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Radosław Gwóźdź 

Opinia ornitologiczna dla budynku 

Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu 

 
 (dot. gnieżdżenia się ptaków oraz wymaganych kompensacji 

przyrodniczych w związku z termomodernizacją budynku) 

 

Opis budynku 

Inwentaryzowany obiekt to trzykondygnacyjny budynek mieszkalny składający się z sześciu 

segmentów przesuniętych względem siebie. Znajdują się w nim trzy klatki schodowe. Brak 

drożnych otworów wentylacyjnych stropodachu. 

 

 

Fot. 1. Budynek przy ulicy Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu (www.maps.google.pl) 

http://www.maps.google.pl/


 

Fot. 2. Malczewskiego 1-3-5, Sosnowiec, ściana północna 

 

Fot. 3. Malczewskiego 1-3-5, Sosnowiec, ściana wschodnia 



 

Fot. 4. Malczewskiego 1-3-5, Sosnowiec, ściana zachodnia 

 

Fot. 5. Malczewskiego 1-3-5, Sosnowiec, ściana południowa 

 



Status remontu 

Termomodernizacja budynku planowana jest na rok 2020. 

Wyniki kontroli budynku pod kątem siedlisk ptaków 

W dniach 08-10.03.2020 roku wykonano kontrole mające na celu ustalenie czy na budynku 

znajdują się siedliska ptaków chronionych. Podczas kontroli dokonano dokładnych oględzin 

elewacji budynku. 

NIE STWIERDZONO SIEDLISK PTAKÓW CHRONIONYCH.  

W trakcie prowadzenia prac istnieje możliwość pojawienia się ptaków w różnych miejscach 

budynku. W przypadku stwierdzenia obecności ptaków w trakcie prac remontowych należy 

skonsultować z ornitologiem ich zakres i harmonogram. 

Nie stwierdzono także (ani nie uzyskano takich informacji od mieszkańców) obecności  

w budynku ani w jego pobliżu nietoperzy. 

Na budynku stwierdzono natomiast obecność gołębi miejskich Columba livia forma urbana. Ptaki 

te nie są objęte ścisłą ochrona gatunkową (tylko ochroną częściową), nie przewiduje się 

kompensacji ich siedlisk. Należy jedynie zwrócić uwagę w trakcie prowadzenia prac na budynku 

na ewentualną obecność lęgów tego gatunku (w przypadku ich napotkania należy powiadomić 

ornitologa). W przypadku stosowania spiral lub kolców odstraszających gołębie, należy używać 

miękkich kolców z tworzywa sztucznego lub takich z końcówkami zakończonymi silikonem. 

 

Wnioski i zalecenia 

Na podstawie dokonanych obserwacji, nie ma przeciwwskazań dla rozpoczęcia 

termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Malczewskiego 1-3-5 w Sosnowcu. W związku 

z brakiem siedlisk ptaków chronionych i nietoperzy nie ma konieczności kierowania podań do 

RDOŚ Katowice o  zezwolenie na ich niszczenie. Nie przewiduje się działań kompensacyjnych. 

 

Dąbrowa Górnicza, 12.03.2020         
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