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Pani
Edyta Skuła
Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Ołtaszyn

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 października 2022 r. w sprawie wskazania czy firma 

DEVELIA, jako inwestor budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami 

podziemnymi przy ulicy Orawskiej we Wrocławiu, wystąpiła do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (lub Regionalnego Konserwatora Przyrody) z formalnym 

wnioskiem o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku

do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową – zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt

(Dz.U. z 2016 r., poz. 2183 ze zm.), w związku z usunięciem zadrzewienia z działek 4/4, 4/5, 

4/6, AM-4, obręb Ołtaszyn mogącego stanowić siedlisko zwierząt, informuję co następuje.

W przypadku, gdy teren działki porośnięty jest zadrzewieniem na znacznej powierzchni, 

realizacja zaplanowanych czynności może doprowadzić do zniszczenia siedlisk m.in. ptaków 

lub nietoperzy (prawie wszystkie gatunki ptaków oraz wszystkie gatunki nietoperzy 

przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt) lub też innych zwierząt.

Zatem z uwagi na ww. uwarunkowania związane ze stwierdzonym występowaniem oraz 

możliwością występowania w obrębie zadrzewienia gatunków chronionych, planowana 

wycinka winna być poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem w zakresie występowania

w jego obrębie tych gatunków. Ogląd winien być dokonany przez specjalistów m.in. ornitologa, 

chiropterologa i entomologa.

W przypadku potwierdzenia występowania siedlisk zwierząt oraz/lub obecności 

gniazd/miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy, w przypadku niemożliwych

do uniknięcia kolizji ze stanowiskami zwierząt gatunków chronionych na mocy ww. 

rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, w stosunku do których obowiązują 

zakazy określone w ww. rozporządzeniu, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zezwolenie 

na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do tych gatunków chronionych

(art. 52 ust. 7, 8 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.

z 2022 r., poz. 916 ze zm.), tj. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, 

wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz zakaz niszczenia, usuwania lub 
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uszkadzania gniazd lub innych schronień). Dodatkowo w myśl art. 52 ust. 1 pkt 13 ww. ustawy 

i § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia w stosunku do dziko występujących zwierząt oznaczonych 

symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia, wprowadza się zakaz 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.

Czynności te są zakazane wobec gatunków objętych ochroną i zgodnie z art. 56 ust. 2 

ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego 

działania może zezwolić na czynności zakazane w stosunku do chronionych gatunków 

zwierząt. Zezwolenie takie może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, 

jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 

populacji chronionych gatunków zwierząt oraz w przypadku spełnienia jednej z przesłanek 

wymienionych w ust. 4 pkt 1-7 ustawy o ochronie przyrody. W przypadku uzyskania takiego 

zezwolenia – prace należy prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających

z zezwolenia.

Informuję, że do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie wpłynął 

wniosek na odstępstwa od zakazów wobec dziko występujących zwierząt objętych ochroną 

gatunkową na przedmiotowym terenie wobec czego zezwolenie na odstępstwo od ww. 

zakazów w stosunku do gatunków ptaków, które mogły mieć swoje siedlisko i gniazda

na opisywanym terenie, nie było wydane przez tut. organ.

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody 

wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości należy

do kompetencji odpowiedniego organu: wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Przed 

wydaniem zezwolenia, organ jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin terenu z których 

drzewa mają być usunięte (art. 83c pkt 1 ww. ustawy), którego celem jest określenie czy

w konarach drzewa, które są planowane do usunięcia (nawet wtedy, gdy ze względu na jego 

wielkość nie trzeba tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną.

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa spowoduje naruszenie zakazów w stosunku 

do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia

na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków (art. 83c pkt 2 ww. ustawy).

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę obowiązujące ustawowe zakazy dla gatunków 

objętych ochroną – wycinka drzew i krzewów powinna być dokonywana poza sezonem 

lęgowym ptaków. Natomiast w przypadku gdy wycinka planowana jest w okresie 

potencjalnego zasiedlenia drzew i krzewów przez m.in. ptaki, winna być poprzedzona 

ponownym oglądem – bezpośrednio przed planowanym wycięciem drzew lub krzewów – pod 

kątem stwierdzenia czy drzewa i krzewy nie zostały zasiedlone. W przypadku gdy drzewa

i krzewy nie zostały zasiedlone, nie ma przeciwwskazań do wycinki, natomiast w przypadku 
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stwierdzenia zasiedlenia wycinka powinna być przeprowadzona po okresie zasiedlenia przez 

ptaki. W przypadku gdy z jakiś istotnych względów wycinka musi być przeprowadzona

we wskazanych wyżej okresach, a drzewa i krzewy są zasiedlone, posiadacz nieruchomości, 

który planuje usunięcie drzew i krzewów winien uzyskać zezwolenie na odstępstwo od ww. 

zakazów (w trybie art. 56 ww. ustawy). W przypadku naruszenia zakazów obowiązujących

w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają zapisy art. 131 

ustawy o ochronie przyrody, tj. kto bez zezwolenia narusza zakazy w stosunku do zwierząt 

objętych ochroną gatunkową podlega każe aresztu albo grzywny.

Ponadto, art. 83d pkt. 5 ww. ustawy wskazuje, że jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub 

krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub 

pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane 

pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują 

z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia.

Wobec powyższego w sprawie ustalenia legalności wycinki drzew i krzewów winni 

Państwo zwrócić się do Prezydenta Wrocławia. Natomiast w przypadku posiadania dowodów 

w zakresie nieprzestrzegania zakazów w stosunku do gatunków chronionych należy 

przekazać je do organów ścigania (bezpośrednio lub za pośrednictwem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

Dodatkowo zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody kto bez zezwolenia lub 

wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych 

ochroną gatunkową podlega karze aresztu albo grzywny. Orzekanie w ww. sprawach 

następuje na podstawie przepisów Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia – 

zgodnie z art. 132 ustawy o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Agnieszka Pawliszak-Czarniecka
Naczelnik Wydziału 

Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku 
oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Sprawę prowadzi: Natalia Łazarska, tel. (71)747-93-00, natalia.lazarska@wroclaw.rdos.gov.pl
W zakresie przyrodniczym: Mariola Hadryś

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy Al. Jana Matejki 6, 50-333 
Wrocław, e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl.

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt 
z inspektorem ochrony danych Administratora następuje za pomocą adresu e-mail: 
iod@wroclaw.rdos.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu. Z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania pisma organowi właściwemu na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 65 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których one dotyczą, 
Pani/Panu przysługują następujące uprawnienia: 
1) żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
2) żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
3) żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
4) żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Pani/Pana sprawy 
oraz prawnie ustalony okres archiwizacji, tj. przez 5 lat od końca roku, w którym 
zakończyła się sprawa, a po tym okresie zostaną poddane ekspertyzie przez Archiwum 
Państwowe. 

7. Dane osobowe podane przez Panią/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych 
osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy lub przedłużeniem czasu 
trwania sprawy. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 
będą podlegały profilowaniu. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-
wroclaw/polityka-prywatnosci
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