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1. Wstęp  

Od połowy lat 90. można zaobserwować nasilenie się procesu ocieplania budynków 

wykonanych technikami, które nie gwarantują wysokiej oszczędności energii grzewczej. 

Dodatkowo od kilku lat jednostki publiczne takie jak gminy, szpitale, szkoły i in. mogą 

ubiegać się o dofinansowanie przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Wszystko to 

powoduje, że prace termomodernizacyjne przeprowadzane są w Polsce na dużą skalę. O ile z 

jednej strony są to zabiegi pro środowiskowe (oszczędność energii – mniejsza emisja 

zanieczyszczeń do powietrza), to z drugiej strony mogą powodować znaczne szkody w 

środowisku. Szkody te polegają na niszczeniu miejsc lęgowych ptaków, płoszenie a nawet 

zabijanie ptaków przez zamurowywanie ich żywcem w gniazdach. Dzięki ogromnym 

staraniom wielu organizacji ekologicznych m.in. działania podjęte przez Towarzystwo 

Przyrodnicze „Bocian” spowodowały, że dzisiaj wiedza i świadomość osób prowadzących 

nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi jest wystarczająca aby uniknąć pogorszenia 

stanu i kondycji miejskich populacji zwierząt.  

Obecnie w większości przypadków jednostki przed przystąpieniem do prac 

termomodernizacyjnych zlecają doświadczonym ekspertom przyrodnikom wykonanie 

ekspertyzy przyrodniczej, która zawiera inwentaryzację wszystkich zwierząt zamieszkujących 

obiekt, jak również przedstawia taki sposób prowadzenia prac, który nie spowoduje 

niekorzystnego oddziaływania na przyrodę. W chwili stwierdzenia obecności na obiekcie 

gatunków chronionych, jednostka prowadząca prace musi wystąpić do właściwego 

terytorialnie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgodę na przystąpienie do prac. 

Jeżeli prace spowodują zniszczenie miejsc lęgowych, należy wykonać kompensację 

przyrodniczą np. w postaci wywieszenie skrzynek dla ptaków. 

2. Cel i zakres ekspertyzy 

Celem ekspertyzy jest inwentaryzacja występujących chronionych gatunków zwierząt jak 

również potencjalnych siedlisk znajdujących się na budynkach przeznaczonych do 

termomodernizacji. W treści ekspertyzy można wyczytać jak przeprowadzić proces 

docieplenia budynków nie powodując strat w liczbie siedlisk zwierząt ani ich samych. 
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Ekspertyza obejmuje dwie części. Pierwszą jest wykonanie inwentaryzacji obiektu pod kątem 

występowania potencjalnych siedlisk i miejsc niebezpiecznych dla ptaków, a także 

stwierdzenie miejsc zajętych przez ptaki, określenie gatunków i ich liczebności. Drugą 

częścią jest zaproponowanie możliwych rozwiązań pod kątem zachowania siedlisk, 

kompensacji oraz terminarza wykonania tych prac w powiązaniu z harmonogramem i 

technikami wykonania remontu obiektu. 

3. Wykładnia prawna 

Wiele gatunków ptaków podlegających ochronie utraciło naturalne siedliska i ich jedynymi 

enklawami są miasta. W myśl obowiązujących przepisów (art. 52 ust. 1 pkt 4 ustawy z 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, uszczegółowiony zapisem § 6 pkt 4 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących 

zwierząt objętych ochroną) obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk i ostoi gatunków 

chronionych. Miejsca lęgowe, zlokalizowane na budynkach mieszkalnych należy, więc 

traktować, jako ich siedliska, podlegające ochronie prawnej. 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 nr 111 poz. 724 z 

późn. zm.): 

art. 6 ust. 1: zabronione jest nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt oraz 

znęcanie się nad nimi; 

art. 34a ust. 1 i 3: nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt nadzór sprawuje 

Inspekcja Weterynaryjna, z którą mogą współdziałać organizacje społeczne, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt; 

art. 35 ust. 1 i 2: osoba która zabija, uśmierca zwierzę albo znęca się nad nim, z naruszeniem 

przepisów art. 6, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności 

do roku, a jeśli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, nawet do lat dwóch; 

art. 35 ust. 4 i 5: jeżeli dojdzie do skazania za powyższe przestępstwo, sąd może orzec wobec 

sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub 

wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem 

zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów 

służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa jak 
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również nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2500 zł na cel związany z ochroną zwierząt, 

wskazany przez sąd; 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. 2004 nr 220 poz. 2237): 

§ 1 pkt. 1 lit a i pkt.2: rozporządzenie określa gatunki dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną ścisłą, zakazy dla poszczególnych gatunków oraz odstępstwa od zakazów; 

§ 2: wszystkie gatunki ptaków często wykorzystujące budynki do gniazdowania objęte są 

ochroną ścisłą, zostały one określone w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia; 

§ 6: pkt. 1,3,4,5,6,11 i 13: w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

ścisłą zakazuje się ich zabijania [1], okaleczania [1], chwytania [1], niszczenia ich jaj [3], 

postaci młodocianych [3], siedlisk [4] (obszarów występowania w ciągu całego życia lub 

dowolnym stadium rozwoju) i ostoi [4] (miejsc o warunkach sprzyjających egzystencji 

zwierząt zagrożonych wyginięciem lub rzadkich gatunków), niszczenia ich gniazd [5], 

legowisk [5], zimowisk [5] i innych schronień [5], wybierania ich jaj [6], umyślnego 

płoszenia [11] i niepokojenia [11] oraz przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na 

inne miejsca [13]; 

§ 7 pkt. 2: powyższe zakazy nie dotyczą usuwania od dnia 16 października do końca lutego 

gniazd ptasich z obiektów budowlanych, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub 

sanitarne. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z 

późn. zm.): 

art. 4 ust. 1: dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym jest 

obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych oraz osób fizycznych; 

art.132: kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną 

gatunkową, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 127 pkt. 2 lit. e), orzekanie w tych 

sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 

wykroczenia; 
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art. 129 pkt. 1 i 2: w przypadku ukarania za w/w wykroczenie sąd może orzec przepadek 

przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia chociażby nie stanowiły własności 

sprawcy, obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeżeli obowiązek taki nie byłby 

wykonalny – nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej 

działającej w zakresie ochrony przyrody lub właściwego, ze względu na miejsce popełnienia 

wykroczenia, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; 

art. 56 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 2: na odstępstwa od zakazów, w stosunku do gatunków 

objętych ochroną ścisłą, określonych w art. 52 ust. 1 pkt. 1 i 11, może zezwolić Generalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska a na odstępstwa od zakazów określonych w art. 52 ust. 1 pkt. 

3-6 i 13, może zezwolić na obszarze swojego działania Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska. W obydwu przypadkach są to te same zakazy, o których mowa w omawianym 

wcześniej rozporządzeniu. Powyższe zezwolenia mogą być wydane w przypadku braku 

rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących 

populacji chronionych gatunków (art. 56 ust. 4) oraz w przypadku gdy potrzeba wykonania 

czynności zakazanych wynika z 5 innych przyczyn podanych w ust. 4 art.56 ustawy. GDOŚ i 

RDOŚ mogą dokonywać kontroli spełniania warunków określonych w wydanych przez siebie 

zezwoleniach oraz w każdej chwili cofnąć je, jeżeli nie są one spełniane (art. 56 ust. 7a i 7j); 

art. 60 ust. 1 i 2: organy ochrony przyrody (minister właściwy do spraw środowiska, GDOŚ, 

wojewoda, RDOŚ, starosta, wójt, burmistrz albo prezydent miasta) podejmują działania w 

celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków objętych ochroną gatunkową, polegające 

na eliminowaniu przyczyn ich zagrożenia oraz tworzeniu warunków do ich rozmnażania. 

Jeżeli stwierdzone lub przewidywane zmiany w środowisku zagrażają lub mogą zagrażać 

zwierzętom objętym ochroną gatunkową, RDOŚ jest zobowiązany, po zasięgnięciu opinii 

właściwej regionalnej rady ochrony przyrody oraz zarządcy lub właściciela terenu, podjąć 

działania w celu zapewnienia trwałego zachowania gatunku, jego siedliska lub ostoi, 

eliminowania przyczyn powstawania zagrożeń oraz poprawy stanu ochrony jego siedliska lub 

ostoi. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 

627 z pó8n. zm.): 

art. 75 ust. 1,3 i 4: w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 

obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a jeżeli ochrona 
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elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu 

naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą. 

Szczegółowy zakres powyższych obowiązków określa w pozwoleniu na budowę właściwy 

organ administracji; 

art. 323 ust. 1 i 2: każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio 

zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może zażądać od podmiotu 

odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i 

podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub 

urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to 

niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej 

to zagrożenie lub naruszenie. W przypadku gdy zagrożenie lub naruszenie dotyczy 

środowiska jako dobra wspólnego, z roszczeniem, może wystąpić Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego, a także organizacja ekologiczna; 

art. 326: podmiotowi, który naprawił szkodę w środowisku, przysługuje względem sprawcy 

szkody roszczenie o zwrot nakładów poczynionych na ten cel, przy czym wysokość 

roszczenia ogranicza się w tym przypadku do poniesionych uzasadnionych kosztów 

przywrócenia stanu poprzedniego; 

art. 362 ust. 1 pkt. 1 i 2, ust. 2 pkt. 1, 1a i 2: jeżeli podmiot korzystający ze środowiska 

negatywnie na nie oddziałuje, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć 

obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia 

środowiska do stanu właściwego. Wspomniany organ, w decyzji może określić zakres 

ograniczenia oddziaływania lub stan do jakiego środowisko ma zostać przywrócone a także 

czynności zmierzające do ograniczenia oddziaływania lub przywrócenia środowiska do stanu 

właściwego oraz termin wykonania obowiązku; 

art. 364 i 366: jeżeli działalność prowadzona przez podmiot korzystający ze środowiska albo 

osobę fizyczną powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach, 

wojewódzki inspektor ochrony środowiska wyda decyzję z rygorem natychmiastowej 

wykonalności o wstrzymaniu tej działalności w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

zapobieżenia pogarszaniu stanu środowiska); 
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art. 360 pkt. 1 i art. 361: ten kto nie wykonuje decyzji o wstrzymaniu działalności, podlega 

karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny. Orzekanie w tej sprawie następuje 

na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. 2007 nr 75 poz. 493): 

art. 7 ust. 1: organem ochrony środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za 

zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku jest regionalny dyrektor 

ochrony środowiska; 

art. 9 ust. 1, 2 pkt. 1 i 2: podmiot korzystający ze środowiska (podmiot prowadzący 

działalność stwarzającą ryzyko szkody w środowisku lub inną działalność powodującą 

bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkodę w środowisku) jest zobowiązany, 

w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku niezwłocznie 

podjąć działania zapobiegawcze a w przypadku wystąpienia szkody do podjęcia działań w 

celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom lub dalszemu 

osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, 

powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób szkodliwych czynników oraz 

podjęcia działań naprawczych; 

art. 11 ust. 1 i 3: jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, 

mimo przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, 

podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi 

ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a na każde żądanie 

RDOŚ jest zobowiązany niezwłocznie udzielić informacji o bezpośrednim zagrożeniu szkodą 

w środowisku lub szkodzie w środowisku, także jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że 

takie zagrożenie lub taka szkoda wystąpiły; 

art. 12 ust. 1 i 2: jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub szkoda w 

środowisku zostały spowodowane przez więcej niż jeden podmiot korzystający ze 

środowiska, odpowiedzialność tych podmiotów za podejmowanie działań zapobiegawczych i 

naprawczych jest solidarna. Dotyczy to także władającego powierzchnią ziemi jeżeli działania 

zostały spowodowane za jego zgodą lub wiedzą; 
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art. 15 ust. 1, art. 16 pkt. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 i 4: jeżeli podmiot korzystający ze 

środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych i naprawczych, RDOŚ, w drodze decyzji, 

nakłada na niego obowiązek przeprowadzenia tych działań. Koszty przeprowadzenia działań 

zapobiegawczych lub naprawczych ponosi podmiot korzystający ze środowiska. W 

przypadku gdy w/w podmiot nie może zostać zidentyfikowany lub nie można wszcząć wobec 

niego postępowania egzekucyjnego, lub egzekucja okazała się bezskuteczna w/w działania 

podejmuje RDOŚ żądając od podmiotu zwrotu poniesionych przez siebie kosztów. 

Obowiązek poniesienia kosztów przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa RDOŚ, w drodze decyzji; 

art. 24 ust. 1,2 i 6: RDOŚ jest zobowiązany przyjąć od każdego zgłoszenie o wystąpieniu 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku. Jeżeli dotyczy to 

środowiska jako dobra wspólnego, zgłoszenia może dokonać organ administracji publicznej 

albo organizacja ekologiczna mające potem prawo uczestniczyć w postępowaniu strony; 

art. 28 ust. 1 i 2: kto, będąc zobowiązany na podstawie art. 9, nie podejmuje działań 

zapobiegawczych lub naprawczych oraz będąc zobowiązany na podstawie art. 11, nie zgłasza 

do odpowiedniego organu wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub 

szkody w środowisku, podlega karze grzywny. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pó8n. zm.): 

art. 22 pkt. 1: do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy min. 

zabezpieczenie podlegających ochronie elementów środowiska przyrodniczego; 

art. 30 ust. 7 pkt. 2: właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania 

pozwolenia na wykonanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich 

realizacja może spowodować pogorszenie stanu środowiska; 

art. 35 ust. 1 pkt. 1: przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu 

budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska; 

art. 50 ust. 1 pkt. 2: jeżeli prowadzone roboty budowlane są wykonywane w sposób mogący 

spowodować zagrożenie środowiska właściwy organ wstrzymuje je.  
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art. 90: Kontynuowanie wstrzymanych decyzją prac budowlanych podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 z pó8n. zm.): 

art. 181 § 1- 5: kto powoduje zniszczenie w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach, 

podlega karze pozbawiania wolności od 3 miesięcy do lat 5, jeżeli sprawca działa nieumyślnie 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawiania wolności do lat 2. Sprawca, 

który niezależnie od miejsca czynu niszczy albo uszkadza zwierzęta pozostające pod ochrona 

gatunkową powodując istotna szkodę podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2, a jeżeli działa nieumyślnie nie podlega karze pozbawienia 

wolności; 

art. 9 § 1-3: czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego 

popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się 

godzi. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego 

popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych 

okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł 

przewidzieć. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od 

określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł 

przewidzieć; 

art. 231 § 1: funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie 

dopełniając obowiązków,  działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Na podstawie „Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach” Mariusz Grzeniewski, Marek 

Kowalski, Towarzystwo Przyrodnicze Bocian. 
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4. Teren inwentaryzacji 

Inwentaryzację przyrodniczą wykonano dla 6 (sześciu) obiektów na terenie gminy Bychawa: 

I. Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w 

Bychawie ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa (Ryc. 1-9) 

II. Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Bychawka 

Druga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa (Ryc. 10-15) 

III. Budynki Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 i ul. Piłsudskiego 22, 

23-100 Bychawa (Ryc. 16-17) 

IV. Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, ul. Partyzantów 5, 23-100 

Bychawa (Ryc. 18-19) 

V. Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 

Bychawa (Ryc. 20-28) 

VI. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa 

(Ryc. 29-32) 

5. Metodyka 

Do przeprowadzenia obserwacji użyto lunety obserwacyjnej 20-60x60 oraz lornetki 10x50. 

Dokumentację fotograficzną wykonano przy użyciu lustrzanki cyfrowej z obiektywem o 

zmiennej ogniskowej. Inwentaryzację wykonano w dniach 21-22.05.2013 roku. Budynki 

obserwowano głównie w przedziale czasowym: godzinę przed i dwie godziny po wschodzie 

słońca oraz dwie godziny przed zachodem i godzinę po zachodzie słońca. Wykonano 

oględziny piwnic oraz strychów i stropodachów jeżeli była taka możliwość. Celem obserwacji 

było stwierdzenie potencjalnych miejsc lęgowych ptaków jak również rzeczywistych miejsc 

lęgów (stanowisk lęgowych), odpoczynku i schronienia dla ptaków i nietoperzy. Dokładnej 

obserwacji poddano wszystkie ściany, zwracano szczególną uwagę na pęknięcia i otwory w 

ścianach, otwory wentylacyjne, otoczenie parapetów i skrzynek rozdzielczych. Dużo uwagi 

poświęcono na obserwację zakończeń blach dachowych (miejsce częstych lęgów). 
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Obserwacji poddano również drzewa w najbliższym otoczeniu. Ze względu na bliską 

odległość istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia lęgów na drzewach podczas prac 

dociepleniowych. W chwili stwierdzenia stanowiska lęgowego klasyfikowano 

zaawansowanie lęgu (jajka, pisklęta). Dla stwierdzonego stanowiska przypisano współrzędne 

przy pomocy nadajnika GPS w układzie BL WGS84. Każde stanowisko lęgowe zostało 

scharakteryzowane i opatrzone notatką.  

6. Planowany harmonogram i zakres prac termomodernizacyjnych 

Poniżej przedstawiony przez zarządcę obiektów, zakres prac na następujących budynkach: 

I. Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w 

Bychawie ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa (termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych SP i Gimnazjum w Bychawie

styropian gr. 13 cm

Ocieplenie ścian piwnic SP i Gimnazjum w Bychawie

styropian gr. 13 cm

Ocieplenie ścian fundamentowych SP i Gimnazjum,

styropian gr. 3 cm

Ocieplenie dachu SP i Gimnazjum w Bychawie

styropapa gr. 14 cm

Ocieplenie stropodachu SP i Gimnazjum w Bychawie

glanulat wełniany gr. 16 cm

Modernizacja kotłowni w budynku SP i Gimnazjum

kotły olejowe: o mocy 270 kW - 1 szt., o mocy 160 kW - 1 szt., zasobnik poj. 300l - 1 szt., 

naczynia wzbiorcze: poj.200l - 1 szt.  poj. 300l - 1 szt., armatura kontrolno-pomiarowa 

kotłowni,  zbiorniki olejowe 1000l złączone w 2 baterie - łączenie 22 szt. zbiorników, rurociągi 

stalowe Ø od 80 do 100 mm o długości 4,8 m, rurociągi miedziane sr. Ø 8 mm o długości 41 

m, roboty budowlane i elektryczne kotłowni, drzwi oo EI60 - 3 szt.

Wymiana instalacji c.o. SP i Gimnazjum w Bychawie

rurociągi stalowe Ø od 15 do 80 mm o długości 1796 m,  grzejniki stalowe 260 szt. z 

zaworami termostatycznymi, roboty budowlane  
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II. Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Bychawka 

Druga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa (termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych SP w Bychawce

styropian gr. 12/8 cm

Ocieplenie ścian piwnic SP w Bychawce

styropian gr. 12 cm

Ocieplenie ścian fundament. SP w Bychawce

styropian gr. 8 cm

Ocieplenie stropu pod poddaszem SP w Bychawce

wełna gr. 6/15 cm

Wymiana okien SP w Bychawce

13 szt. Mat.: PCV

Modernizacja kotłowni SP w Bychawce

kocioł gzowy o mocy 105 kW - 1 szt., zasobnik poj. 300l - 1 szt., naczynie wzbiorcze: 

poj.150l - 1 szt., armatura kotłowni,  drzwi stalowe oo: EI60 - 1 szt, EI30 - 1 szt, roboty 

budowlane i elektryczne kotłowni.

Wymiana instalacji c.o. SP w Bychawce

rurociąg stalowy Ø od 15 do 50 mm o długości 545 m,  grzejniki stalowe 83 szt. z zaworami 

termostatycznymi, roboty budowlane

Budowa instalacji c.w.u. SP w Bychawce

rurociąg stalowy Ø od 15 do 40 mm o długości 219 m, baterie - 20 szt., roboty budowlane
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III. Budynki Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 i ul. Piłsudskiego 22, 

23-100 Bychawa (termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków UM w Bychawie

styropian gr. 14/13 cm

Ocieplenie ścian piwnic budynków UM w Bychawie

styropian gr. 12 cm

Ocieplenie ścian fundamentowych budynków UM w Bychawie

styropian gr. 10 cm

Ocieplenie stropu pod poddaszem budynku UM

wełna gr. 15 cm 

Ocieplenie dachu budynku UM 

styropapa gr. 16 cm

Wymiana okien w budynkach UM

26 szt. mat: PCV

Wymiana drzwi zewnętrznych w budynkach UM

zewnętrzne aluminiowe - 3 szt., stalowe antywłamaniowe - 2 szt

Likwidacja kotłowni w budynkach UM, wykonanie przyłącza

rurociągi stalowe preizolowane: cz. Ø 2x76,1/225 o długości 42,5 m, oc. Ø 32+20/140 o 

długości 42,5 m, roboty budowlane

Wymiana instalacji c.o. w budynkach UM

rury stalowe Ø od 15 do 65 mm, długości 822 m, grzejniki stalowe 88 szt. z zaworami 

termostatycznymi, roboty budowlane

Budowa instalacji c.w.u. w budynkach UM

rury stalowe Ø od 15 do 32 mm o długości 282 m, baterie - 17 szt., roboty budowlane
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IV. Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, ul. Partyzantów 5, 23-100 

Bychawa (termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych Przedszkola w Bychawie

styropian gr. 14 cm

Ocieplenie ścian piwnic Przedszkola w Bychawie

styropian gr. 14 cm

Ocieplenie ścian fundamentowych Przedszkola

styropian gr. 10 cm

Ocieplenie dachu Przedszkola w Bychawie

styropapa gr. 16 cm

Wymiana okien Przedszkola w Bychawie

47 szt. mat: PCV

Wymiana drzwi zewnętrznych Przedszkola w Bychawie

zewnętrzne aluminiowe - 3 szt., zewnętrzne stalowe antywłamaniowe - 1 szt.

Modernizacja kotłowni Przedszkola w Bychawie

kotły olejowe: o mocy 105 kW - 1 szt., 140 kw - 1 szt. , zasobnik cwu 500l - 1 szt.,  

naczynia wzbiorcze: poj. 250l - 1 szt.  poj. 25l - 1 szt., armatura kotłowni, stacja uzdatniania 

wody V=1,6m3/h - 1 kpl., zbiorniki olejowe baterie 2500l - 5 kpl., rurociągi stalowe Ø od 15 do 

50 mm, długości 80 m, rurociągi miedziane Ø 10 mm o długości 50 m, rurociągi PE Ø 40 mm 

o długości 8 m, roboty budowlane i instalacje elektryczne kotłowni, drzwi oo: EI60 - 1 szt, 

EI30 - 1 szt, okno drewniane 120x90cm - 1 szt.

Wymiana instalacji c.o.  Przedszkola w Bychawie

rurociągi stalowe Ø od 15 do 40 mm długości 490 m, grzejniki stalowe 60 szt. z zaworami 

termostatycznymi, roboty budowlane

Budowa instalacji c.w.u. Przedszkola w Bychawie

rurociągi stalowe Ø od 15 do 32 mm o długości 182 m, baterie - 24 szt., roboty budowlane

Montaż kolektorów słonecznych dla Przedszkola

kolektory płaskie 20 szt. z konstrukcją wsporczą, zasobnik poj. 1500l - 1 kpl., naczynie 

wzbiorcze poj.100l - 1 szt.,  wymiennik płytowy 1 szt., stacja solarna z armaturą 1 kpl., 

rurociągi stalowe Ø od 15 do 40 mm, długości 140 m, rurociągi miedziane Ø od 28 do 42 mm 

o długości 180 m.  
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V. Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 

Bychawa (termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych SP w Woli Gałęzowskiej

styropian gr. 12 cm

Ocieplenie ścian piwnic SP w Woli Gałęzowskiej

styropian gr. 12 cm

Ocieplenie ścian fundament. SP w Woli Gałęzowskiej

styropian gr. 10 cm

Ocieplenie stropu pod poddaszem SP w Woli Gałęzowskiej

styropian gr. 14 cm

Wymiana okien piwnic SP w Woli Gałęzowskiej

25 szt. mat.: PCV

Wymiana drzwi zewnętrznych SP w Woli Gałęzowskiej

zewnętrzne aluminiowe 2 szt. + ścianka wiatrołapu z aluminium

Modernizacja kotłowni SP w Woli Gałęzowskiej

kocioł olejowy o mocy 105 kW 1 szt. z armaturą: (filtry, zawory, pompy obiegowe, 

wodomierze, przewody wentylacyjne, szafka wlewu paliwa, układ sterowania, regulatory, 

czerpnie), zasobnik 400l - 1 szt., naczynia wzbiorcze: 100l - 1 szt., 18l - 1 szt, stacja 

uzdatniania wody V=1,6m3/h - 1 kpl., baterie zbiorników olejowych poj. 2500l - 2 szt., 

rurociągi stalowe Ø od 15 do 50 mm, długości 66 m, rurociągi miedziane Ø 10 mm o długości 

46 m, roboty budowlane i elektryczne kotłowni, drzwi stalowe oo: EI60 - 1 szt, EI30 - 1 szt, 

okna drewniane1.5x1.75 2 szt., drzwi balkonowe drewniane 1.4x2.3 - 1 szt.,

Modernizacja instalacji c.o.  SP w Woli Gałęzowskiej

rurociąg stalowy Ø od 15 do 40 długości 504 m,  grzejniki 81 szt. z zaworami 

termostatycznymi

Budowa instalacji c.w.u.  SP w Woli Gałęzowskiej

rurociąg stalowy Ø od 15 do 32 mm o długości 189 m, baterie - 19 szt, roboty budowlane
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VI. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa 

(termin 07-10.2013.) 

Ocieplenie ścian zewnętrznych SP w Starej Wsi Drugiej

styropian gr. 11 cm / wełna gr. 14 cm

Ocieplenie ścian piwnic SP w Starej Wsi Drugiej

styropian gr. 11 cm

Ocieplenie ścian fundament. SP w Starej Wsi Drugiej

styropian gr. 10 cm

Ocieplenie stropu pod poddaszem SP w Starej Wsi Drugiej

wełna gr. 17 cm / styropian gr. 16 cm

Wymiana drzwi zewnętrznych SP w Starej Wsi Drugiej

dzwi zewnętrzne pełne - 1 szt (z pomieszczenia ogrzewanego na stych)

Budowa instalacji c.w.u. SP w Starej Wsi Drugiej

rurociąg stalowy Ø od 15 do 25 mm o długości 96 m, baterie - 13 szt., roboty budowlane

Modernizacja kotłowni SP w Starej Wsi Drugiej

kocioł olejowy o mocy 58 kW 1 szt. z armaturą: (filtry, zawory, pompy obiegowe, 

wodomierze, przewody wentylacyjne, szafka wlewu paliwa, układ sterowania, regulatory, 

czerpnie), zasobnik 300l, naczynia wzbiorcze:poj. 80l - 1 szt. poj.12l - 1 szt. , baterie 

zbiorników olejowych poj. 1000l - 2 szt., rurociągi stalowe Ø od 15 do 50 mm, długości 52 m, 

rurociągi miedziane Ø 10 mm o długości 20 m, rurociągi PE sr. Ø 40 mm o długości 6 m, 

drzwi stalowe oo: EI60 - 1 szt, EI30 - 1 szt, roboty budowlane i elektryczne kotłowni. 

Wymiana instalacji c.o. SP w Starej Wsi Drugiej

rurociąg stalowy Ø od 15 do 40 mm długości 502 m grzejniki stalowe 54 szt. z zaworami 

termostatycznymi, roboty budowlane

 

7. Wyniki, zalecenia i kompensacja przyrodnicza 

I. Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w 

Bychawie ul. Szkolna 8, 23-100 Bychawa 

Stwierdzono: 2 (dwa) stanowiska lęgowe oknówki Delichon urbicum, 8 (osiem) 

stanowisk lęgowych jerzyka Apus apus, 43 (czterdzieści trzy) niezabezpieczone otwory 

wentylacyjne. 

Lokalizacja stanowisk: 1 stanowisko lęgowe oknówki znajduje się na północnej ścianie 

segmentu C w górnej części framugi okiennej (4 okno od prawej strony) (Ryc. 6), 1 

stanowisko oknówki znajduje się na południowej ścianie segmentu A we framudze 

okiennej (drugie okno od lewej) (Ryc. 7), 2 stanowiska jerzyka znajdują się za rynną 

północnej ściany segmentu C (Ryc. 6), 2 stanowiska jerzyka znajdują się na południowej 
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ścianie segmentu A za rynną (Ryc. 8). 4 stanowiska jerzyka znajdują się na zachodniej 

ścianie segmentu B (Ryc. 9). Niezabezpieczone otwory wentylacyjne znajdują się: 8 

otworów na północnej ścianie segmentu A, 6 otworów na południowej ścianie segmentu 

A, 14 otworów na wschodniej ścianie segmentu B, 8 otworów na zachodniej ścianie 

segmentu B, 7 otworów na północnej ścianie segmentu C. 

Zalecenia prowadzenia prac: Na budynku szkoły oraz gimnazjum planuje się m.in. 

docieplenie ścian zewnętrznych. Prace dociepleniowe zaplanowano na okres lęgowy 

ptaków, jednak nie zostały one poprzedzone pracami zabezpieczającymi budynek przed 

zasiedleniem go przez ptaki. Wobec powyższego obecnie stwierdzono tu gniazdowanie 2 

par oknówki oraz 8 par jerzyka. Inwestor powinien zapewnić nadzór ornitologiczny 

podczas prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac na poszczególnych częściach budynku 

należy uzgodnić z ornitologiem. Miejsce gniazdowania ptaków należy oznaczyć sprayem, 

prace prowadzić w odległości co najmniej 4 metrów od gniazda zapewniając swobodny 

dolot dla ptaków. W miejscach strefy płoszenia (4 metry od gniazda) gdzie wystąpi 

opóźnienie prac ze względu na odbywający się lęg, prace będzie można rozpocząć po 

stwierdzeniu przez ornitologa zakończenia lęgów. Ponieważ istnieje ryzyko niewykrycia 

wszystkich gniazd, należy poinstruować pracowników firmy wykonawczej o sposobach 

postępowania w przypadku wykrycia ptaków lub nietoperzy w elementach budynku.  

Kompensacja: w celu niepogarszania stanu środowiska, kondycji synantropijnych 

populacji zwierząt, należy utrzymać co najmniej tyle stanowisk lęgowych ile zastaliśmy 

przystępując do prac termomodernizacyjnych. Na budynku szkoły należy dokonać 

kompensacji utraconych miejsc lęgowych jerzyka wywieszając skrzynki lęgowe w liczbie 

8 (ośmiu). Miejsce instalowania skrzynki powinno znajdować się najlepiej w miejscu 

stwierdzonego siedliska bezpośrednio na ścianie budynku w jego górnej części na ścianie 

północnej lub wschodniej budynku w celu zapobiegnięcia nagrzewania się od słońca. 

Skrzynkę lęgową należy powiesić na wysokości powyżej 9 metrów w okresie jesiennym 

lub wczesno wiosennym (marzec-kwiecień). Należy zainstalować 8 (osiem) skrzynek typu 

J o wymiarach przedstawionych w załączniku 1. Skrzynkę lęgową należy czyścić raz na 3 

lata w okresie od 16 października do 28 lutego. Należy pozostawić otwarte otwory 

wentylacyjne w liczbie 43 lub jeżeli zajdzie konieczność ich zamknięcia należy 

zainstalować 22 skrzynki lęgowe typu D dla kawki zgodnie z zasadami opisanymi w 

załączniku 1.  
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Wniosek do RDOŚ: Ze względu na gniazdowanie na budynku oknówek oraz jerzyków, 

które podlegają ochronie gatunkowej, należy przed przystąpieniem do prac skierować 

wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji 

zezwalającej na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących 

zwierząt, w zakresie zniszczenia ich dotychczasowych siedlisk i gniazd (dotyczy 1 

stanowisko lęgowe oknówki na północnej ścianie segmentu C w górnej części 

framugi okiennej (4 okno od prawej strony) (Ryc. 6), 1 stanowisko oknówki na 

południowej ścianie segmentu A we framudze okiennej (drugie okno od lewej) (Ryc. 

7), 2 stanowiska jerzyka za rynną północnej ściany segmentu C (Ryc. 6), 2 

stanowiska jerzyka na południowej ścianie segmentu A za rynną (Ryc. 8). 4 

stanowiska jerzyka na zachodniej ścianie segmentu B (Ryc. 9). 

II. Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Bychawka 

Druga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa 

Stwierdzono: 3 (trzy) stanowiska lęgowe wróbla Passer domesticus, 2 (dwa) stanowiska 

lęgowe oknówki Delichon urbicum.  

Lokalizacja stanowisk: 1 stanowisko lęgowe wróbla znajduje się na północnej ścianie 

budynku szkoły (Ryc. 11), 1 stanowisko wróbla znajduje się na wschodniej ścianie w 

gnieździe oknówki (Ryc. 12), 1 stanowisko wróbla znajduje się na wschodniej ścianie za 

rynną (Ryc. 13, 14), 1 stanowisko oknówki znajduje się na wschodniej ścianie budynku 

szkoły we framudze okiennej (Ryc. 12), 1 stanowisko oknówki znajduje się na wschodniej 

ścianie budynku szkoły (w prawej części budynku) (Ryc. 15). 

Zalecenia prowadzenia prac: Na budynku szkoły planuje się m.in. docieplenie ścian 

zewnętrznych. Prace dociepleniowe zaplanowano na okres lęgowy ptaków, jednak nie 

zostały one poprzedzone pracami zabezpieczającymi budynek przed zasiedleniem go 

przez ptaki. Wobec powyższego obecnie stwierdzono tu gniazdowanie wróbla oraz 

oknówki. Inwestor powinien zapewnić nadzór ornitologiczny podczas prowadzenia prac. 

Rozpoczęcie prac na poszczególnych częściach budynku należy uzgodnić z ornitologiem. 

Miejsce gniazdowania ptaków należy oznaczyć sprayem, prace prowadzić w odległości co 

najmniej 4 metrów od gniazda zapewniając swobodny dolot dla ptaków. W miejscach 

strefy płoszenia (4 metry od gniazda) gdzie wystąpi opóźnienie prac ze względu na 

odbywający się lęg, prace będzie można rozpocząć po stwierdzeniu przez ornitologa 
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zakończenia lęgów. Ponieważ istnieje ryzyko niewykrycia wszystkich gniazd, należy 

poinstruować pracowników firmy wykonawczej o sposobach postępowania w przypadku 

wykrycia ptaków lub nietoperzy w elementach budynku.  

Kompensacja: w celu niepogarszania stanu środowiska, kondycji synantropijnych 

populacji zwierząt, należy utrzymać co najmniej tyle stanowisk lęgowych ile zastaliśmy 

przystępując do prac termomodernizacyjnych. Na budynku szkoły należy dokonać 

kompensacji utraconych miejsc lęgowych wróbla wywieszając skrzynki lęgowe w liczbie 

3 (trzech). Miejsce instalowania skrzynki powinno znajdować się najlepiej w miejscu 

stwierdzonego siedliska bezpośrednio na ścianie budynku lub jeżeli jest taka możliwość 

na sąsiadujących drzewach. Skrzynki lęgowe należy powiesić na wysokości powyżej 3 

metrów w okresie jesiennym lub wczesno wiosennym (marzec-kwiecień). Należy 

zainstalować 3 (trzy) skrzynki typu A o wymiarach przedstawionych w załączniku 1. 

Skrzynkę lęgową należy czyścić raz w roku w okresie od 16 października do 28 lutego.  

Wniosek do RDOŚ: Ze względu na gniazdowanie na budynku wróbla i oknówki, które 

podlegają ochronie gatunkowej, należy przed przystąpieniem do prac skierować wniosek 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji 

zezwalającej na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących 

zwierząt, w zakresie zniszczenia ich dotychczasowych siedlisk i gniazd (dotyczy 1 

stanowisko lęgowe wróbla na północnej ścianie budynku szkoły (Ryc. 11), 1 

stanowisko wróbla na wschodniej ścianie w gnieździe oknówki (Ryc. 12), 1 

stanowisko wróbla na wschodniej ścianie za rynną (Ryc. 13, 14), 1 stanowisko 

oknówki na wschodniej ścianie budynku szkoły we framudze okiennej (Ryc. 12), 1 

stanowisko oknówki na wschodniej ścianie budynku szkoły (w prawej części 

budynku) (Ryc. 15). 

III. Budynki Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 i ul. Piłsudskiego 22, 

23-100 Bychawa 

Stwierdzono: brak  

Lokalizacja stanowisk: brak 

Zalecenia prowadzenia prac: zgodnie z planowanym harmonogramem. Należy jednak 

pamiętać, że ptaki mogą przystąpić do lęgów w trakcie prowadzenia prac. W takim 
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przypadku należy niezwłocznie poinformować ornitologa, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

wstrzymać prace termomodernizacyjne.  

Kompensacja: brak  

Wniosek do RDOŚ: brak 

IV. Budynek Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Bychawie, ul. Partyzantów 5, 23-100 

Bychawa 

Stwierdzono: brak  

Lokalizacja stanowisk: brak 

Zalecenia prowadzenia prac: zgodnie z planowanym harmonogramem. Należy jednak 

pamiętać, że ptaki mogą przystąpić do lęgów w trakcie prowadzenia prac. W takim 

przypadku należy niezwłocznie poinformować ornitologa, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, 

wstrzymać prace termomodernizacyjne.  

Kompensacja: brak  

Wniosek do RDOŚ: brak 

V. Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej, Wola Gałęzowska 116a, 23-100 

Bychawa 

Stwierdzono: 8 (osiem) stanowisk lęgowych wróbla Passer domesticus. 

Lokalizacja stanowisk: 3 stanowiska lęgowe wróbla znajdują się za rynną na 

południowej ścianie werandy (Ryc. 21), 1 stanowisko lęgowe wróbla znajduje się na 

północnej ścianie werandy (Ryc. 22), 1 stanowisko wróbla znajduje się na wschodniej 

ścianie werandy (Ryc. 23), 1 stanowisko na południowej ścianie werandy (Ryc. 24), 1 

stanowisko na południowej ścianie werandy (na rogu) (Ryc. 25), 1 stanowisko lęgowe 

wróbla na północno-zachodnim rogu budynku szkoły (Ryc. 26). W dniu kontroli we 

wszystkich gniazdach znajdowały się młode ptaki w różnym wieku, z jednego gniazda 2 

dni wcześniej wyleciały młode ptaki (Ryc. 27). 
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Zalecenia prowadzenia prac: Na budynku szkoły planuje się m.in. docieplenie ścian 

zewnętrznych. Prace dociepleniowe zaplanowano na okres lęgowy ptaków, jednak nie 

zostały one poprzedzone pracami zabezpieczającymi budynek przed zasiedleniem go 

przez ptaki. Wobec powyższego obecnie stwierdzono tu gniazdowanie 8 par wróbla. 

Inwestor powinien zapewnić nadzór ornitologiczny podczas prowadzenia prac. 

Rozpoczęcie prac na poszczególnych częściach budynku należy uzgodnić z ornitologiem. 

Miejsce gniazdowania wróbli należy oznaczyć sprayem, prace prowadzić w odległości co 

najmniej 4 metrów od gniazda zapewniając swobodny dolot dla ptaków. W miejscach 

strefy płoszenia (4 metry od gniazda) gdzie wystąpi opóźnienie prac ze względu na 

odbywający się lęg, prace będzie można rozpocząć po stwierdzeniu przez ornitologa 

zakończenia lęgów. Ponieważ istnieje ryzyko niewykrycia wszystkich gniazd, należy 

poinstruować pracowników firmy wykonawczej o sposobach postępowania w przypadku 

wykrycia ptaków lub nietoperzy w elementach budynku.  

Kompensacja: w celu niepogarszania stanu środowiska, kondycji synantropijnych 

populacji zwierząt, należy utrzymać co najmniej tyle stanowisk lęgowych ile zastaliśmy 

przystępując do prac termomodernizacyjnych. Na budynku szkoły należy dokonać 

kompensacji utraconego miejsca lęgowego mazurka wywieszając skrzynki lęgowe w 

liczbie 8 (ośmiu). Miejsce instalowania skrzynek powinno znajdować się najlepiej w 

miejscu stwierdzonych siedlisk bezpośrednio na ścianie budynku lub jeżeli jest taka 

możliwość na sąsiadujących drzewach, sugerowane miejsce powieszenia skrzynek dla 

wróbli to otaczające budynek szkoły drzewa (Ryc. 28). Skrzynkę lęgową należy powiesić 

na wysokości powyżej 3 metrów w okresie jesiennym lub wczesno wiosennym (marzec-

kwiecień). Należy zainstalować 8 (osiem) skrzynek typu A o wymiarach przedstawionych 

w załączniku 1. Skrzynkę lęgową należy czyścić raz w roku w okresie od 16 października 

do 28 lutego.  

Wniosek do RDOŚ: Ze względu na gniazdowanie na budynku wróbli, które podlegają 

ochronie gatunkowej, należy przed przystąpieniem do prac skierować wniosek do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji zezwalającej 

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, w 

zakresie zniszczenia ich dotychczasowych siedlisk i gniazd (dotyczy 3 stanowiska 

lęgowe wróbla za rynną na południowej ścianie werandy (Ryc. 21), 1 stanowisko 

lęgowe wróbla na północnej ścianie werandy (Ryc. 22), 1 stanowisko wróbla na 
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wschodniej ścianie werandy (Ryc. 23), 1 stanowisko na południowej ścianie werandy 

(Ryc. 24), 1 stanowisko na południowej ścianie werandy (na rogu) (Ryc. 25), 1 

stanowisko lęgowe wróbla na północno-zachodnim rogu budynku szkoły (Ryc. 26). 

VI. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa 

Stwierdzono: 2 stanowiska lęgowe wróbla Passer domesticus.  

Lokalizacja stanowisk: 1 stanowisko lęgowe wróbla znajduje się na północno-

wschodnim rogu budynku sali gimnastycznej (Ryc. 30), 1 stanowisko wróbla znajduje się 

na południowej ścianie budynku szkoły (Ryc. 31, 32). 

Zalecenia prowadzenia prac: Na budynku szkoły oraz sali gimnastycznej planuje się 

m.in. docieplenie ścian zewnętrznych. Prace dociepleniowe zaplanowano na okres lęgowy 

ptaków, jednak nie zostały one poprzedzone pracami zabezpieczającymi budynek przed 

zasiedleniem go przez ptaki. Wobec powyższego obecnie stwierdzono tu gniazdowanie 2 

par wróbli. Inwestor powinien zapewnić nadzór ornitologiczny podczas prowadzenia prac. 

Rozpoczęcie prac na poszczególnych częściach budynku należy uzgodnić z ornitologiem. 

Miejsce gniazdowania wróbli należy oznaczyć sprayem, prace prowadzić w odległości co 

najmniej 4 metrów od gniazda zapewniając swobodny dolot dla ptaków. W miejscach 

strefy płoszenia (4 metry od gniazda) gdzie wystąpi opóźnienie prac ze względu na 

odbywający się lęg, prace będzie można rozpocząć po stwierdzeniu przez ornitologa 

zakończenia lęgów. Ponieważ istnieje ryzyko niewykrycia wszystkich gniazd, należy 

poinstruować pracowników firmy wykonawczej o sposobach postępowania w przypadku 

wykrycia ptaków lub nietoperzy w elementach budynku.  

Kompensacja: w celu niepogarszania stanu środowiska, kondycji synantropijnych 

populacji zwierząt, należy utrzymać co najmniej tyle stanowisk lęgowych ile zastaliśmy 

przystępując do prac termomodernizacyjnych. Na budynku szkoły należy dokonać 

kompensacji utraconych miejsc lęgowych wróbli wywieszając skrzynki lęgowe w liczbie 

2 (dwóch). Miejsce instalowania skrzynek powinno znajdować się najlepiej w miejscu 

stwierdzonego siedliska bezpośrednio na ścianie budynku lub jeżeli jest taka możliwość 

na sąsiadujących drzewach. Skrzynkę lęgową należy powiesić na wysokości powyżej 3 

metrów w okresie jesiennym lub wczesno wiosennym (marzec-kwiecień). Należy 
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zainstalować 2 (dwie) skrzynkę typu A o wymiarach przedstawionych w załączniku 1. 

Skrzynkę lęgową należy czyścić raz w roku w okresie od 16 października do 28 lutego.  

Wniosek do RDOŚ: Ze względu na gniazdowanie na budynku mazurka, który podlega 

ochronie gatunkowej, należy przed przystąpieniem do prac skierować wniosek do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji zezwalającej 

na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, w 

zakresie zniszczenia ich dotychczasowych siedlisk i gniazd (dotyczy 1 stanowisko 

lęgowe wróbla na północno-wschodnim rogu budynku sali gimnastycznej (Ryc. 30), 1 

stanowisko wróbla na południowej ścianie budynku szkoły (Ryc. 31, 32). 

8. Podsumowanie 

Inwentaryzacja przyrodnicza budynków szkół, urzędu gminy i przedszkola na terenie gminy 

Bychawa wykazała, że budynki są licznie zasiedlane głównie przez wróbla, a na budynku 

szkoły w Bychawie gniazduje również jerzyk. Nie wykazano natomiast w 

inwentaryzowanych budynkach obecności nietoperzy co można wytłumaczyć 

niesprzyjającymi warunkami siedliskowymi. 

Przystępując do prac termomodernizacyjnych, niewątpliwie należy wziąć pod uwagę 

gnieżdżenie na budynkach gatunków prawnie chronionych. W przedmiotowym przypadku są 

to wszystkie gnieżdżące się ptaki. Niniejsza ekspertyza przedstawia dokładną inwentaryzację 

gatunków występujących na wskazanych budynkach jak również opisuje sposób prowadzenia 

prac tak aby nie powodować negatywnych oddziaływań na gnieżdżące się ptaki. Dodatkowo 

przedstawiony jest sposób przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej mający na celu 

zachowanie dostępności siedlisk w środowisku miejskim. Przedstawiony kompleksowy 

sposób prowadzenia prac dociepleniowych uwzględniający ochronę występujących gatunków 

jest ewidentnym przykładem rozwoju zrównoważonego.  
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9. Dokumentacja fotograficzna 

  

Ryc. 1. Budynek Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w 

Bychawie z zaznaczonymi segmentami. Zdjęcie satelitarne.  

 

 



ul. 19-lutego 6 lok. 31, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361705683  

REGON: 101580870 

26 

 

biuro@gekon-ekspertyzy.pl  

www.inwentaryzacje-przyrodnicze.pl  

tel. 608-053-669, fax: +48 46 811 31 86 

 

 

  

Ryc. 2. Północna ściana segmentu A z zaznaczonymi otworami wentylacyjnymi. Szkoła 

Podstawowa oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 

 

Ryc. 3. Zachodnia ściana segmentu D. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Nr 1 w 

Bychawie. 
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Ryc. 4. Wschodnia ściana segmentu B z zaznaczonymi otworami wentylacyjnymi. Szkoła 

Podstawowa oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 

 

Ryc. 5. Wschodnia ściana segmentu E. Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum Nr 1 w 

Bychawie. 
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Ryc. 6. Stanowisko lęgowe oknówki (na dole we framudze okiennej) oraz dwa stanowiska 

jerzyka w ubytkach elewacji za rynną na północnej ścianie segmentu C Szkoły Podstawowej 

oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 

 

  
Ryc. 7. Stanowisko lęgowe oknówki we framudze okiennej południowej ściany segmentu A 

Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 
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Ryc. 8. Stanowiska lęgowe jerzyków na południowej ścianie segmentu A Szkoły 

Podstawowej oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 

  

Ryc. 9. Stanowiska lęgowe jerzyków na zachodniej ścianie segmentu B Szkoły Podstawowej 

oraz Gimnazjum Nr 1 w Bychawie. 
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Ryc. 10. Budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Bychawka 

Druga-Kolonia 75, 23-100 Bychawa. Zdjęcie satelitarne.  
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Ryc. 11. Stanowisko lęgowe wróbla na północnej ścianie budynek Szkoły Podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce. 

  

Ryc. 12. Stanowisko lęgowe wróbla w gnieździe oknówki (po lewej) oraz stanowisko lęgowe 

oknówki (po prawej) na wschodniej ścianie budynek Szkoły Podstawowej im. Kajetana 

Koźmiana w Bychawce. 
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Ryc. 13. Stanowisko lęgowe wróbla (widok na strychu) na wschodniej ścianie budynek 

Szkoły Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce. 

 
Ryc. 14. Stanowisko lęgowe wróbla na wschodniej ścianie budynek Szkoły Podstawowej im. 

Kajetana Koźmiana w Bychawce. 
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Ryc. 15. Stanowisko lęgowe oknówki na wschodniej ścianie budynek Szkoły Podstawowej 

im. Kajetana Koźmiana w Bychawce. 
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Ryc. 16. Budynek Urzędu Miejskiego w Bychawie. Zdjęcie satelitarne. 
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Ryc. 17. Budynek Urzędu Miejskiego w Bychawie. Widok na ścianę zachodnią. 
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Ryc. 18. Budynek Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie. Zdjęcie satelitarne. 
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Ryc. 19. Budynek Samorządowego Przedszkola nr 1 w Bychawie. Widok piwnicy.  
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Ryc. 20. Budynek Szkoły Podstawowej w Woli Gałęzowskiej. Zdjęcie satelitarne. 

  



ul. 19-lutego 6 lok. 31, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361705683  

REGON: 101580870 

39 

 

biuro@gekon-ekspertyzy.pl  

www.inwentaryzacje-przyrodnicze.pl  

tel. 608-053-669, fax: +48 46 811 31 86 

 

 

 

Ryc. 21. Trzy stanowiska wróbla na południowej ścianie werandy przy Szkole podstawowej 

w Woli Gałęzowskiej.   

 

Ryc. 22. Jedno stanowisko wróbla na północnej ścianie werandy przy Szkole podstawowej w 

Woli Gałęzowskiej.   
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Ryc. 23. Jedno stanowisko wróbla na wschodniej ścianie werandy przy Szkole podstawowej 

w Woli Gałęzowskiej.   

 

Ryc. 24. Jedno stanowisko wróbla na południowej ścianie werandy przy Szkole podstawowej 

w Woli Gałęzowskiej. 
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Ryc. 25. Jedno stanowisko wróbla na południowej ścianie werandy przy Szkole podstawowej 

w Woli Gałęzowskiej. 

 

Ryc. 26. Jedno stanowisko wróbla na północno-zachodnim rogu Szkoły podstawowej w Woli 

Gałęzowskiej. 
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Ryc. 27. Młody wróbel zaraz po opuszczeniu gniazda na terenie Szkoły podstawowej w Woli 

Gałęzowskiej. 

 

Ryc. 28. Otaczające budynek szkoły w Woli Gałęzowskiej drzewa świetnie nadają się na 

zainstalowanie skrzynek lęgowych dla wróbli. 
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Ryc. 29. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, A-budynek szkoły, B-sala 

gimnastyczna. Zdjęcie satelitarne.  



ul. 19-lutego 6 lok. 31, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361705683  

REGON: 101580870 

44 

 

biuro@gekon-ekspertyzy.pl  

www.inwentaryzacje-przyrodnicze.pl  

tel. 608-053-669, fax: +48 46 811 31 86 

 

 

 

Ryc. 30. Budynek Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, zaznaczone 

stanowisko lęgowe wróbla.  

 

Ryc. 31. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, stanowisko lęgowe wróbla na 

południowej ścianie budynku szkoły (widok na strychu). 
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Ryc. 32. Budynek Szkoły Podstawowej w Starej Wsi, stanowisko lęgowe wróbla na 

południowej ścianie budynku szkoły.
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Załącznik 1. 

Budka lęgowa Typ A, wymiary: 

szerokość 16 cm 

głębokość 16 cm 

wysokość 30 cm 

grubość ścianki: 2 cm 

grubość ścianki przedniej: 4 cm 

średnica otworu wlotowego 33 mm 

Budkę należy wywieszać na wysokości powyżej 3 metrów, najlepiej na ścianie północnej i 

wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez słońce. Raz do roku należy ją czyścić w 

okresie 16 październik – 28 luty. 
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Budka lęgowa dla Typ D, wymiary: 

szerokość: 21 cm 

głębokość: 23 cm 

wysokość: 56 cm 

grubość ściany: 2 cm 

grubość ściany przedniej: 2 cm 

otwor wlotowy: 120 mm 

Budkę należy wywieszać na wysokości powyżej 9 metrów, najlepiej na ścianie północnej i 

wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez słońce. Raz na 3 lata należy ją czyścić w 

okresie 16 październik – 28 luty. 

 

 



ul. 19-lutego 6 lok. 31, 96-100 Skierniewice 

NIP: 8361705683  

REGON: 101580870 

48 

 

biuro@gekon-ekspertyzy.pl  

www.inwentaryzacje-przyrodnicze.pl  

tel. 608-053-669, fax: +48 46 811 31 86 

 

 

Budka lęgowa dla jerzyka Typ J, wymiary: 

wysokość: 22 cm 

szerokość: 34 cm 

głębokość: 18 cm 

otwór wlotowy: 6,5 x 4 (3,5) cm 

wysokość otworu wlotowego od dna: 5 cm 

Budkę należy wywieszać na wysokości powyżej 9 metrów, najlepiej na ścianie północnej i 

wschodniej w celu zapobiegania nagrzewania przez słońce. Raz na 3 lata należy ją czyścić w 

okresie 16 październik – 28 luty. 
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