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ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor
fiber)
Na podstawie 56a ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zezwala się na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber),
zwanego dalej „bobrem”, w zakresie obejmującym umyślne płoszenie, umyślne niepokojenie, umyślne
zabijanie oraz przetrzymywanie, posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę, darowiznę,
wywożenie poza granicę państwa okazów zabitych osobników.
§ 2. 1. Zezwolenie na czynność umyślnego płoszenia, umyślnego niepokojenia i umyślnego zabijania bobra
obejmuje obwody łowieckie numer: 507, 521, 528, 506, 477, 479, 480, 487, 491, 501, 502, 505, 515, 557, 558,
565, 596, 597, 603, 604, 614, 613, 619, 612, 618, 609, 575, 576, 580, 592, 593, 543, 544, 545, 561, 562, 570,
574, 585, 590, 599, 553, 568, 569 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu,
położone na terenie:
1) województwa mazowieckiego, powiatu grójeckiego, gminy Goszczyn, Chynów i Jasieniec;
2) województwa mazowieckiego, powiatu kozienickiego, gminy Gniewoszów;
3) województwa mazowieckiego, powiatu lipskiego, gminy Ciepielów i Lipsko;
4) województwa mazowieckiego, powiatu przysuskiego, gminy Wieniawa;
5) województwa mazowieckiego, powiatu radomskiego, gminy Jedlińsk, Kowala i Przytyk.
2. Zezwolenie na czynność umyślnego płoszenia, umyślnego niepokojenia i umyślnego zabijania bobra
może być realizowane w miejscach, w których bobry powodują znaczące szkody poprzez podtapianie gruntów
oraz niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia.
3. Z zezwolenia na czynność umyślnego płoszenia, umyślnego niepokojenia i umyślnego zabijania bobra
wyłącza się obszary leśne pozostające pod zarządem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
§ 3. 1. Zezwolenie na umyślne zabijanie bobra obejmuje ogółem nie więcej niż 408 osobników tego
gatunku.
2. Ilość zabitych bobrów w poszczególnych gminach nie może być wyższa niż:
1) gmina Goszczyn 48 osobników;
2) gmina Chynów 48 osobników;
3) gmina Jasieniec 48 osobników;
4) gmina Gniewoszów 36 osobników;
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5) gmina Ciepielów 48 osobników;
6) gmina Lipsko 36 osobników;
7) gmina Wieniawa 36 osobników;
8) gmina Jedlińsk 48 osobników;
9) gmina Kowala 24 osobników;
10) gmina Przytyk 36 osobników.
3. Zezwolenie na umyślne zabijanie bobra może być realizowane poprzez odstrzał z broni myśliwskiej.
4. Odstrzału bobrów należy dokonywać w okresie od dnia 1 października do końca lutego, przez całą dobę.
5. Odstrzał należy wykonać w taki sposób, aby wyeliminować całe stanowisko bobra w celu uniknięcia
rozproszenia się lokalnych populacji i tym samym braku skuteczności odstrzału.
§ 4. Zezwolenie na czynność umyślnego płoszenia i umyślnego niepokojenia może być realizowane przy
użyciu wszystkich metod, które skutecznie i bez zagrożenia dla zdrowia bobra zmuszą zwierzę do wyjścia
z miejsca jego przebywania w celu zabicia.
§ 5. 1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie czynności, których dotyczy zarządzenie, jest Zarząd
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu.
2. Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu wyda upoważnienie właściwemu kołu
łowieckiemu do wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie.
3. Właściwe koło łowieckie wyda imienne upoważnienie przeszkolonym myśliwym do wykonania
czynności, których dotyczy zarządzenie.
4. Myśliwi upoważnieni przez właściwe koło do wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie,
zobowiązani są odbyć przeszkolenie oraz posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra i zasad
postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów oraz doświadczenie, a także potencjał
techniczny do wykonania czynności.
§ 6. 1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie zarządzenia Zarząd
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu zobowiązany jest do złożenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie sprawozdania z wykonania zezwolenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) informację o podmiocie, który wykonywał czynności, których dotyczy zarządzenie;
2) informację o spełnieniu warunku, o którym mowa w § 3 ust. 5;
3) numer obwodu łowieckiego;
4) możliwie najdokładniejszą lokalizację miejsc wykonania czynności umyślnego płoszenia, umyślnego
niepokojenia i umyślnego zabijania bobra;
5) datę i porę dnia pozyskania osobnika/osobników;
6) liczbę pozyskanych osobników oraz ich płeć (samiec, samica), wiek (osobnik młody, osobnik dorosły),
umaszczenie (czarne, brązowe), masę ciała w kilogramach.
§ 7. Zezwolenie na czynność umyślnego płoszenia, umyślnego niepokojenia i umyślnego zabijana bobra
obowiązuje w okresie trzech lat.
§ 8. Zezwolenie na czynność przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany,
darowizny, wywożenia poza granicę państwa okazów zabitych osobników bobra obowiązuje w okresie pięciu
lat.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
Arkadiusz Siembida

