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ZARZĄDZENIE  

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA  

W KRAKOWIE  

z dnia     2018 r. 

 

 

zmieniaj ące zarządzenie w sprawie zezwolenia na czynno ści podlegaj ące zakazom 

w stosunku do bobra europejskiego ( Castor fiber) w województwie małopolskim 

 

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

z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 

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

bobra europejskiego (Castor fiber) w województwie małopolskim (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. 

poz. 6459) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber), na okres od dnia wejścia w życie 

zarządzenia do dnia 28 lutego 2020 r., wprowadza się na terenie województwa małopolskiego 

odstępstwa od zakazów określonych art. 52 ust. 1 pkt 1,4,6,10,11,12 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, poprzez zezwolenie członkom Polskiego Związku Łowieckiego na: 

a) umyślne zabijanie poprzez odstrzał przy użyciu myśliwskiej broni palnej;  

b) umyślne płoszenie;  

c) przetrzymywanie lub posiadanie okazów; 

d) transport; 

e) zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę okazów; 

f) wywożenie poza granice państwa okazów;  

- w łącznej liczbie do 2895 osobników bobra europejskiego jednakże nie więcej niż  965 

osobników na rok.”; 

 
2) W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
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„3. Odstrzał i płoszenie bobrów dopuszcza się w okresie od 1 października do 28 lutego 

każdego roku (przez całą dobę) przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności obiektów stawowych 

(gospodarstw rybackich, stawów hodowlanych) oraz innych konfliktowych lokalizacji wskazanych 

w załączniku nr 1 do zarządzenia.”; 

 

3) W § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:  

„1. W terminie do dnia 15 marca każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego 

zarządzenia, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego obowiązany jest do złożenia 

Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie sprawozdania z wykonanych 

czynności.”; 

 

4) Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia; 

 

5) Załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

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

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie 
zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) 
w województwie małopolskim zostało wydane w dniu 10 listopada 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 6459). 

Działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2009 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez 
wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1754), 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, przy piśmie OP-I.681.1.75.2016.PKw6, 
z dnia 15 listopada 2016 r., przekazał zarządzenie Ministrowi Środowiska w celu dokonania 
kontroli zgodności tego aktu prawnego z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także 
z zasadami rzetelności. Minister Środowiska stwierdził uchybienia uzasadniające zmianę 
zarządzenia i w piśmie znak: DP-WLZ.00941.82.2016.PMl z dnia 7 lutego 2017 r. zobowiązał 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie do zmiany zarządzenia we własnym 
zakresie. W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w piśmie znak 
OP-I.681.1.75.2016.PKw8 z dnia 27 lutego 2017 r., przekazał informację, że działania 
zmierzające do usunięcia uchybień zostaną podjęte niezwłocznie, a uwagi przedstawione przez 
Ministra Środowiska zostaną uwzględnione w treści dokumentu zmieniającego obowiązujący akt 
prawny. Jednocześnie poinformowano Ministra Środowiska, że po wejściu w życie zarządzenia 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wpłynęły wnioski z kilku gmin 
oraz obwodów łowieckich z terenu województwa o rozszerzenie obszaru, na którym można 
wykonywać czynności określone w zarządzeniu. Ponadto analiza informacji przekazanych przez 
zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) w sprawozdaniach z realizacji 
zarządzenia, a także informacji i uwag do aktu prawnego przekazanych przez myśliwych podczas 
szkoleń z zakresu ochrony gatunkowej bobra europejskiego i zasad postępowania przy 
ograniczaniu liczebności populacji bobrów również wskazuje potrzebę ponownego 
zweryfikowania założeń merytorycznych i samej treści zarządzenia w zakresie zwiększenia 
liczby wskazanych obwodów łowieckich oraz liczby zwierząt przeznaczonych do odstrzału. 

 
Zalecenia i uwagi Ministra Środowiska zostały uwzględnione w projekcie zarządzenia 

zmieniającego w  następujący sposób: 
1. Uwaga Ministra Środowiska: „W zarządzeniu dopuszczono odstrzał bobrów w okresie 

od 1 października do 28 lutego każdego roku, nie wskazując pory doby wykonywania 
czynności. Natomiast zgodnie z art. 56a ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody zarządzenie, o którym mowa w art. 56a ust. 1 tej ustawy powinno 
zawierać termin i porę doby wykonywania czynności, których dotyczy zarządzenie”. 
Sposób rozpatrzenia: W zarządzeniu zmieniającym § 2 ust. 3 otrzymał brzmienie:  
„Odstrzał i płoszenie bobrów dopuszcza się w okresie od 1 października do 28 lutego 
każdego roku, przez całą dobę, przy uwzględnieniu w pierwszej kolejności obiektów 
stawowych (gospodarstw rybackich, stawów hodowlanych) oraz innych konfliktowych 
lokalizacji wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia”. 

2. Uwaga Ministra Środowiska: „W załączniku nr 1 do zarządzenia w pkt. 59 i 60 
nieprawidłowo podano przynależność obwodów łowieckich nr 152 i 172 do zarządu 
okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Obwody te należą do okręgu PZŁ 
w Nowym Sączu, natomiast w zarządzeniu ich przynależność błędnie przypisano 
do okręgu PZŁ w Krośnie.  



Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 
listopada 2016 r. 

4 
 

Sposób rozpatrzenia: W zarządzeniu zmieniającym Załącznik nr 1 do zarządzenia został 
zmieniony – przynależność wszystkich obwodów łowieckich, w tym obwodów nr 152 
i 172, została zweryfikowana. 

 
W projekcie zarządzenia zmieniającego uwzględniono także wnioski dotyczące 

rozszerzenia terenu objętego zarządzeniem o kilka obwodów łowieckich, w których 
zaobserwowano lokalne występowanie licznych szkód i problemów na skutek działalności 
bobrów. W związku tym w zarządzeniu zmieniono załączniki nr 1 i nr 2 w następujący sposób: 

1. W załączniku nr 1 wskazano 8 dodatkowych obwodów łowieckich wraz z określeniem 
przynależności do właściwego zarządu okręgowego PZŁ, maksymalnej liczby osobników 
bobra europejskiego przeznaczonych do odstrzału oraz ze wskazaniem szczegółowych 
lokalizacji konfliktowych, gdzie w pierwszej kolejności powinny być realizowane 
czynności dopuszczone w zarządzeniu.  

2. Zmieniono tytuł załącznika nr 1 i nazwy poszczególnych kolumn oraz szatę graficzną 
w celu poprawy czytelności dokumentu. 

3. W załączniku nr 2 zobrazowano na mapie zmiany wprowadzone w załączniku nr 1. 
4. W załączniku nr 1 do zarządzenia w pkt 29 nieprawidłowo podano przynależność obwodu 

łowieckiego nr 99 do zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Obwody te 
należą do okręgu PZŁ w Bielsku-Białej, natomiast w zarządzeniu ich przynależność 
błędnie przypisano do okręgu PZŁ w Krakowie. Załącznik nr 1 do zarządzenia został 
poprawiony – przynależność obwodu nr 99 została zmieniona na zarząd okręgowy PZŁ 
w Bielsku-Białej. 

5. Ze względu na ujęcie w zarządzeniu 8 dodatkowych obwodów łowieckich , w których 
można dokonywać czynności zakazanych względem bobrów, zwiększono łączną liczbę 
osobników przeznaczonych do odstrzału w czasie obowiązywania zarządzenia 
oraz określono precyzyjnie termin, w jakim można realizować te czynności. 

6. Ze względu na to, iż w dniu 28 lutego każdego roku upływa okres uprawniający 
do wykonania czynności zakazanych, dokonano zmiany terminu przekazywania 
sprawozdań z realizacji zarządzenia (§ 4 ust. 1). Dzięki temu informacja sprawozdawcza 
obejmie dane z realizacji zarządzenia w całym sezonie. 

 
Ponadto w zarządzeniu zmieniającym uwzględniono uwagi Ministra Środowiska zawarte 

w piśmie znak: DP-WLZ.00941.82.2016.PMl z dnia 7 lutego 2017 r. wskazujące, że wyłączną 
podstawę do ustanowienia zarządzenia stanowi art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody oraz że nie ma potrzeby wyszczególniania miejsca ogłoszenia (publikacji) 
aktu, co wynika z art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych. 

Zarządzenie uwzględnia regulacje określone w art. 56a ustawy o ochronie przyrody. 
Zezwolenie na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra 
europejskiego, zawarte w zarządzeniu, podyktowane jest brakiem rozwiązań alternatywnych. 
Wynika przede wszystkim z konieczności ograniczania poważnych szkód w odniesieniu do m. in. 
upraw rolnych, leśnych, gospodarki rybackiej, ale także innych rodzajów mienia, ponadto leży 
w interesie bezpieczeństwa powszechnego. Działania ujęte w zarządzeniu nie będą szkodliwe 
dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji bobra w województwie małopolskim. 

 
 
Projekt zarządzenia zmieniającego został umieszczony na stronie internetowej Regionalnej 
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Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu ……………………………… oraz był 
dostępny w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.  

Osobom zainteresowanym projektem umożliwiono składanie uwag i wniosków w terminie 
21 dni od dnia upublicznienia informacji o projekcie. 
 
W wyznaczonym terminie wpłynęły następujące uwagi i wnioski: oraz odniesiono się do nich 
w następujący sposób: 
 
Data Podmiot 

zgłaszający 
Uwaga lub wniosek Sposób rozpatrzenia 

    
    
    
    
 

Projekt zarządzenia zmieniającego, zgodnie z art. 59 ust. 2 z dnia 23 stycznia 2009 r. 
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2234) został 
uzgodniony z Wojewodą Małopolskim w dniu ………………………… (pismo znak: …………). 
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(projekt)  Załącznik nr 1  do zarz ądzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia              2018 r. 
     

Wykaz obwodów łowieckich (ze wskazaniem szczegółowy ch lokalizacji) wraz z wła ściwymi terenowo Zarz ądami 
Okręgowymi Polskiego Zwi ązku Łowieckiego, w których wykonywane b ędą czynno ści w ramach odst ępstwa od zakazów 
obowi ązujących w stosunku do bobra europejskiego ( Castor fiber) wraz z docelow ą liczb ą osobników  przeznaczon ą do 

odstrzału. 

Lp.  

Zarząd 
Okręgowy 
Polskiego 
Związku 

Łowieckiego 

Numer 
obwodu 

łowieckiego 

Maksymalna 
liczba 

osobników 
przeznaczona 
do odstrzału 

[szt./rok] 

UWAGI - wskazanie szczegółowych lokalizacji 

1. Bielsko Biała 81 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 

2. Bielsko Biała 99 15 

3. Bielsko Biała 100 15 

4. Bielsko Biała 101 15 

5. Bielsko Biała 115 15 

6. Bielsko Biała 116 15 

7. Bielsko Biała 117 15 

8. Bielsko Biała 118 15 

9. Bielsko Biała 119 15 

10. Bielsko Biała 122 15 

11. Bielsko Biała 123 15 

12. Bielsko Biała 124 15 

13. Bielsko Biała 125 15 

14. Kielce 5 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 
15. Kielce 6 15 

16. Kielce 7 15 

17. Kraków 15 10 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz w miejscowości Lelowice i 
Kaczowice. 

18. Kraków 24 10 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz w miejscowości 

Łętkowice, Radziemice i Smoniowice. 

19. Kraków 31 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 20. Kraków 36 15 

21. Kraków 52 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz rowy melioracyjne w 
szczególności w miejscowości Rudno Górne i Rudno Dolne. 
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22. Kraków 53 10 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz rowy melioracyjne w 
szczególności w miejscowości Stręgoborzyce, Rudno Górne i Rudno 

Dolne. 

23. Kraków 54 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz w obrębie oraz 
bezpośrednim sąsiedztwie działki nr 148/1 przy ul. Węgrzynowickiej w 

Krakowie . 

24. Kraków 55 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 25. Kraków 70 15 

26. Kraków 76 10 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane i rowy melioracyjne oraz w 
miejscowości Morawica . 

27. Kraków 78 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 

28. Kraków 79 15 

29. Kraków 80 15 

30. Kraków 93 15 

31. Kraków 94 15 

32. Kraków 98 15 

33. Kraków 97 15 

34. Kraków 110 15 

35. Kraków 111 15 

36. Kraków 112 5 
Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 

pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane i rowy melioracyjne. 

37. Kraków 139 15 
Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 

pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane. 

38. Tarnów 45 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane i rowy melioracyjne. 

39. Tarnów 46 15 

40. Tarnów 47 15 

41. Tarnów 60 15 

42. Tarnów 61 15 

43. Tarnów 62 15 

44. Tarnów 82 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku Przemes w km 
6+800 - 10+800  i na działkach przyległych do wymienionego kilometrażu 

potoku 
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45. Tarnów 83 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 
46. Tarnów 84 15 

47. Tarnów 102 15 

48. Tarnów 103 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku Lubinka w km 
1+050 - 1+200 i na działkach przyległych do wymienionego kilometrażu 

potoku 

49. Tarnów 104 15 
Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 

pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane. 

50. Tarnów 105 5 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane i rowy melioracyjne oraz w 
miejscowości Biesiadki i Lewniowa. 

51. Tarnów 107 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 
52. Tarnów 108 15 

53. Tarnów 127 15 

54. Tarnów 131 5 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane i rowy melioracyjne oraz w 
miejscowości Stróże i Bieśnik. 

55. Tarnów 132 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 
56. Tarnów 134 15 

57. Tarnów 135 15 

58. Nowy Sącz 152 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku „Jurusiowe 
Potoki” w pobliżu działki 329/2 

59. Nowy Sącz 172 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku Wójtowiczanka 
w pobliżu działek 1879/1, 1879/6, 1880/3, 2357 

60. Nowy Sącz 173 15 Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane. 61. Nowy Sącz 174 15 

62. Nowy Sącz 175 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku Stróżnianka w 
ciągu drogi powiatowej nr 1506K Jankowa- Stróżna- Szalowa w km 4+840 

– 4+930 w pobliżu działek nr 851/1, 856, 454, 453/15 



Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 
listopada 2016 r. 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63. Nowy Sącz 176 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potoku „Przydonicki” 
km 4+410 (działka nr 167) 

64. Nowy Sącz 177 10 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz w miejscowości Korzenna 
i Łęka. 

65. Nowy Sącz 180 15 
Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 

pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane. 

66. Nowy Sącz 198 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie występują stawy hodowlane oraz na potou Suchy w ciągu 
drogi gminnej w pobliżu działek nr 319/2 i 319/4 oraz drogi gminnej (działka 

nr 319/3) 

67. Nowy Sącz 200 15 

Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 
pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 

terenach gdzie wystepują stawy hodowlane oraz na potoku Cisowy w 
pobliżu działek 1715/13, 1716 

68. Nowy Sącz 221 15 
Działania należy ukierunkować na eliminację całych rodzin/stanowisk a nie 

pojedynczych osobników oraz realizować w pierwszej kolejności w 
terenach gdzie występują stawy hodowlane. 
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(Projekt) 

Załącznik nr 2 
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie 

z dnia ……………………. 2018r.  
 


