
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU 

z dnia 24 listopada 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 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, poz. 1936 i poz. 1045 oraz 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, polegające na: 

1) umyślnym płoszeniu lub niepokojeniu; 

2) umyślnym zabijaniu do 32 osobników; 

3) przetrzymywaniu, posiadaniu zabitych okazów; 

4) transporcie zabitych okazów; 

5) zbywaniu, oferowaniu do sprzedaży, wymianie, darowiźnie zabitych okazów; 

6) wywozu poza granicę zabitych okazów. 

2. Wykonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, dopuszczone jest na obszarach, w których 

bobry powodują znaczące szkody w mieniu, wymienionych w załączniku nr 1, znajdujących się w granicach 

obwodów łowieckich położonych na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. 

§ 2.1. Wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, powinno dotyczyć redukcji całych 

stanowisk. 

2. Czynności objęte zezwoleniem polegające na umyślnym zabijaniu bobrów mogą być wykonane przy użyciu 

broni myśliwskiej. 

3. Wykonywanie czynności określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 dozwolone jest przez całą dobę, w terminie 

od 1 października do 28 lutego. 

§ 3.1. Podmiotami, które będą wykonywały czynności określone w § 1 ust. 1 są: 

1) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 2; 

2) członkowie Polskiego Związku Łowieckiego legitymujący się upoważnieniami, o których mowa w § 4 ust. 3, 

w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 3 - 6, w ilości nie większej niż wskazana w tym upoważnieniu. 

§ 4.1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie czynności, o których mowa w § 1, przez członków 

Polskiego Związku Łowieckiego, jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, upoważni właściwe koło łowieckie do dokonania odstrzału bobrów  

na dzierżawionych obwodach łowieckich. 
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3. Koło łowieckie, o którym mowa w ust. 2, upoważni przeszkolonych myśliwych do dokonania odstrzału 

liczby bobrów określonej przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu. 

4. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

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

bobra europejskiego i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów. 

§ 5.1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następnego po wejściu w życie niniejszego zarządzenia, 

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska w Opolu sprawozdania o wykonanych czynnościach. 

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

oraz liczbę odstrzelonych bobrów, możliwie najdokładniejsze lokalizacje miejsc eliminacji poszczególnych 

osobników oraz wykaz upoważnień, o których mowa w § 4 ust. 3. 

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

  

 Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Opolu 

 

Alicja Majewska 
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Załącznik nr 1   

   do zarządzenia Regionalnego Dyrektora   
   Ochrony Środowiska w Opolu  

   z dnia 24 listopada 2016 r.  

Obszary wykonania czynności, których dotyczy zarządzenie  
  

  

LP.  POWIAT  GMINA  
OBRĘB 

ADMINISTRACYJNY  

NUMER 
OBWÓDU 

ŁOWIECKIEGO 

NAZWA 
OBSZARU/OBIEKTU   

1.  Namysłowski   Świerczów  Miejsce  22  
Stawy hodowlane na 
terenie obrębu Miejsce.  

2.  Brzeski   Lubsza  Lubsza, Lubicz  51  

Obiekty stawowe 
zlokalizowane na 
lewym brzegu rzeki  
Śmieszka (w odległości 
do 500 m od rzeki) 
pomiędzy  
miejscowościami 
Lubsza i Lubicz.  

3.  Brzeski   Lubsza  Pisarzowice  51  

Szkółka Drzew  
i Krzewów KULAS  
oraz odcinek rzeki 
Bystrzycki 
przepływający przez 
teren szkółki.   

4.  Brzeski   Lubsza  Czepielowice  50  
Obiekty stawowe 
zlokalizowane  
w przysiółku Stawy.  

5.  Brzeski   Lewin Brzeski  Lewin Brzeski  59  

Staw pomiędzy rzeką  
Ścinawa Niemodlińska  
a rzeką Nysa Kłodzka 
oraz drogą relacji Lewin 
Brzeski – 
Magnuszowice.  

6.  
Opolski,  
oleski  

Ozimek, 
Zębowice  

Biestrzynnik, Knieja  38  

Ośrodek zarybieniowy 

Poliwoda Okręgu  
Opolskiego Polskiego  
Związku Wędkarskiego 
wraz z rzekami przez 
ten ośrodek 
przepływającymi:  
Pruskowski i Libawa.  
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Załącznik nr 2  

do zarządzenia Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Opolu  

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

Wzór upoważnienia 
 

1. Pieczątka dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego Upoważnienie do wykonywania odstrzału bobrów 

 

 

 

Druk ścisłego zarachowania Nr ……………………… 

 

2. Dane dotyczące myśliwego: 

 

2.1 Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2 Adres: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Miejsce wykonywania odstrzału: 

 

3.1 Numer obwodu łowieckiego: ………………………………………………………………………………………... 

 

3.2 Nadleśnictwo: ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.3 Województwo: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Upoważnienie do odstrzału bobrów: 

4.1 Liczba sztuk (każdą sztukę należy wpisać w odrębnej 

pozycji) 

 

1)……………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………. 

6)……………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………. 

10)………………………………………………………….. 

11)………………………………………………………….. 

12)………………………………………………………….. 

13)………………………………………………………….. 

14)………………………………………………………….. 

15)………………………………………………………….. 

4.2 Data, miejsce i godzina pozyskania 

 

 

1)……………………………………………………………. 

2)……………………………………………………………. 

3)……………………………………………………………. 

4)……………………………………………………………. 

5)……………………………………………………………. 

6)……………………………………………………………. 

7)……………………………………………………………. 

8)……………………………………………………………. 

9)……………………………………………………………. 

10)………………………………………………………….. 

11)………………………………………………………….. 

12)………………………………………………………….. 

13)………………………………………………………….. 

14)………………………………………………………….. 

15)………………………………………………………….. 

 

5. Data wydania upoważnienia: ………………………………………………………………………………………. 

 

 

6. Upoważnienie jest ważne do dnia: ………………………. 

 

 

………………………………………………………………. 

za zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego 

(czytelny podpis lub podpisy) 

 

7. Upoważnienie przedłuża się do dnia ……………………. 

 

 

………………………………………………………………. 

za zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego 

(czytelny podpis lub podpisy) 
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UWAGA 

1. Informacje dotyczące bobra europejskiego są dostępne pod adresem 

http://natura2000.gdos.gov.pl/uploads/download/533  

2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia   24 

listopada 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w 

stosunku do bobra europejskiego Castor fiber jest dostępne pod adresem 

http://duwo.opole.uw.gov.pl 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt znajdziesz pod adresem 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001348  

4. W związku z 3 – letnim terminem obowiązywania ww. zarządzenia, czynności 

polegające na: transporcie, przetrzymywaniu lub posiadaniu zabitych okazów na 

terenie województwa opolskiego, zbywaniu, oferowaniu do sprzedaży, wymianie, 

darowiźnie i wywozie poza granicę zabitych okazów, po upływie tego terminu, będą 

mogły odbywać się wyłącznie po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 
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