
 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 

z dnia  8 listopada 2016 r. 

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

fiber w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego,  

na terenie powiatów: głogowskiego, legnickiego i polkowickiego 

Na podstawie art. 56 a 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, 1688 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 po-

legające na: umyślnym zabiciu, umyślnym płoszeniu i niepokojeniu w granicach obwodów łowieckich Polskie-

go Związku Łowieckiego, położonych w powiatach: głogowskim, legnickim i polkowickim w województwie 

dolnośląskim. 

2. Wykaz cieków położonych na terenie powiatów, o których mowa w ust. 1, na których zezwala  

się na umyślne zabijanie, płoszenie i niepokojenie osobników bobra europejskiego wraz z podaniem liczby 

osobników przeznaczonych do zabicia, zawiera załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Zezwolenie, na czynności, o których mowa w § 1, dotyczy całych rodzin bobrowych, w miejscach, 

w których bobry powodują poważne szkody w odniesieniu do upraw rolnych, lasów, wody lub innych rodza-

jów mienia. 

2. W terminie obowiązywania zarządzenia na terenie województwa dolnośląskiego zezwala się na prze-

trzymywanie i posiadanie, zbywanie, oferowanie do sprzedaży, wymianę lub darowiznę okazów bobra, zabi-

tych na podstawie niniejszego zarządzenia. 

3. Odstrzał bobrów za pomocą broni myśliwskiej możliwy jest przez całą dobę w okresie od dnia 

1 października do dnia 28 lutego. 

§ 3. 1. Podmiotem wykonującym czynności, o których mowa w § 1, jest Zarząd Okręgowy Polskiego 

Związku Łowieckiego w Legnicy. 

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, upoważnia właściwe koło łowieckie do odstrzału bobrów na terenie 

dzierżawionych obwodów łowieckich. 

3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału określonej przez Zarząd Okręgowy Pol-

skiego Związku Łowieckiego w Legnicy liczby bobrów. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, zostaną przeszkolone przez Polski Związek Łowiecki w zakresie 

ochrony gatunkowej bobra europejskiego i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bob-

rów. 
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§ 4. 1. W terminie do dnia 15 stycznia  każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego zarzą-

dzenia, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy obowiązany jest do złożenia Regional-

nemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu informacji o wykonanych czynnościach. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać numer obwodu łowieckiego, 

datę oraz liczbę zabitych bobrów, a także lokalizacje miejsc zabicia poszczególnych osobników. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje do dnia 28 lutego 

2019 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

                                            we Wrocławiu: 

M. Jęcz 
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Załącznik do zarządzenia 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2016 r. 
 
 
 
 

 

L.p. Powiat 

Dokładna 
lokalizacja 
odstrzału 

konfliktowych 
osobników bobra 

europejskiego 

Roczna liczba 
osobników bobra 

europejskiego 
możliwa do 
zabicia w 

poszczególnych 
lokalizacjach 

Uwagi 

1 głogowski 

Ciek Kanał 
Wschodni 

4 
Z wyłączeniem terenów 

znajdujących się w 
granicach rezerwatów 
przyrody, obszarów 

chronionego krajobrazu, 
obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty 
Łęgi Odrzańskie 

PLH020018 oraz terenów 
znajdujące się w 

zarządzie Polskiego 
Gospodarstwa Leśnego 

Lasy Państwowe 

Ciek Dalkówka 8 

Ciek Starka 4 

Ciek Średni Potok 4 

Ciek Dobrzejówka 4 

Ciek Południowy 12 

2 legnicki Ciek Kaczorek 8 

3 polkowicki Ciek Żdżerowita 4 
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