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1. Cel i zakres opracowania 
 

Celem sporządzenia opinii było wskazanie możliwości występowania gatunków 

chronionych zwierząt (na podst. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 

2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)) na terenie 

realizacji projektu pn. "Zmniejszenie zużycia energii budynków w Ostródzie będących w 

zasobach Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego Parafii w Ostródzie" (ul. Henryka 

Sienkiewicza 22, 14-100 Ostróda). 

Projekt realizowany będzie w dwóch budynkach. W ramach projektu m.in. zaplanowano: 

lokalizacja: budynek przy ul. Sienkiewicza 22 

 docieplenie dachu budynku poprzez natrysk pianki poliuretanowej,  

 docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,  

 docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą styropianu 

ekstrudowanego,  

 montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 30,1 kW w punkcie pracy 

A2/W35 wraz z niezbędną armaturą, 

 produkcja c.w.u przez projektowaną pompę ciepła,  

 montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. Zakłada się instalację 

wentylatorów z wymiennikiem rotacyjnym o nominalnej sprawności ok. 90%,.  

 montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,40 kW na dachu budynku lub w jego 

otoczeniu (30 szt. paneli PV o mocy jednostkowej 280 W). 

lokalizacja: budynek ul. Sienkiewicza 22 A 

 docieplenie dachu budynku poprzez natrysk pianki poliuretanowej  

 montaż pompy ciepła powietrze - woda o mocy 36,77 kW w punkcie pracy 

A2/W35 wraz z niezbędną armaturą,  

 produkcja c.w.u przez projektowaną pompę ciepła,  

 docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz materiałem o grubości 9 cm  

 docieplenie ścian zewnętrznych graniczących z gruntem za pomocą styropianu 

 montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła,  

 montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,40 kW na dachu budynku (30 szt. 

paneli PV o mocy jednostkowej 280 W) 
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Opinia została sporządzona na podstawie terenowego rozpoznania przyrodniczego 

wykonanego 17 września 2019 r. 

Autor opinii: dr inż. Lucjan Kleinschmidt (dr nauk biologicznych, zoolog, ornitolog). 

 

 

2. Wyniki rozpoznania 
 

Zgodnie z projektem dla budynku nr 22 zaplanowano na dachu budynku lub w jego 

otoczeniu. Rozważanym miejscem lokalizacji paneli dla tego obiektu jest płaska 

powierzchnia dachu przybudówki, która obecnie jest wykorzystywana jako taras (fot. 1). 

Dach budynku pokryty jest dachówką ceramiczną (fot. 2). Otoczenie budynku w miejscu 

możliwej lokalizacji paneli i pompy ciepła jest utwardzone lub porośnięte niską 

roślinnością (fot. 3, 4).  

Dla budynku nr 22A instalację paneli fotowoltaicznych zaplanowano na dachu 

budynku. Dach budynku pokryty jest dachówką ceramiczną (fot. 5). Otoczenie budynku 

w miejscu możliwej lokalizacji pompy ciepła jest utwardzone i niemal pozbawione 

roślinności (fot. 6).  

 

W planowanym obszarze realizacji inwestycji nie stwierdzono obecności gatunków 

chronionych (ptaków i nietoperzy). 

Rozpoznanie terenowe możliwości występowania, w obszarze planowanych prac, 

gatunków chronionych przeprowadzone było po okresie aktywności lęgowej ptaków oraz 

głównej aktywności pozostałych grup zwierząt. W związku z tym nie było możliwości 

stwierdzania lęgów ptaków na analizowanym terenie, jednak charakter siedlisk obszaru 

naziemnej lokalizacji paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła wyklucza możliwość jego 

wykorzystania jako miejsca rozrodu bądź stałego występowania chronionych gatunków 

zwierząt. Realizacja planowanej inwestycji nie wpłynie na chronione gatunki i ich 

siedliska 

W przypadku lokalizacji paneli fotowoltaicznych na dachach budynków nie można 

wykluczyć możliwości powstania w przyszłości nisz, które mogą zostać zajęte przez 

ptaki. Przesunięcie lub uszkodzenie dachówek może doprowadzić do powstania miejsc 
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lęgowych ptaków lub zajęcia dachu przez nietoperze, które są objęte całkowitą ochroną 

gatunkową (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183)). Niemal wszystkie gatunki, 

które mogą występować w obrębie budynków objęte są taka ochroną. Rozporządzenie to 

wprowadza w stosunku do ptaków między innymi następujące zakazy:  

 umyślnego zabijania;  

 umyślnego okaleczania lub chwytania; niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich 

obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania; 

 niszczenia, usuwania lub uszkadzania zimowisk lub innych schronień; 

 umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;  

 umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. 

umyślnego płoszenia lub niepokojenia. 

Nie stosowanie się do ww. zakazów prowadzi do nałożenia na sprawcę kary grzywny 

lub pozbawienia wolności. 

W przypadku stwierdzenia zajęcia tych siedlisk przez ptaki lub nietoperze i określenia 

możliwości zniszczenia siedlisk w wyniku realizacji projektu, będzie on mógł być 

zrealizowany po uzyskaniu od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwolenia 

na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do zwierząt gatunków objętych 

ochroną, które określi zasady prowadzenia prac i kompensacji utraconych siedlisk.  
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Dokumentacja fotograficzna. 

 

Fot. 1. Budynek nr 22 - miejsce możliwej instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

 
Fot. 2. Dach budynku nr 22 - miejsce możliwej instalacji paneli fotowoltaicznych. 
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Fot. 3. Otoczenie budynku nr 22 - miejsce możliwej instalacji paneli fotowoltaicznych i 

pompy ciepła. 

 

 
Fot. 4. Otoczenie budynku nr 22 - miejsce możliwej instalacji paneli fotowoltaicznych i 

pompy ciepła. 
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Fot. 5. Dach budynku nr 22A - miejsce możliwej instalacji paneli fotowoltaicznych. 

 

 

 
Fot. 6. Otoczenie budynku nr 22A - miejsce możliwej instalacji pompy ciepła. 


