
 

PROJEKT 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  

W BIAŁYMSTOKU 

z dnia ………………. 2016 r. 

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra 
europejskiego (Castor fiber) na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła 

łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego na terenie województwa podlaskiego w 
powiatach: augustowskim, suwalskim, sejneńskim oraz mieście Suwałki. 

 

Na podstawie art. 56 a ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2015 r. 1651 z póź. zm.) 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 1227 osobników na 

terenie województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim, suwalskim, sejneńskim oraz 

mieście Suwałki - znajdujących się w terenach obwodów łowieckich nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 

36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65 dzierżawionych 

przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego - Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Suwałkach. 

2. Zezwolenie na czynności, o których mowa w § 1.1 dotyczy 1227 osobników bobra 

europejskiego w okresie 3 lat od dnia wydania zarządzenia, odpowiednio:  

1) 409 osobników w okresie od dnia wydania zarządzenia do dnia 28 lutego 2017 r.;  

2) 409 osobników w okresie od dnia 1 października 2017 r. – do dnia 28 lutego 2018 r.;  

3) 409 osobników w okresie od dnia 1 października 2018 r. – do dnia 28 lutego 2019 r. 

3. Zezwolenie nie dotyczy terenów rezerwatów przyrody. 

§ 2.1. Czynności określone w § 1.1 będą wykonywane przez członków Polskiego Związku 
Łowieckiego w miejscach, 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 wymienionych w § 1.1 możliwe jest w okresie od 01 
października do 28 lutego, przez całą dobę. 

3. Wykonanie czynności wymienionych w § 1.1 powinno być ukierunkowane na redukcję 
całych stanowisk bobrowych w celu uniknięcia rozproszenia się lokalnych populacji i tym 
samym braku skuteczności odstrzału. 

§ 3.1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia i czynności, o których 
mowa w § 1.1, jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach. 
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2.  Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wydaje upoważnienie właściwemu kołu 
łowieckiemu do dokonania czynności określonych w § 1.1 na dzierżawionych obwodach 
łowieckich. 

3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału określonej przez Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach liczby bobrów. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej 
bobra europejskiego i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebonści populacji bobrów. 

§ 4.1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie 
niniejszego zarządzenia, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach. 
obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
w Białymstoku sprawozdania częściowego o wykonanych czynnościach. 

2. W termienie do dnia 31 marca każdego roku następującego po wejściu w życie 
niniejszego zarządzenia, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach. 
obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  
w Białymstoku sprawozdania całościowego o wykonanych czynnościach obejmującego okres 
od dnia wydania zarządzenia. 

      3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać: numer obwodu 
łowieckiego, imię i nazwisko myśliwego dokonującego odstrzału, datę pozyskania oraz liczbę 
odstrzelonych bobrów, a także możliwie najdokładniejszą lokalizację miejsc eliminacji 
poszczególnych osobników. 

§ 5.1. Odstrzelone bobry stanowią własność myśliwego, dokonującego odstrzał jako 
częściowa rekompensata kosztów pozyskania. Myśliwy jest zobowiązany do 
zagospodarowania pozyskanego bobra. 

2. Zezwala się myśliwemu określonemu 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 jest bezterminowe. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Uzasadnienie 
 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie 
zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor 
fiber) na terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego 
Związku Łowieckiego na terenie województwa podlaskiego w powiatach: augustowskim, 
suwalskim, sejneńskim oraz mieście Suwałki wykonuje delegację zawartą w art. 56 a ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z póź. zm.). 
Projekt zarządzenia sporządzono uwzględniając treść zapisów art. 52 ust. 1 ww. ustawy. 
Zgodnie z art. 56 a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1651 z póź. zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na 
obszarze swojego działania na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa 
miejscowego w formie zarządzenia, w stosunku do bobra europejskiego, na czynności 
podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1. Zarządzenie to może być wydane 
w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, 
nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji gatunków objętych zarządzeniem oraz leżą w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa 
powszechnego lub w przypadku bobra – wynika to z konieczności ograniczenia poważnych 
szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub 
innego rodzaju mienia. Bóbr europejski zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1348) jest gatunkiem objętym częściową ochroną prawną, który może być pozyskiwany. 
Rozporządzenie wskazuje sposób i termin pozyskania bobra europejskiego przez odstrzał z 
broni myśliwskiej lub chwytanie w pułapki żywołowne – w okresie od dnia 1 października do 
dnia 15 marca. Bóbr jest wymieniony także w załączniku III Konwencji  
o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji 
Berneńskiej (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263) a także w załączniku II i V Dyrektywy 
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny  
i flory. Zgodnie z załącznikiem II do tzw. Dyrektywy Siedliskowej bóbr jest gatunkiem, dla 
którego wyznacza się specjalne obszary ochrony w sieci Natura 2000. Z uwagi na fakt 
wymienienia tego gatunku w załączniku V możliwe jest pozyskiwanie ze stanu dzikiego  
i eksploatacja populacji pod warunkiem zachowania jej we właściwym stanie ochrony. Celem 
wydania zarządzenia jest praktyczne zarządzanie populacją bobra w miejscach gdzie 
regularnie występują znaczne szkody. Działania ujęte w zarządzeniu nie są szkodliwe dla 
zachowania we właściwym stanie ochrony populacji bobra europejskiego.  

Wzrost działalności środowiskowej bobrów w ostatnich latach, obok pozytywnych 
efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także małych 
zbiorników retencyjnych, zaczął też przyczyniać się do powstawania coraz większych szkód 
w gospodarce człowieka. Terenami szczególnie narażonymi na szkodliwą działalność bobrów 
są obszary wokół cieków wodnych i wód stojących, gdzie zwierzęta te znajdują dogodne 
warunki siedliskowe. Wartość odszkodowań wypłacanych za szkody powodowane przez 
bobry na terenie województwa podlaskiego systematycznie rośnie. W roku 2008 za szkody 
wyrządzone przez bobry na terenie województwa podlaskiego wypłacono odszkodowania  
o łącznej wysokości 1,10 mln zł, w 2009 – 1,41 mln zł, w 2010 – 1,85 mln zł, w 2011 – 2,09 
mln zł, w 2012 – 2,19 mln zł, w 2013 – 2,34 mln zł, w 2014 – 3,03 mln zł, 2015 – 2,26 mln 
zł. Wartość wypłaconych odszkodowań za szkody wyrządzane przez bobry na terenie 
województwa podlaskiego w 2015 r. była wyższa o ponad 51 % w porównaniu do wielkości 
szkód w roku 2008. W okresie ostatnich 8 lat wartość wypłaconych odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez bobry na terenie województwa podlaskiego wyniosła ponad 16 milionów 
złotych. 
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Mimo podejmowanych decyzji i działań, które miały zmniejszyć uciążliwość i 
wielkość szkód wyrządzanych przez bobry są one niewystarczające, a populacja bobra 
europejskiego na terenie województwa podlaskiego wzrosła do wielkości nienotowanej w 
przeszłości. 

Od wielu lat na terenie województwa podlaskiego wydawane są decyzje indywidualne 
na odstrzał bobrów. W okresie 8 ostatnich lat wydano decyzje zezwalające na odstrzał łącznie 
do 2354 osobników bobra europejskiego na terenie województwa podlaskiego. W latach 2008 
- 2015 dokonano skutecznego odstrzału 650 osobników bobra europejskiego na terenie 
województwa podlaskiego czyli około 27,6% osobników z wielkości, której odstrzał uznano 
za niewpływający negatywnie na populację tego gatunku na terenie województwa 
podlaskiego. 

W ramach ograniczania wielkości szkód powodowanych przez bobra europejskiego 
wydawane są również decyzje zezwalające na rozbiórkę tam bobrowych. 
W okresie ostatnich 5 lat na terenie województwa podlaskiego wydano łącznie 190 decyzji 
zezwalających na rozbiórkę łącznie 1131 tam bobrowych. Oprócz decyzji indywidualnych 
zezwalających na rozbiórkę tam bobrowych w lipcu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku wydał zarządzenie zezwalające Wojewódzkiemu Zarządowi 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w 
stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na: niszczeniu i usuwaniu tam 
wybudowanych przez bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa 
podlaskiego, w powiatach: białostockim, monieckim, sokólskim, bielskim, hajnowskim, 
siemiatyckim, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, 
augustowskim, suwalskim, sejneńskim oraz mieście Łomża – znajdujących się w zarządzie 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zezwolenie nie 
dotyczyło odcinków cieków położonych na terenie objętym siecią obszarów Natura 2000 oraz 
rezerwatów przyrody. Na podstawie wyżej wymienionego zarządzenia w 2014 r. rozebranych 
zostało 586 tam bobrowych a w 2015 r. dokonano rozbiórki 330 tam bobrowych. 
Podejmowane w tym zakresie działania nie wpłyneły negatywnie na stan populacji bobra 
europejskiego na terenie województwa podlaskiego co obrazuje rozmiar szkód wyrządzanych 
przez ten gatunek. Pomimo dokonywanych corocznie rozbiórek tam bobrowych wielkość 
populacji bobra europejskiego, a co za tym idzie wielkość szkód wyrządzanych przez bobry 
wzrasta. Gatunek ten wykazuje bardzo silny wzrost populacji. Według danych GUS w roku 
2000 na terenie Polski populacja bobra wynosiła 24,4 tys. osobników, w 2011 r. 78,1 tys., w 
2014 r. 100,2 tys. osobników, w tym w województwie podlaskim 15 tys. osobników.  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku od wielu lat podejmuje 
działania mające na celu zmniejszenie szkód wyrządzanych w gospodarstwach rolnych przez 
bobra europejskiego. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w latach 2010 – 2012 zamontowano 115 
specjalnych rur z nawierconymi otworami i siatką ochronną w tamach bobrowych na terenie 
województwa podlaskiego. Z perspektywy czasu można stwierdzić, iż podejmowane działania 
przynoszą tylko częściowo zakładany efekt. W krótkiej perspektywie czasowej zamontowanie 
rury w tamie bobrowej rozwiązuje problem zalewania terenów przyległych do tamy, jednak 
po pewnym okresie czasu bobry przenoszą się w górę cieku budując kolejne nowe tamy. 
Kolejnym podejmowanym w ostatnich latach działaniem mającym na celu ograniczenie szkód 
wyrządzanych przez ten gatunek było stosowanie zabezpieczeń w postaci budowy ogrodzeń 
oraz zabezpieczanie siatką grobli. Łącznie zakupiono i przekazano na ten cel ponad  
5 kilometrów specjalnej siatki zabezpieczającej. 
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Działania ujęte w zarządzeniu nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie 
ochrony populacji bobra europejskiego. Tereny szczególnie cenne dla zachowania populacji 
bobra europejskiego jakimi są rezerwaty przyrody oraz parki narodowe (na terenie których 
nie wyznacza się obwodów łowieckich) zostały wyłączone z przedmiotowego zarządzenia. 
Obszary Natura 2000 na terenie województwa podlaskiego posiadają sporządzone plany 
zadań ochronnych lub ich projekty. Na ich podstawie można stwierdzić, iż w obszarach 
Natura 2000, w których bóbr europejski jest przedmiotem ochrony stan zachowania populacji 
jest oceniany na FV czyli właściwy.  

Sposobem ograniczania szkód wyrządzanych przez bobry mogłoby być ich 
przesiedlanie z miejsc szczególnie uciążliwych na inne obszary. Działania takie są bardzo 
kosztowne i trudne do wykonania. Sam odłów bobrów musi być wykonany przez 
specjalistyczne podmioty posiadające odpowiedni sprzęt, przeszkolenie i doświadczenie. 
Odłowione osobniki bobra europejskiego trzeba wsiedlić w miejsca gdzie nie powodują one 
konfliktów i jest małe zagęszczenie populacji. W związku z dużym zagęszczeniem populacji 
bobra europejskiego takich miejsc praktycznie nie ma. Dodatkowo biorąc pod uwagę, iż na 
terenie województwa podlaskiego rokrocznie rolnicy składają ponad tysiąc wniosków  
o wypłatę odszkodowania, trzeba byłoby objąć grunty wszystkich wnioskodawców 
działaniami związanymi z odłowem bobrów i wsiedleniem w inne miejsca. Efekty działań 
związanych z odłowem są krótkotrwałe ponieważ na miejsce odłowionych bobrów szybko 
pojawia się nowa rodzina bobrowa. 

Kolejnym sposobem ograniczającym szkody wyrządzane przez bobry jest ich 
odstraszanie przy zastosowaniu specjalnego środka chemicznego. Działania takie były 
kilkukrotnie podejmowane przez RDOŚ w Białymstoku, jednak są one kosztowne  
i krótkotrwałe ponieważ na miejsce „odstraszonych” bobrów po pewnym czasie pojawia się 
nowa rodzina. RDOŚ w Białymstoku podejmuje działania polegające na odstraszaniu bobrów 
przy użyciu środka chemicznego w sytuacji gdy bobry pojawiają się przy stawach położonych                  
w zabudowaniach. W takich sytuacjach odstraszanie bobrów przynosi zakładany efekt 
ponieważ w momencie odstraszenia bobrów właściciel nieruchomości ma czas na naprawę 
spowodowanych przez nie szkód m.in. zasypanie nor czy naprawa ogrodzenia posesji, co 
ogranicza skutecznie ponowne zasiedlenie stawu przez nową rodzinę bobrową. 
Podejmowanie tego typu działań na terenach otwartych położonych przy ciekach wodnych nie 
przynosi efektu ponieważ „odstraszona” rodzina bobrowa przenosi się w inne miejsce gdzie 
wyrządza kolejne szkody a w miejscu przez nią opuszczonym pojawia się kolejna nowa 
rodzina bobrowa. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia było poprzedzone zawarciem w dniu 19 lipca 
2016 r. porozumienia pomiędzy Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  
a Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie 
wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy ograniczaniu 
liczebności populacji bobra europejskiego Castor fiber na terenie obwodów łowieckich. 
Instrukcja jest dokumentem pomocniczym, określającym zasady współpracy struktur 
Polskiego Związku Łowieckiego z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska, w celu 
kontroli populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich, dzierżawionych 
przez koła łowieckie. Przedmiotowe porozumienie zobowiązuje regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska do wydania zarządzenia dotyczącego ograniczenia populacji bobrów, 
obejmującego swoim zasięgiem tereny obwodów łowieckich wchodzących w skład 
poszczególnych Zarządów Okręgowych PZŁ.  

W celu ustalenia zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra 
europejskiego na terenie województwa podlaskiego Regionalny Dyrektor Ochrony 
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Środowiska w Białymstoku Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2016 r. powołał grupę 
ekspertów. W skład grupy wchodzą przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu 
Okręgowego w Suwałkach, Łomży i Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Białymstoku będący jednocześnie członkami Regionalnej Rady Ochrony 
Przyrody, ekspert ds. ochrony bobra współautor projektu Krajowej strategii gospodarowania 
populacją bobra europejskiego Castor fiber oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Białymstoku. Grupa ekspertów określiła, iż odstrzał w ciągu trzech 
lat po 409 osobników bobra europejskiego rocznie na terenie powiatów: augustowskiego, 
suwalskiego, sejneńskiego oraz mieście Suwałki nie wpłynie negatywnie na wielkość 
populacji bobra europejskiego. Szkody wyrządzane przez ten gatunek na terenie powiatów 
objętych zarządzeniem wynoszą rocznie około 41 % wielkości szkód wyrządzanych przez ten 
gatunek rocznie na terenie województwa podlaskiego. W opracowaniach dotyczących 
przedmiotowego gatunku podaje się teoretyczną wielkość populacji bobra europejskiego w 
Polsce zapewniającą jego zachowanie we właściwym stanie ochrony, z podziałem na 
województwa. I tak wielkość krajowej populacji, stanowiącej optymalną ilość rodzin 
gwarantującą ciągłość reprodukcyjną populacji może wynosić 3529 stanowisk bobrowych, a 
w województwie podlaskim 315 stanowisk. Przyjmując, że w Polsce średnia liczebność 
stanowiska bobrów wynosi około 3,7 osobnika, szacunkową wielkość populacji w 
województwie podlaskim zapewniającą jej stabilność i zachowanie we właściwym stanie 
ochrony można określić na około 1165 osobników.  

W celu ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza 
żywego, lasów, rybostanu, wody lub innego rodzaju mienia Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku podejmuje szereg działań. Przedmiotowemu zarządzeniu 
towarzyszą zarządzenia zezwalające na odstępstwa od analogicznych zakazów na terenie 
Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku i Łomży. Łączna 
roczna ilość bobrów przewidziana do odstrzału na terenie całego województwa obejmuje 
1000 osobników. Dodatkowo obowiązuje zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Białymstoku zezwalające Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra 
europejskiego (Castor fiber) polegające na: niszczeniu i usuwaniu tam wybudowanych przez 
bobry na ciekach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: 
białostockim, monieckim, sokólskim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, grajewskim, 
kolneńskim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, zambrowskim, augustowskim, suwalskim, 
sejneńskim oraz mieście Łomża – znajdujących się w zarządzie Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Zezwolenie nie dotyczyło odcinków cieków 
położonych na terenie objętym siecią obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody.  

W celu efektywnego wykonania zapisów zarządzenia Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Białymstoku przekazał rejestr szkód wyrządzanych przez bobry na terenie 
województwa podlaskiego Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w 
Suwałkach. Rejestr zawiera między innymi informacje na temat obrębów ewidencyjnych na 
terenie których szacowane były szkody wyrządzone przez bobra europejskiego. Rejestr będzie 
podstawą do rozplanowania rocznych wielkości odstrzałów bobrów w poszczególnych 
obwodach łowieckich. Bardzo ważne jest aby w celu unikniecia rozproszenia się lokalnych 
populacji i tym samym braku skuteczności podejmowanych działań były one ukierunkowane 
na redukcję całych stanowik bobrowych. 

Zgodnie z art. 56 a ust. 5 regionalny dyrektor ochrony środowiska dokonuje kontroli 
spełniania warunków określnych w wydanym przez siebie zarządzeniu. Po wykonaniu 
czynności określonych w zarządzeniu dwukrotnie w terminie do dnia 15 stycznia oraz 31 
marca każdego roku nastepującego po wejściu w życie niniejszego zarządzenia Zarząd 



 

PROJEKT 

Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach zobowiązany został do złożenia 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku sprawozdań z wykonanych 
czynności. Sprawozdanie będzie zawierało: nr obwodu łowieckiego, imię i nazwisko 
myśliwego dokonującego odstrzału, datę pozyskania oraz liczbę odstrzelonych bobrów,  
a także możliwie najdokładniejszą lokalizację miejsc eliminacji poszczególnych osobników.  

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, stan ochrony gatunków oznacza 
sumę oddziaływań na te gatunki, mogących mieć wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i 
obfitość ich populacji w obrębie europejskiego terytorium Państw Członkowskich. Ponadto 
stan ochrony gatunków zostanie uznany za „właściwy” jeśli dane o dynamice liczebności 
populacji rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali 
długoterminowej jako trwały składnik swoich siedlisk przyrodniczych, naturalny zasięg 
gatunków nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć 
przyszłości, oraz istnieje i prawdopodobnie będzie istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby 
utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas. W kontekście powyższych zapisów należy 
stwierdzić, że wykonanie czynności zakazanych w stosunku do bobra europejskiego na 
terenie obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku 
Łowieckiego na terenie województwa podlaskiego w powiatach: augustowskim, suwalskim, 
sejneńskim oraz mieście Suwałki nie wpłynie znacząco negatywnie na stan zachowania 
gatunku.  

Projekt zarządzenia uwzględnia regulacje zawarte w art. 56 a ust. 2 ustawy o ochronie 
przyrody. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego 
podyktowane jest brakiem rozwiązań alternatywnych oraz wynika z konieczności 
ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, 
rybostanu, wody lub innego rodzaju mienia.  

Projekt niniejszego aktu prawnego poddany został konsultacjom społecznym w celu 
zapewnienia możliwości wypowiedzenia się w zakresie przedmiotu regulowanego 
zarządzeniem. 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie, niniejsze zarządzenie zostało uzgodnione z Wojewodą Podlaskim 
(uzgodnienie z dnia ……….. 2016r. znak: …………………..). 

Wejście w życie niniejszego zarządzenia nie spowoduje dodatkowych obciążeń dla 
budżetu Skarbu Państwa. 

 
 


