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Efekt wykonania ekspertyzy 
przyrodniczej

WADY:
• Koszt wykonania.

ZALETY:
• Uzyskanie wiedzy o występowaniu gatunków chronionych na danym 

obiekcie:
– W przypadku braku zasiedlenia przez gatunki chronione: brak konieczności – W przypadku braku zasiedlenia przez gatunki chronione: brak konieczności 

uzyskiwania zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej.

• Przeprowadzenie prac w sposób nie powodujący szkody w środowisku.
• Możliwość skorzystania z praktycznego doświadczenia specjalisty.
• Możliwość dostosowania technologii i harmonogramu prac do biologii 

stwierdzonych gatunków zwierząt (ograniczenie kosztów inwestycji).
• Czas na uzyskanie koniecznych zezwoleń przed przystąpieniem 

do inwestycji (uniknięcie opóźnień w harmonogramie prac).
• Odpowiedzialność cywilna eksperta wykonującego dokumentację.



Uwarunkowania prawne
Obowiązek sporządzenia ekspertyzy przyrodniczej 

w przypadku obiektów budowlanych nie został zapisany 
w przepisach.

Zapisy ustawy Prawo budowlane nakładają jednak na inwestora 
obowiązek dołączenia pozwoleń, uzgodnień 
i opinii wymaganych odrębnymi przepisami (art. 30 ust. 2) 
lub pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami lub pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 
szczególnymi (art. 33 ust. 2 pkt 1) – do których zaliczyć 
należy zezwolenia GDOŚ i RDOŚ z zakresu ochrony 
gatunkowej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego 
(art. 97 § 1 pkt 4 i art. 100 § 1), organ administracji 
architektoniczno-budowlanej może zawiesić prowadzone 
postępowanie do czasu uzyskania przez podmiot 
ww. zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej.



Kto może wykonywać ekspertyzy?

Przepisy nie precyzują wymagań stawianych 
osobom i podmiotom wykonującym ekspertyzy 
przyrodnicze.

• Atutem dobrego wykonawcy jest doświadczenie w wykonywaniu 
danego typu ekspertyz (w warunkach miejskich).danego typu ekspertyz (w warunkach miejskich).

Posiadanie uprawnień eksperta ornitologa (uzyskanych po pozytywnym 
złożeniu egzaminu organizowanego przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie) nie gwarantuje posiadania kwalifikacji 
do wykonania dobrej ekspertyzy przyrodniczej dla inwestycji 
prowadzonych w warunkach miejskich!
Nie istnieje system oficjalnej certyfikacji ekspertów wykonujących 

inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach miejskich.



Zakres ekspertyzy przyrodniczej
1. Strona tytułowa (informacje o zamawiającym i wykonawcy).
2. Opis kontrolowanych obiektów.
3. Termin wykonania kontroli (liczba, daty i godziny) oraz opis 

użytego sprzętu.
4. Wyniki kontroli: zinwentaryzowane siedliska i gatunki 

(dla każdego kontrolowanego obiektu + podsumowanie).
5. Opis stwierdzonych gatunków (biologia, stan i trendy populacji, 5. Opis stwierdzonych gatunków (biologia, stan i trendy populacji, 

zagrożenia, etc.) oraz wariantów przeprowadzenia prac 
(np. bez zniszczenia siedlisk, z zabezpieczeniem dostępu 
do siedlisk po zakończeniu prac, etc. – w zależności od informacji 
uzyskanych od zleceniodawcy).

6. Ocena konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej i jej 
propozycja.

7. Wskazanie, jakie zezwolenia należy uzyskać.
8. Dokumentacja fotograficzna (obiektu, siedlisk, gniazd, gatunków), 

nagrania – załącznik CD (zdjęcia kolorowe, duża rozdzielczość).



Zakres ekspertyzy przyrodniczej 
– c.d.

Elementy opcjonalne:
• Wyciąg z przepisów prawnych.
• Literatura przedmiotu.
• Wzór wniosku do GDOŚ i/lub RDOŚ wypełniony 

w zakresie: listy gatunków, liczby osobników / par, 
zakazów, na które planuje się uzyskać odstępstwo zakazów, na które planuje się uzyskać odstępstwo 
oraz zagrożeń, które spowoduje wykonywanie 
wnioskowanych czynności.

• Dane kontaktowe do najbliższych placówek rehabilitacji 
zwierząt (ptaków, nietoperzy i in.).

• Schematy konstrukcji skrzynek lęgowych dla ptaków 
i schronień dla nietoperzy.



Problemy związane z ekspertyzami 
przyrodniczymi

1. Brak umocowania w przepisach.
2. Cena.2. Cena.
3. Brak ekspertów ornitologów 

i chiropterologów.
4. Niska wartość merytoryczna, błędy.



Problemy związane z ekspertyzami 
przyrodniczymi – c.d.

4. Niska wartość merytoryczna, błędy.
• Brak opisu metodyki przeprowadzonych kontroli.
• Niewłaściwy termin (daty, godziny) wykonania.
• Brak opisu obiektów, siedlisk i gatunków stwierdzonych • Brak opisu obiektów, siedlisk i gatunków stwierdzonych 

na poszczególnych obiektach.
• Sumaryczne podawanie wyników, nie zawierające analizy 

poszczególnych obiektów.
• Niewłaściwe pouczenie zamawiającego odnośnie 

konieczności uzyskania zezwoleń.
• Brak dokumentacji fotograficznej lub jej zła jakość.













Nadzór przyrodniczy
Zazwyczaj w okresie rozrodu gatunków chronionych.
• Nadzór nad wykonywaniem prac bez szkody dla gatunków 

chronionych.
• Pomoc wykonawcy w zakresie wiedzy specjalistycznej 

(np. wskazanie miejsc zawieszenia skrzynek lęgowych 
i dla nietoperzy).

• Potwierdzenie zakończenia okresu rozrodu przez 
poszczególne gatunki zwierząt.poszczególne gatunki zwierząt.

• Kontrola realizacji prac zgodnie z warunkami wydanych 
decyzji derogacyjnych.

• Informowanie organów ochrony przyrody, nadzoru 
budowlanego i policji, o przypadkach naruszania przepisów 
ochrony przyrody.

Po zakończeniu nadzoru – SPRAWOZDANIE!



Sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego

1. Strona tytułowa (informacje o zamawiającym 
i wykonawcy, lokalizacja nadzorowanych obiektów).

2. Terminy wykonania kontroli (liczba, daty i godziny).
3. Opis przebiegu prac.
4. Informacja o uwagach i zaleceniach przekazanych wykonawcy 

w trakcie realizacji prac.
5. Podsumowanie: ocena zgodności realizacji prac 5. Podsumowanie: ocena zgodności realizacji prac 

z postanowieniami decyzji derogacyjnych (w tym: informacja 
o stwierdzonych nieprawidłowościach i podjętych działaniach).

6. Dokumentacja fotograficzna (obiektu, siedlisk, gniazd, 
gatunków), nagrania – załącznik CD.

• w przypadku obowiązku wykonania kompensacji 
przyrodniczej, dokumentacja powinna w sposób jasny 
i jednoznaczny przedstawiać prawidłowy pod względem 
jakości i ilości sposób wykonania kompensacji



Dziękuję za uwagę!


