
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE 

z dnia 26 października 2016 r. 

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

(Castor fiber) 

Na podstawie art. 56a ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 4 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1, 4, 6, 10, 11, 12 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 i 1936 oraz z 2016 r. poz. 422) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zezwala się na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) - 

zwanego dalej „bobrem”, polegające na: 

1) umyślnym płoszeniu, niepokojeniu i zabiciu do 640 osobników na terenie województwa mazowieckiego,  

w powiatach wymienionych w tabeli poniżej: 

Lp. Powiat Gmina Obręb 
Nr 

obrębu 

Uwagi, 

uszczegółowienie 

lokalizacji 

Maksymalna  

liczba bobrów 

przewidzianych  

o odstrzału w ciągu  

3 lat w szt. 

1 płoński Płońsk Strachowo 0034 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Płonka oraz rowach 

dopływających 

15 

2 płoński Raciąż 
Budy 

Kraszewskie 
0003 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Raciążnica i Topielica 

oraz rowach 

dopływających 

45 

3 płoński Sochocin Kępa 0011 

Szkody w drzewostanach 

leśnych położonych przy 

cieku Wkra oraz rowach 

dopływających 

20 

4 pułtuski Zatory 

Mystkówiec-

Kalinówka, 

Mystkówiec- 

Szczucin 

0016 

 

0017 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Prut oraz rowach 

dopływających 

30 

5 pułtuski Pokrzywnica 

Mory, 

Niestępowo 

Włościańskie, 

Koziegłowy 

0017 

0019 

 

0012 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Pokrzywnica 

i Niestępówka oraz 

rowach dopływających 

55 
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6 ciechanowski Ojrzeń 

Luberadz, 

Kałki, 

Luberadzyk, 

Wojtkowa 

Wieś 

0012 

0007 

0013 

0027 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Łydynia oraz rowach 

dopływających 

60 

7 ciechanowski Regimin Jarluty Małe 0003 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Łydynia oraz rowach 

dopływających 

30 

8 mławski Strzegowo 

Niedzbórz, 

Czarnocin, 

Czarnocinek, 

Drogiszka, 

Grabienice, 

Pokrytki 

0010 

0003 

0004 

0005 

0006 

0011 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Struga oraz rowach 

dopływających 80 

9 mławski Szreńsk Miłotki 0012 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Miłotka oraz rowach 

dopływających 

60 

10 mławski 
Lipowiec 

Kościelny 
Rumoka 0011 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Modła i Kozak oraz 

rowach dopływających 

za wyjątkiem obszaru 

rezerwatu Olszyny 

Rumockie 

30 

11 mławski Dzierzgowo Szumsk 0026 

Szkody na łąkach, 

położonych przy cieku 

Tamka oraz rowach 

dopływających 

85 

12 mławski Dzierzgowo 

Brzozowo 

Maje, 

Brzozowo 

Czary 

 

0003 

 

0001 

Szkody w drzewostanach 

leśnych i łąkach 

położonych przy cieku 

Plutocha oraz rowach 

dopływających Tereny 

po wydobywaniu torfu 

130 

Suma 640 

- znajdujących się na terenach obwodów łowieckich nr: 217, 162, 185, 229, 246, 214, 174, 96, 117, 118, 

70, 69, 46, 26, położonych na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego  

w Ciechanowie z wyłączeniem obszarów leśnych pozostających pod zarządem Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe; 

2) przetrzymywaniu, posiadaniu, zbywaniu, oferowaniu do sprzedaży, wymianie, darowiźnie lub transporcie, 

wywozie poza granicę państwa okazów zabitych osobników. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obowiązuje w okresie trzech lat od dnia wejścia w życie 

zarządzenia. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiązuje w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie 

zarządzenia. 

§ 2. 1. Zezwolenie o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, dotyczące umyślnego płoszenia, niepokojenia przy 

użyciu wszystkich metod, które skutecznie i bez zagrożenia dla zdrowia bobra zmuszą zwierzę do wyjścia 

z miejsca jego przebywania oraz zabicia przez bezpośredni odstrzał z broni myśliwskiej do 640 osobników 

bobra przez członków Polskiego Związku Łowieckiego, o których mowa w § 3 ust. 3, wyłącznie w miejscach, 

w których bobry powodują znaczące szkody poprzez podtapianie gruntów oraz niszczenie płodów i upraw 

rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia. 
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2. Odstrzału bobrów należy dokonywać w okresie od dnia 1 października do dnia 28 lutego, przez całą 

dobę. 

3. Odstrzał należy wykonać w taki sposób, aby wyeliminować całe stanowisko bobra w celu uniknięcia 

rozproszenia się lokalnych populacji. 

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

Zarząd Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Ciechanowie. 

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

odstrzału bobrów na dzierżawionych obwodach łowieckich. 

3. Koło łowieckie, o którym mowa w ust. 2, wydając imienne upoważnienia przeszkolonym myśliwym, 

upoważni ich do dokonania odstrzału liczby bobrów określonej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku 

Łowieckiego w Ciechanowie, z uwzględnieniem limitów wskazanych w tabeli znajdującej się w § 1 ust. 1  

pkt 1. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, są zobowiązane 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, o których mowa w § 2 ust. 1. 

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

podmiot, o którym mowa w § 3 ust.1, obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Warszawie sprawozdania z wykorzystania zezwolenia, o którym mowa w § 1ust. 1 pkt 1. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1) informację o podmiocie, który wykonywał czynności, których dotyczy zarządzenie; 

2) informację o spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust. 3; 

3) numer obwodu łowieckiego; 

4) możliwie najdokładniejszą lokalizację miejsc wykonania czynności, o których mowa w § 2 ust. 1; 

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 (kg). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.   

  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie: 

Arkadiusz Siembida 
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