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Pomimo upowszechniania wiedzy o tym, że nasze najbliższe sąsiedztwo może być siedliskiem dla wielu
chronionych gatunków zwierząt (przede wszystkim ptaków i nietoperzy) i świadomości obowiązujących w
stosunku do tych gatunków zakazów, m.in. umyślnego niszczenia siedlisk czy gniazd, a także uniemożliwiania
dostępu do schronień, nadal zdarzają się przypadki wykonywania prac termomodernizacyjnych w sezonie
lęgowym, bez wymaganych prawem zezwoleń.
Niezastosowanie się do obowiązujących przepisów i zaleceń skutkować może skierowaniem wniosku na policję
o podejrzeniu popełnienia wykroczenia i / lub do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymanie
prowadzenia prac budowlanych.
Stropodachy, strychy, szczeliny między płytami, przestrzenie pod parapetami, balkonami, przestrzenie między
rynną a ścianą, ubytki w elewacji czy przewody kominowe, stanowią znakomite siedliska dla jerzyków, wróbli,
mazurków, kawek, pustułek, sikor, oknówek i wielu innych z których obecności możemy nawet nie zdawać
sobie sprawy (np. wspomniane nietoperze).
Należy wyraźnie podkreślić, że występowanie gatunków chronionych w obrębie budynku nie oznacza braku możliwości jego remontu lub podejmowania innych działań.
Należy jednak uwzględnić fakt występowania gatunku chronionego i odpowiednio zaplanować prace. Najistotniejszym jest to, aby nie były wykonywane w czasie lęgów i
wychowu młodych. Pomocna w takim wypadku jest niewątpliwie współpraca z ornitologiem (w przypadku ptaków) i / lub chiropterologiem (w przypadku nietoperzy).
Z uwagi na częste przypadki prowadzenie prac termomodernizacyjnych w okresie lęgowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się z pismem informacyjnym
do wszystkich organów nadzorujących tego typu prace, w którym zaleca się informowanie każdego wnioskodawcę, a także zgłaszającego prace remontowe, budowlane, rozbiórkowe itp.,
że:
najmniej właściwym terminem dla ww. prac jest okres od początku maja do połowy sierpnia, ponieważ wtedy w obiektach budowlanych jest najwięcej zwierząt objętych ochroną i
dlatego w tym okresie istnieje największe ryzyko naruszenia przepisów ochrony gatunkowej. Najlepszym miesiącem do prowadzenia prac jest natomiast wrzesień,
w przypadku stwierdzenia na budynku gatunków chronionych lub ich siedlisk inwestor musi uwzględnić ich ochronę podczas prowadzonych prac lub uzyskać zgodę właściwych
organów (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) na odstępstwa od zakazów obowiązujących wobec tych gatunków, wspomnianych
wcześniej.
Dodać należy, że wspólnoty mieszkaniowe i zarządcy budynków, mogą liczyć na pomoc pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy planowaniu remontów w
zgodzie z ochroną przyrody.
Przykładem takiej dobrej współpracy są spółdzielnie mieszkaniowe na terenie Przemyśla, gdzie w ramach kompensacji utraty siedlisk w wyniku prac termomodernizacyjnych, na blokach
mieszkalnych zamontowanych zostało już kilkadziesiąt budek lęgowych!
Nie zapominajmy, że jerzyki i nietoperze to nasi sprzymierzeńcy w ograniczaniu populacji uciążliwych dla nas owadów, np. komarów.
Więcej informacji o ochronie gatunkowej przy termomodernizacji znaleźć można tutaj.
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