
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

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

(Castor fiber) na terenie powiatów: augustowskiego, białostockiego, bielskiego, grajewskiego, 

kolneńskiego, łomżyńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego 

Na podstawie art. 56a ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 oraz z 2016 r. poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zezwala się na okres trzech lat na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra 

europejskiego (Castor fiber) polegające na umyślnym płoszeniu, umyślnym niepokojeniu oraz zabiciu poprzez 

odstrzał z broni myśliwskiej łącznie 411 osobników na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: 

augustowskim, białostockim, bielskim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, siemiatyckim, 

wysokomazowieckim, zambrowskim - znajdujących się w terenach obwodów łowieckich nr: 59, 67, 68, 80, 81, 

82, 83, 84, 85, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 132,133, 

134, 135, 136, 137, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 169, 172, 173, 174, 175, 176, 188, 189, 190, 191, 192, 

207, 209, 225, 226, 187, 185, 280,184, 202, 203, 204, 205, 206, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 241, 242, 258, 

257, 240, 256, 278, 279, 291, 292, 293 dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego  

- Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. 

2. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 dotyczą 411 osobników bobra europejskiego w okresie 3 lat  

od dnia wydania zarządzenia, odpowiednio: 

1) 107 osobników do dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) 152 osobników w okresie od dnia 1 października 2017 r. – do dnia 28 lutego 2018 r.; 

3) 152 osobników w okresie od dnia 1 października 2018 r. – do dnia 28 lutego 2019 r. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy terenów rezerwatów przyrody oraz obszarów leśnych 

pozostających pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. 

§ 2. 1. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 będą wykonywane przez członków Polskiego Związku 

Łowieckiego wyłącznie w miejscach konfliktowych, w których bobry powodują znaczące szkody poprzez 

podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej, lasów, rybostanu, 

wody i innych rodzajów mienia. 

2. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 możliwe jest w okresie od 01 października  

do 28 lutego, przez całą dobę. 

3. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 powinno być ukierunkowane na redukcję całych 

stanowisk bobrowych w celu uniknięcia rozproszenia się lokalnych populacji i tym samym braku skuteczności 

odstrzału. 
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§ 3. 1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia i czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, 

jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje upoważnienie właściwemu kołu łowieckiemu do dokonania 

czynności o których mowa w § 1 ust. 1 na dzierżawionych obwodach łowieckich. 

3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału liczby bobrów określonej przez Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać przeszkolenie z zakresu wykonywania czynności 

określonych w § 1 ust. 1 oraz wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra europejskiego i zasad postępowania 

przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów. 

§ 4. 1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie zarządzenia, Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Białymstoku sprawozdania częściowego o wykonanych czynnościach. 

2. W terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po wejściu w życie zarządzenia, Zarząd 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Łomży obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Białymstoku sprawozdania całościowego o wykonanych czynnościach obejmującego 

okres od dnia wejścia w życie zarządzenia. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać: numer obwodu łowieckiego, imię  

i nazwisko myśliwego dokonującego odstrzału, datę odstrzału oraz liczbę odstrzelonych bobrów, a także 

możliwie najdokładniejszą lokalizację miejsc eliminacji poszczególnych osobników. 

§ 5. 1. Myśliwy jest zobowiązany do zagospodarowania odstrzelonego bobra. 

2. Zezwala się myśliwemu, o którym mowa w  ust. 1 na przetrzymywanie, posiadanie lub preparowanie 

okazów gatunku, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę, darowiznę, transport w celu sprzedaży okazów 

gatunku, wywóz poza granicę państwa okazów odstrzelonych bobrów. 

3. Zezwolenie na czynności, o których mowa w ust. 2 obowiązuje do czasu obowiązywania zarządzenia. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.   

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Beata Bezubik 
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