
  

 

 

PROJEKT 

 

ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia …………………  

w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra 

europejskiego (Castor fiber L.) 

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

2015 r. poz. 1651, 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 L.) polegające na umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu oraz 

umyślnym zabiciu 540 osobników, po 180 osobników w każdym kolejnym sezonie jesienno-

zimowym, na terenie województwa wielkopolskiego w powiatach: kolskim, konińskim, miasto 

Konin, słupeckim i tureckim – znajdujących się w obszarze obwodów łowieckich nr 9, 16, 17, 

67, 79, 233-294, 365-379, położonych na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 

Łowieckiego w Koninie. 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy umyślnego płoszenia lub niepokojenia oraz 

umyślnego zabicia osobników w miejscach, w których bobry powodują poważne szkody w 

odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów 

mienia. 

3. W stosunku do osobników, o których mowa w ust. 1, zezwala się także na bezterminowe 

przetrzymywanie lub posiadanie okazów, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymiany lub 

darowizny oraz wywożenie poza granicę państwa.  

§ 2.1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, dotyczy umyślnego płoszenia lub niepokojenia, 

umyślnego zabicia, przetrzymywania lub posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, 

wymiany lub darowizny, wywożenia poza granicę państwa okazów bobrów przez członków 

Polskiego Związku Łowieckiego.  

2. Umyślne zabicie, umyślne płoszenie lub niepokojenie bobrów możliwe jest 

w następujących terminach: 

1) od 1 października 2016 r. do 28 lutego 2017 r. ; 

2) od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r.;  

3) od 1 października 2018 r. do 28 lutego 2019 r.  

3. Zabicie bobrów możliwe jest przez odstrzał przy użyciu broni myśliwskiej. 

4. Wykonanie umyślnego zabicia, o którym mowa w § 1, powinno być ukierunkowane na 

eliminację całych stanowisk, a nie pojedynczych osobników, 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, jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie. 

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

dokonania odstrzału bobrów w dzierżawionych obwodach łowieckich. 

3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału bobrów w liczbie określonej 

przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie. 

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. 

§ 4.1. W terminie do 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego 

zarządzenia Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Koninie obowiązany jest do 

złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu sprawozdania o 

wykonanych czynnościach w poprzedzającym roku kalendarzowym. 

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

datę pozyskania oraz liczbę odstrzelonych osobników, imię i nazwisko myśliwego, a także 

możliwie najdokładniejsze lokalizacje miejsc eliminacji poszczególnych osobników, poprzez 

wskazanie działki ewidencyjnej, obrębu ewidencyjnego, gminy. 

§ 5. Odstrzelone bobry stanowią własność myśliwego dokonującego odstrzału jako 

częściowa rekompensata kosztów pozyskania. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


