
 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

z dnia 4 czerwca 2019 r. 

zmieniające 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 oraz zarządzenie Regionalnego Dyrektora  

Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 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 2018 r. 

poz. 1614 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu 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 z 2016 r., poz. 3372, zmiana Dz. Urz. Województwa 

Podkarpackiego z 2017 r., poz. 1190), wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku do zarządzenia, stanowiącym załącznik do niniejszej zmiany zarządzenia, wprowadza się 

dwie dodatkowe kolumny ustalające pulę bobrów przeznaczonych do odstrzału w latach 2019/2020 

i 2020/2021. 

2) w § 1 ust. 1 zarządzenia skreśla się liczbę „3600” i zastępuje się ją liczbą „6000”. 

3) w § 1 zarządzenia po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. 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 2019 – 2020”. 

4) w § 2 ust. 2 zarządzenia po roku „2019” dodaje się zapis: „oraz w okresie od dnia 1 września 2019 roku do 

dnia 15 marca 2020 roku, od dnia 1 września 2020 roku do dnia 15 marca 2021 roku i od dnia 1 września 

2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku”. 

5) w § 4 zarządzenia w ust. 1 po frazie „2020 roku” skreśla się zapis „za okres od dnia sporządzenia 

sprawozdania za 2018 rok do dnia 28 lutego 2019 roku” i dodaje się zapis: „za 2019 rok, do dnia 

15 stycznia 2021 roku za 2020 rok i do dnia 15 stycznia 2022 roku za 2021 rok”. 

6) w § 6 zarządzenia po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Zezwala się od dnia 1 grudnia 2019 roku 

oraz w latach 2020 – 2021 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”. 
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7) w § 6 ust. 6 zarządzenia otrzymuje brzmienie: „6. Właściciel lub zarządca albo właściwy władający danym 

ciekiem wodnym wykonujący czynności, wymienione w ust. 1 i 1a, 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 danego roku w latach 2017 – 2022 z wykonanych czynności za 

rok poprzedni”. 

8) w § 10 skreśla się datę „do dnia 30 listopada 2019 r.” i zastępuje się ją datą „do dnia 31 grudnia 2021 r.”. 

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