Wykaz obowi zuj cych przepisów prawnych, które s najcz ciej amane w razie podj cia prac budowlanych,
remontowych na obiektach budowlanych, które s zasiedlone przez chronione gatunki ptaków.

Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.
Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z pó n. zm. tekst jednolity na 1.08.2005, z uwzgl. zmian wniesionych
ustawami zm. Prawo Ochrony rodowiska z 18.05.2005 i Prawo Wodne z 3.06.2005
ROZPORZ DZENIE MINISTRA RODOWISKA

z dnia 28 wrze nia 2004 r.
w sprawie gatunków dziko wyst puj cych zwierz t obj tych ochron
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

W Rozporz dzeniu z 28 wrze nia 2004 r. wyra nie wyspecyfikowano par. 6.1,3,5 i par.7.2 zakaz
niszczenia gniazd ptasich ich jaj i ptaków m odych, tak e maj cych gniazda na budynkach.
§ 6. W stosunku do dziko wyst puj cych zwierz t nale cych do gatunków, o których mowa w § 2-4,
wprowadza si nast puj ce zakazy:
1) zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a tak e
posiadania ywych zwierz t;
2) zbierania, przetrzymywania i posiadania zwierz t martwych, w tym spreparowanych, a tak e ich
cz ci i produktów pochodnych;
3) niszczenia ich jaj, postaci m odocianych i form rozwojowych;
4) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5) niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, eremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych
schronie ;
§ 7. Zakazy, o których mowa w § 6, w stosunku do dziko wyst puj cych zwierz t nale cych do
gatunków, o których mowa w § 2 i 3, nie dotycz :
1) usuwania od dnia 16 pa dziernika do ko ca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków;
2) usuwania od dnia 16 pa dziernika do ko ca lutego gniazd ptasich z obiektów budowlanych i
terenów zieleni, je eli wymagaj tego wzgl dy bezpiecze stwa lub sanitarne;

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t
Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 Dz.U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959

Art. 6.
1. Nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierz t oraz zn canie si nad nimi jest zabronione.
2. Przez zn canie si nad zwierz tami nale y rozumie zadawanie albo wiadome dopuszczanie do
zadawania bólu lub cierpie , a w szczególno ci:
1) umy lne zranienie lub okaleczenie zwierz cia, niestanowi ce dozwolonego prawem zabiegu lub
do wiadczenia na zwierz ciu;

