Protokół kontroli obiektu
(wypełnić w komputerze i wydrukować)
1. Nazwa obiektu .........................................................................................
2. Adres obiektu ..............................................................................................
3. Imię nazwisko eksperta ..............................................................................
4. Data/daty kontroli .......................................................................................
5. Opis zakresu uzyskanych informacji
1. uzyskałem wszystkie potrzebne informacje - tak/nie
2. nie uzyskałem informacji na temat: .......................................................................
3. przyczyna nieuzyskania informacji: .......................................................................
6. Opis zastanej sytuacji
Obiekt (zakreślić lub pozostawić właściwą opcję):
- nieremontowany - przygotowywany do remontu
- obiekt bezpośrednio po remoncie
- w fazie początkowej remontu
- już jakiś czas po remoncie
- w fazie zaawansowanego remontu
- kończony jest remont obiektu
a) planowany termin remontu ....................................................................................................
b) zakres planowanego remontu (ocieplanie ścian, stropodachu, zamknięcie otworów
wentylacyjnych, okienek w stropodachu, strychu):
.................................................
c) ocena liczby potencjalnych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac
remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:
...........................................
d) liczba dokładnie ustalonych miejsc lęgowych jakie będą utracone w wyniku prac
remontowo-budowlanych - osobno dla poszczególnych gatunków:
.............................................
d) ocena liczby utraconych siedlisk oraz liczby utraconych miejsc lęgowych - osobno dla
poszczególnych gatunków ...........................................................................................................
e) liczba miejsc niebezpiecznych dla ptaków, do których dostęp musi zostać zamknięty jak
szczeliny wokół rynien, niebezpieczne przewężenia konstrukcyjne itp. (podać liczbę i opisać):
.............................................
f) informacje na temat planowanych w czasie remontu zmianach konstrukcyjnych jak
wymiana rynien, zmiany w elewacji, inne zmiany, które mogą stwarzać nowe
niebezpieczeństwo dla ptaków (wymienić, wskazać lokalizację w budynki i sugerowane
sposoby zabezpieczenia tak by nie stanowiły niebezpieczeństwa dla ptaków),
f) liczba otworów w stropodachu .............................................................................................

g) liczba otwartych okienek do strychu ......................................................................................
h) występowanie gołębi miejskich w stropodachu lub na strychu czy w innych niszach
(opisać):
.....................................................
6. Wnioski z kontroli:
(niepotrzebne usunąć)
1. natychmiast wstrzymać prace remontowo-budowlane
2. wydać zezwolenie podjęcie/ kontynuację prac remontowo-budowlanych
Warunki wstrzymania prac remontowo-budowlane:
1. wstrzymać do pełnego wyjaśnienia sytuacji (uzasadnienie podać poniżej)
2. wstrzymać do końca sezonu lęgowego to jest do dnia .......................
3. wstrzymać do zakończenia lęgu/lęgów gatunku/gatunków ........... - do dnia .................
Warunki wydania zezwolenia na podjęcie/kontynuację prac remontowo-budowlanych
1. wywieszenie budek lęgowych jak zapisano w "Karcie kontroli obiektu" i dokumentacji
fotograficznej pokazującej plan rozmieszczenia budek - do dnia ................................
- na budynku przeznaczonym do remontu - uzgodniono/nie uzgodniono z inwestorem;
- na budynkach otaczających - uzgodniono/nie uzgodniono z inwestorem;
- na drzewach wokół budynku - uzgodniono/nie uzgodniono z inwestorem;
2. nakazać zamknięcie niebezpiecznych otworów - załączono dokumentacje fotograficzną
- do dnia ......................
3. zamknięcie otworów w stropodachu - do dnia .........
4. otwarcie otworów w stropodachu - do dnia .............

Dodatkowe wyjaśnienia i opisy dotyczące prowadzenia prac i montażu budek lęgowych:
..................................................................................................................................................

.........................................
miejscowość, data

..........................................
podpis eksperta

