Załącznik 3.3 do Regulaminu naboru

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY GATUNKOWEJ W PROJEKTACH
O CHARAKTERZE TERMOMODERNIZACYJNYM
1. W przypadku projektu, w ramach którego planowane są prace termomodernizacyjne
Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić przepisy dotyczące zwierząt
chronionych
zawarte
w
ustawie
z
dnia
16
kwietnia
2004
r.
o ochronie przyrody. Wszelkie prace dotyczące budynków, gdzie znajdują się
gniazda i siedliska chronionych gatunków, muszą być poprzedzone uzyskaniem
decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) zezwalającej na
odstępstwa od ustawowych zakazów w stosunku do tych gatunków (niszczenie
gniazd, niszczenie siedlisk, uniemożliwianie dostępu do schronień).
2. Wobec powyższego, Wnioskodawca/Partner, który planuje przeprowadzić powyższe
prace, zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:


Oświadczenia o niewystępowaniu w obiektach/na obiektach uwzględnionych
w ramach dofinansowanego projektu zwierząt objętych ochroną gatunkową na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt

lub


kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności podlegających zakazom w
stosunku do gatunków objętych ochroną, złożonego do RDOŚ (opatrzonego
pieczęcią z datą wpływu do organu) - w przypadku stwierdzenia występowania
w budynku/na budynku zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną gatunkową.
Zgodnie z zapisami art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody
oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do dziko występujących zwierząt,
należących do gatunków objętych ochroną ścisłą lub częściową, zabrania się:
umyślnego zabijania; umyślnego okaleczania lub chwytania; umyślnego
niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; niszczenia siedlisk lub ostoi,
będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub
żerowania; niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor,
legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień; umyślnego
uniemożliwiania dostępu do schronień; umyślnego przemieszczania z miejsc
regularnego przebywania na inne miejsca; umyślnego płoszenia lub niepokojenia;
umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie
lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach
żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących.
Siedliskiem jest „obszar występowania zwierząt w ciągu całego życia lub
dowolnego stadium ich rozwoju”. Miejsca lęgowe ptaków chronionych
zlokalizowane w budynkach/na budynkach należy więc traktować jako ich
siedliska podlegające ochronie prawnej. Siedliskiem w budynku może być:

stropodach, strych, szczeliny miedzy płytami, przestrzenie pod parapetami,
balkonami, przestrzenie miedzy rynną a ścianą, ubytki w elewacji, przewody
kominowe.
Planując prace termomodernizacyjne, inwestor powinien przeprowadzić analizę
dotyczącą występowania gatunków chronionych (dot. ptaków i nietoperzy). Jeżeli
przeprowadzone oględziny potwierdzą występowanie gatunku chronionego
inwestor jest zobowiązany złożyć wniosek do RDOŚ o zezwolenie na wykonywanie
czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.
W takim przypadku Wnioskodawca/Partner zobowiązany jest do dołączenia do
wniosku o dofinansowanie kopii wniosku o zezwolenie na wykonywanie czynności
podlegających zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną złożonego do
RDOŚ (wniosek powinien być opatrzony pieczęcią wpływu do RDOŚ). Kompletność
dokumentacji w tym zakresie będzie badana na etapie oceny formalnomerytorycznej w zakresie właściwości Koordynatora ds. Środowiska w ramach
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego. Do wydania opinii pozytywnej przez Koordynatora ds. Środowiska
w ramach IZ RPO WP niezbędne będzie dołączenie ww. decyzji wydanej przez
RDOŚ.
3.

W przypadku gdy przeprowadzone oględziny nie potwierdzą występowania zwierząt
objętych ochroną gatunkową Wnioskodawca/Partner zobowiązany jest do
przedłożenia ww. Oświadczenia o niewystępowaniu w obiektach/na obiektach
uwzględnionych w ramach projektu zwierząt objętych ochroną gatunkową na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt.

str. 2 z 2

