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Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie ochrony siedlisk i lęgów 

ptaków gniazdujących w budynkach. 

 

W dobie ochrony bioróżnorodności jednym z ważniejszych, zagrożonych spadkiem liczebności 

i wyginięciem elementów środowiska są ptaki gniazdujące w budynkach. 

Od kilkunastu lat trwa wzmożona działalność modernizacyjno - remontowa budynków 

mieszkalnych i innych budowli. Zaplanowane bez odpowiedniego przygotowania, a następnie 

nieprawidłowo przeprowadzone prace modernizacyjne lub remontowe powodują niszczenie gniazd  

i lęgów ptaków gniazdujących w budynkach. Największe straty są ponoszone w grupie takich 

gatunków jak: jerzyki, wróble, jaskółki. 

Komisja Środowiska Senatu RP uznaje, że konieczne jest podjęcie działań na rzecz ochrony 

ptaków gniazdujących w budynkach. W tym celu zwraca się do: 

 

1. Ministra Środowiska, aby: 

 

− zobowiązał Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do umieszczenia na stronie 

internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska łatwo dostępnej informacji 

poświęconej zagadnieniu ochrony ptaków gniazdujących w budynkach wraz z informacją 

o procedurze postępowania w przypadku stwierdzenia gniazd i lęgów w budynku 

modernizowanym;  

− zobowiązał regionalnych dyrektorów ochrony środowiska do ustalenia zasad współpracy 

z powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, policją i strażą gminną, których 

celem będzie wypracowanie procedur szybkich interwencji w przypadku zagrożenia 

gniazd i piskląt;  

− podstawową zasadą było zachowanie istniejących siedlisk i gniazd, a w przypadku ich 

zniszczenia rekompensata była zawsze stosowana; 

− wypłata premii termomodernizacyjnej z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska zależała zawsze od spełnienia wymagań 

dotyczących ochrony siedlisk ptaków w budynkach; 

− Główny Inspektor Ochrony Środowiska wprowadził do monitoringu pospolitych ptaków 

lęgowych (MPPL) liczenie w miastach chronionych ptaków i ich siedlisk; 

− w ustawie o ochronie przyrody określone zostały zasady i sposoby finansowania azyli 

i ośrodków rehabilitacji dla zwierząt. 

2. Ministra Sprawiedliwości i Generalnego Prokuratora, aby: 

 

− wydane zostały wytyczne dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek 

prokuratury w zakresie przestępstw przeciwko środowisku zalecające, by nie były one 
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traktowane, jako czyny o znikomej szkodliwości społecznej, w związku z tym, że 

przynoszą nieodwracalne szkody całemu społeczeństwu; 

− wprowadzony został system szkoleń dla sędziów i prokuratorów mający na celu 

systematyczne poszerzanie przez nich wiedzy z zakresu ochrony środowiska, co 

skutkowałoby prawidłową oceną dokonywanych przestępstw i wykroczeń przeciwko 

środowisku i zapewniałoby ponoszenie przez sprawców takich czynów zabronionych, 

odpowiedzialności karnej adekwatnej do powodowanych zniszczeń w świecie roślinnym 

lub zwierzęcym.  

3. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, aby: 

 

− w aktach prawnych regulujących zasady finansowania przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych znalazły się zapisy uwzględniające wymogi 

prawa ochrony środowiska, a w szczególności wymogi ochrony gatunkowej; 

− rozważył celowość wprowadzenia do przepisów ustawy – Prawo budowlane obowiązku 

złożenia przez inwestora, przed wydaniem przez właściwy organ zgody na prace 

remontowe lub modernizacyjne, oświadczenia informującego o przeprowadzonym 

przeglądzie na okoliczność występowania siedlisk i gniazd ptaków chronionych; 

− Instytut Techniki Budowlanej opracował propozycje rozwiązań technicznych 

i wskazówki dla inwestorów mające na celu ochronę siedlisk ptaków 

w modernizowanych budowlach. 

4. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby: 

 

− w aktach prawnych regulujących zasady prowadzenia prac w szczególności 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku znalazły się 

zapisy uwzględniające wymogi ochrony gatunkowej, a w szczególności ochrony 

jerzyków mających swoje siedliska w otworach na fasadach zabytkowych budowli.  

5. Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby: 

 

− wprowadzić do programów studiów na kierunkach związanych z budownictwem wiedzę 

o zagrożeniach dla środowiska i podstawowych prawach ochrony przyrody;  

− wprowadzić do programów edukacji przedszkolnej i szkolnej elementy wiedzy 

o gatunkach chronionych, w tym o ptakach gniazdujących w budynkach.  

6. Organów samorządowych, aby: 

 

− jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli przed wydaniem zgody na prace 

remontowe i modernizacyjne informowały inwestorów o potrzebie przeprowadzenia 

przeglądu na okoliczność występowania siedlisk i gniazd ptaków chronionych; 

− informowały inwestora o istnieniu wymogu  rekompensaty za zniszczenie siedlisk  

i gniazd. 

 

Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP 

/-/Jadwiga Rotnicka 

 

 


