
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

z dnia 22 maja 2020 r. 

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

Na podstawie art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), 

zarządza się, co następuje: 

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

polegające na umyślnym zabiciu przy pomocy broni myśliwskiej oraz na umyślnym płoszeniu i niepokojeniu 

w trakcie realizacji tych czynności w łącznej liczbie do 2400 osobników w obwodach łowieckich położonych 

na terenie działania zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, 

Tarnobrzegu i Tarnowie w granicach województwa podkarpackiego – z wyłączeniem obszarów rezerwatów 

przyrody, parków narodowych, na terenach ustalonych stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów 

objętych ochroną gatunkową, ustalonych ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych 

ochroną gatunkową. 

2. Liczbę bobrów do odstrzału oraz miejsca realizacji tych czynności według powiatów w województwie 

podkarpackim w rozbiciu na poszczególne lata obowiązywania zarządzenia określa załącznik do zarządzenia. 

3. Odstrzelone mają być wszystkie bobry, tj. całe rodziny bobrowe, bytujące w poszczególnych miejscach 

o największym nasileniu występowania szkód w celu uniknięcia rozproszenia się lokalnych populacji i tym 

samym doprowadzenia do nieskuteczności realizowanego zadania. 

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie przekazywał właściwym zarządom 

okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego oraz właściwym miejscowo regionalnym dyrekcjom Lasów 

Państwowych na terenie województwa podkarpackiego informacje o liczbie szkód bobrowych w rozbiciu na 

powiaty i gminy w terminach do dnia 15 września każdego roku w latach 2020 – 2021. 

§ 2. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, dotyczy również umyślnego uszkadzania tam bobrowych 

w trakcie wykonywania wyżej wymienionych czynności przez członków Polskiego Związku Łowieckiego 

w miejscach, w których bobry powodują poważne szkody poprzez podtapianie gruntów leśnych i rolnych oraz 

niszczenie płodów i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajów mienia. 

2. Odstrzał bobrów jest możliwy w okresie od dnia 15 września do dnia 15 marca przez całą dobę w latach 

2020 – 2021 oraz od dnia 15 września 2021 roku do dnia 31 października 2021 roku przez całą dobę. 

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

są zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu 

i Tarnowie oraz właściwe miejscowo regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Krośnie i Lublinie, co do 

położenia obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania. 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, wydają upoważnienia odpowiednio właściwemu miejscowo 

zarządcy bądź dzierżawcy obwodu łowieckiego do dokonania odstrzału bobrów na dzierżawionych obwodach 

łowieckich. 
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3. Zarządca bądź dzierżawca obwodu łowieckiego upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału bobrów 

w liczbie określonej przez właściwy miejscowo zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego na 

podstawie § 1 ust. 2. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać wiedzę z zakresu ochrony gatunkowej bobra 

europejskiego i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów. 

5. W trakcie realizacji odstrzału bobrów będą przestrzegane ogólne wymogi bezpieczeństwa przy 

posługiwaniu się myśliwską bronią palną stosownie do szczegółowych zasad i warunków wykonywania 

polowania. 

§ 4. 1. Zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu 

i Tarnowie oraz regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Krośnie i Lublinie obowiązane są do złożenia 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawozdania z wykonanych czynności 

w terminie do dnia 15 stycznia 2021 roku za 2020 rok oraz do dnia 30 listopada 2021 roku za okresy od dnia 

15 stycznia 2021 roku do dnia 15 marca 2021 roku oraz od dnia 15 września 2021 roku do dnia 31 października 

2021 roku. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: numer obwodu łowieckiego, datę pozyskania 

oraz liczbę odstrzelonych bobrów, a także możliwie najdokładniejsze lokalizacje miejsc odstrzału 

poszczególnych osobników. 

§ 5. Na pozyskane osobniki bobra, według zasad określonych w niniejszym zarządzeniu, w okresie jego 

obowiązywania nie ma obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia na przetrzymywanie, posiadanie, lub 

zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany, darowizny, bądź transportu w celu sprzedaży, a także 

wywożenia poza granicę państwa okazów gatunku. 

§ 6. 1. Zezwala się w okresie obowiązywania zarządzenia przez cały rok na ręczne bądź mechaniczne 

niszczenie, usuwanie, rozbieranie lub uszkadzanie tam bobrowych na terenie województwa podkarpackiego 

oraz na zasypywanie niezasiedlonych nor bobrowych w ramach działań naprawczych na gruntach 

użytkowanych gospodarczo i w urządzeniach budownictwa wodnego, z wyłączeniem obszarów wymienionych 

w § 1 ust. 1. 

2. W zależności od potrzeb stwierdzonych na gruncie zezwala się na stosowanie rur przelewowych lub 

innych instalacji i urządzeń regulujących lustro wody do żądanego poziomu w rozlewiskach bobrowych 

i udrożniających spływ wód bez konieczności uszkadzania i niszczenia tam. 

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 dotyczy tam bobrowych powodujących utrudnienia 

w swobodnym spływie wód lub powodujących podtopienia gruntów zabudowanych oraz użytkowanych 

gospodarczo i jest dozwolone przez cały okres obowiązywania zarządzenia przez całą dobę. 

4. Podmiotem wykonującym czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 jest właściciel, zarządca cieku 

wodnego lub właściwy władający danym ciekiem wodnym, bądź inne podmioty działające w imieniu i na rzecz 

właściciela, zarządcy lub władającego tym ciekiem. 

5. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności podmiot, o którym mowa w ust. 4, zobowiązany jest 

poinformować na piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze ich 

wykonania, wskazując odpowiednio: termin ich wykonania, zakres i lokalizację czynności oraz opis stanu 

obecnego i spodziewanego efektu wykonanych czynności. 

6. Właściciel lub zarządca albo właściwy władający danym ciekiem wodnym wykonujący czynności, 

wymienione w ust. 1 i 2, zobowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie pisemnej informacji o wykonanych czynnościach, wskazując odpowiednio: terminy 

wykonywanych czynności oraz zakres i lokalizację tych czynności w terminie do dnia 15 stycznia 2021 za 

2020 rok i do dnia 30 listopada 2021 roku za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 października 

2021 roku. 

§ 7. Zezwolenia, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, nie są tożsame z zezwoleniami na zabijanie 

i niszczenie oraz na niszczenie siedlisk i stanowisk gatunków chronionych mogących występować 

w rozlewiskach bobrowych, na które to czynności należy uzyskać stosowne zezwolenie wydawane w drodze 

odrębnej decyzji administracyjnej wydanej przez organy ochrony przyrody. 
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§ 8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonuje kontroli spełniania warunków 

określonych w wydanym zarządzeniu. 

§ 9. Traci moc zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 

31 października 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra 

europejskiego Castor fiber (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 3372, z 2017 r. poz. 1190 oraz 

z 2019 r. poz. 3077). 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 

31 października 2021 r. 

  

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie 

 

 

Wojciech Wdowik 
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Załącznik do zarządzenia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

z dnia 22 maja 2020 r. 

Liczba bobrów przeznaczonych do odstrzału przy pomocy broni myśliwskiej  

w rozbiciu na powiaty województwa podkarpackiego w latach 2020 – 2021. 

l.p. powiaty lata 2020/21 l.p. powiaty lata 2020/21 

1 bieszczadzki 180 12 mielecki 160 

2 brzozowski 100 13 niżański 280 

3 dębicki 120 14 przemyski 120 

4 jarosławski 80 15 przeworski 60 

5 jasielski 80 16 ropczycko-sędziszowski 40 

6 kolbuszowski 80 17 rzeszowski 80 

7 krośnieński 100 18 sanocki 120 

8 leski 60 19 stalowowolski 200 

9 leżajski 60 20 strzyżowski 60 

10 lubaczowski 120 21 tarnobrzeski 320 

11 łańcucki 80 RAZEM osobników (w szt.) 2400 
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