
 

 

ZARZĄDZENIE NR 4/2014 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 10 lutego 2014 r. 

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego  

(Castor fiber) 

Na podstawie art. 56 a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. 

627, 628 i 842) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zezwala się na gruntach Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rudka, w okresie pięciu lat, na czynności podlegające zakazom 

w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na: 

1) umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu; 

2) niszczeniu nor i tam; 

- zwanych dalej „czynnościami”.  

§ 2. Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory doby, 

określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 3. Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji bobra europejskiego i jego siedlisk, określa 

załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 4. 1. Podmiotem wykonującym czynności jest Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Rudka, z siedzibą w Rudce ul. Olendzka 31, 17-123 Rudka. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 może zlecić wykonanie czynności innym podmiotom mającym 

doświadczenie i potencjał techniczny do wykonywania czynności. 

§ 5. Obszar wykonywania czynności, z wyłączeniem rezerwatu przyrody „Koryciny”, określa mapa w skali 

1: 300 000 stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 6. 1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego 

zarządzenia, podmiot wykonujący czynności obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Białymstoku pisemnej informacji o wykonanych czynnościach. 

2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1 powinien zawierać:  

1) termin wykonania czynności poprzez podanie dat i pór doby; 

2) liczbę zniszczonych nor i tam wraz z podaniem sposobu niszczenia i rodzaju użytych w tym celu 

materiałów i narzędzi; 

3) opis zastosowanej metody płoszenia lub niepokojenia. 
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Lech Magrel 
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Załączniki do zarządzenia Nr 4/2014 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 

z dnia 10 lutego 2014 r. 

 

 

Załącznik Nr 1 

Opis czynności, wraz ze wskazaniem dozwolonych metod, sposobów wykonania, terminu i pory doby 

Lp. Czynność 
Termin wykonania 

Metoda lub sposób wykonania 
Rok Miesiąc Pora doby 

1 umyślne 

płoszenie lub 

niepokojenie 

 

 

 

2014-2018 

cały rok 

 

 

 

 

cała doba 

- wykorzystując psy myśliwskie, 

- wykorzystując substancje zapachowe 

2 niszczenie nor  

i tam  

cały rok - czynność może być wykonywana na rowach 

doprowadzających, odprowadzających  

i opaskowych  oraz ciekach w zasięgu cofki 

piętrzącej, 

- czynność może być wykonywana ręcznie 

lub mechanicznie 
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Załącznik Nr 2 

 

Warunki realizacji wynikające z potrzeb ochrony populacji bobra i jego siedlisk 

 

Lp. Czynność Warunki realizacji 

1 umyślne płoszenie lub 

niepokojenie 

- w trakcie wykonywania czynności nie mogą być stosowane 

materiały wybuchowe oraz gazy i dymy 

2 niszczenie nor i tam 

 

- zasypywanie nor prowadzić należy przy użyciu materiałów 

pochodzenia naturalnego, 

- materiał z rozbiórki tamy usunąć lub odciągnąć na odległość min. 

20 m od cieku lub innego zbiornika wodnego 
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Załącznik Nr 3 
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