
REGIONALNA DYREKGA OCHRONY ̂RODOWISKA W BYDGOSZQY

Zawieszono na tablioy ogloszen Zawiesic od 7 pazdziernika 2016 r. do 13 paidziernika 2016 r.

(pieczfcjednostki)

dnia 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 6 pazdziernika 2016 r.
WPN.640I.2.57.2016.MK

OBWIESZCZENIE

Regionainy Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

zawiadamia,

0 wszcz^ciu post^powania dotycz^cego wydania zarz^dzenia w sprawie zezwolenia na czynnosci

podlegaj^ce zakazom w stosunku do bobra europejskiego {Castor fiber), ktorego celem jest

ograniczenie lokalnych populacji bobra w obszarach o najwi?kszej intensywnosci szkod

wyrz^dzanych przez bobry.

Jednoczesnie zawiadamiam wszystkich zainteresovvanych o mozliwosci zapoznania

si? z projektem zarz^dzenia, ktore udost^pnione zostalo do wgl^du w siedzibie tutejszego Urz?du
w pokoju nr oraz skladania uwag i wnioskow w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,

w terminie od 7 pazdziernika do 13 pazdziernika 2016 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony

Srodowiska w Bydgoszczy, przy ul. Dworcowej 81, pokoj numer 606 lub 604, w godzinach 8°°-15°°,
w dniach pracy RDOS lub na adres e-mail: kancelaria@rdos-bydgoszcz.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo

przyj^ty, a takze w serwisie intemetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy -

bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl.

Zdj^o z tablicy ogloszen

(piecz^c j ednostki),

dnia 2016 r.

podpis osoby odpowiedzialnej.
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RE6I0NALNA DYREKGA OCHRONY SRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WPN.681.2.56.2016.MK.3

Bydgoszcz, dnia

Wg rozdzielnika

pazdziemika 2016 r.

W zwi^zku z weryfikacj^ i zmian^ podstawy formalnej konsultacji spdecznych

w sprawie post^powania dotycz^cego wydania zarz^dzenia w sprawie zezwolenia na

czynnosci podlegaj^ce zakazom w stosunku do bobra europejskiego {Castor fiber), ktorego

celem jest ograniczenie liczebnosci lokalnych populacji bobra, uprzejmie prosz§ o wycofanie

(zdj^cie) zawiadomien przestanych w pismie RDOS z dnia 4 pazdziemika 2016 r.

Jednoczesnie uprzejmie prosz§ o wywieszenie nowego obwieszczenia oznaczonego

sygnatur^; WPN.6401.2.57.2016.MK, ktorego egzemplarz przesylam w zal^czeniu, na tablicy

ogloszen Urz§du na okres 5 dni wterminie od dnia 7 pazdziemika 2016 r. do dnia

13 pazdziemika 2016r. lub powiadomienie spc^eczenstwa w inny zwyczajowo przyj^ty

sposob wraz z udost^pnieniem projektu zarz^dzenia w siedzibie Urz^du do wgl^du

zainteresowanych osob.

Po uptywie terminu udost^pnienia obwieszczenia prosz^ o odesianie go

z uzupelnionym terminem wywieszenia i piecz^ci^ Urz?du lub/i informacj^

o innym zwyczajowo przyj^tym sposobie publicznego powiadomienia.

Serdecznie przepraszam Panstwa za powstale utrudnienia.
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W zalaczeniu:
1. Obwieszczenienr WPN.6401.2.57.2016. z dnia 6.10.2016 r.

2. Projekt zarz^dzenia RDOS w sprawie zezwolenia na czynnosci podlegajqce zakazom w stosunku do
bobra europejskiego (Castorfiber)
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ul. Dworcowa 81,85-009 Bydgosin, tel.: 52 50-65-666, fax: 52 50-65-667, konteloria@rdos-bydgoncz.pl, http://1iydgosicz.rdos.gov.pl



Otrzymuj^:

1. Burmistrz Gniewkowa,

2. Burmistrz Kcyni,

3. Burmistrz Mroczy,

4. Wojt Gminy Rojewo,

5. Wojt Gminy Sadki,

6. Burmistrz S^polna Krajenskiego,

7. Wojt Gminy Sicienko,

8. Wojt Gminy Sosno,

9. Burmistrz Wi^cborka,

10. Wojt Gminy Fabianki,

11. Burmistrz Kowala,

12. Wojt Gminy Kowal,

13. Prezydent Wloclawka,

14. Wojt Gminy Wioclawek

15. Wojt Gminy Lipno,

16. Burmistrz Lubienia Kujawskiego,

17. Burmistrz Sk^pego,

18. Wojt Gminy Thachowo,

19. Wojt Gminy Wielgie,

20. aa.

Kontakt w sprawie z Panem Maciejem Karolakiem tel. (52) 506 56 66 wew. 6021 e-mail: mkarolak@rdos-bydgoszcz.pl



Obwody lowieckie obj^te zarz^dzeniem
Zal^cznik nr 2
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PROJEKT

ZARZ^DZENIE NR /2016

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

W BYDGOSZCZY

z dnia

w sprawie zezwolenia na czynnosci podlegaj^ce 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, z pozn. zm.) zarz^dza si^, co nast^puje:

§1

1. Zezwala si? na okres trzech lat na czynnosci podlegaj^ce zakazom w stosunku do

bobra europejskiego {Castor fiber) polegaj^ee na umyslnym ploszeniu i

niepokojeniu, przetrzymywaniu i posiadaniu okazow gatunku, zbywaniu, oferowaniu

do sprzedazy, wymianie, darowiznie, wywozie poza granic? pahstwa okazow

gatunku oraz umyslnym zabiciu do 94 osobnikdw na terenie wojewodztwa kujawsko

- pomorskiego w powiatach: lipnowskim i wloclawskim - bytuj^cych w obwodach

lowieckich na terenie Zarz^du Okr?gowego Polskiego Zwi^zku Lowieckiego we

Wloclawku, ktorych wykaz zawiera zal^cznik nr 1 do Zarz^dzenia.

2. Dzialania wynikaj^ce z niniejszego zarz^dzenia, a dotyezqce ograniczenia

liczebnosci bobrow powinny bye ukierunkowane na eliminacj? calych stanowisk, nie

zas pojedynczych osobnikdw, w celu unikni?cia rozproszenia si? lokalnych

populacji.

3. Obszar obj?ty zarz^dzeniem zostal przedstawiony w formic mapy stanowi^cej

zal^cznik nr 2 do Zarz^dzenia.

§2

1. Zezwolenie, o ktdrym mowa w §1 ust. 1, dotyczy umyslnego zabijania, umyslnego

ploszenia i niepokojenia bobrdw przez czlonkow Polskiego Zwi^zku Lowieckiego w

miejscach, w ktorych bobry powoduj^ znacz^ce szkody poprzez podtapianie gruntow oraz

niszczenie plodow i upraw rolnych, infrastruktury technicznej i innych rodzajow mienia.

2. Odstrzal bobrow mozliwy jest w okresie od 01 pazdziemika do 28 lutego.

§3

1. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zarz^dzenia i czynnosci, o ktorych mowa

w § 1, jest Zarz^d Okr?gowy Polskiego Zwi^zku Lowieckiego we Wloclawku.

2. Podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje upowaznienie wlasciwemu kohi

lowieckiemu do dokonania odstrzalu bobrow na dzierzawionych obwodach

lowieckich.



3. Kolo lowieckie upowaznia mysliwych do dokonania odstrzahi liczby bobrow

okreslonej przez Zarzqd Okr^gowy Polskiego Zwi^zku Lowieckiego.

4. Osoby, o ktorych mowa w ust. 3, musz^ posiadac wiedz^ z zakresu ochrony

gatunkowej bobra europejskiego i zasad post^powania przy ograniczaniu liczebnosci

populacji bobrow.

§4

1. W terminie do dnia 15 stycmia kazdego roku nast^puj^cego po wejsciu w ̂ cie

niniejszego zarzqdzenia, Zarz^d Okr^gowy Polskiego Zwi^ku Lowieckiego we Wloclawku

obowi^zany jest do zlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

sprawozdania o wykonanych czynnosciach.

2. Sprawozdanie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac: numer obwodu

lowieckiego, dat? pozyskania oraz liczb? odstrzelonych bobrow, a takze mozliwie

najdokiadniejsze lokalizacje miejsc eliminacji poszczegolnych osobnikow.

§5

Odstrzelone bobry stanowi^ wlasnosc mysliwego, dokonuj^cego odstrzai jako cz^sciowa

rekompensata kosztow pozyskania.

§6

Zezwolenie w zakresie zakazow dotycz^cych posiadania i obrotu okazow gatunku, po

uplywie okresu obowi^zywania zarzqdzenia, staje si^ bezterminowe.

§7
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska dokonuje kontroli spelniania warunkow

okreslonych w wydanym zarz^dzeniu.

§8

Zarzqdzenie wchodzi w ̂cie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym

Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego.



Uzasadnienie

Na podstawie art. 56a ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. 2015 r., poz. 1651 z pozn. zm.) oraz rozporz^dzenia Ministra Srodowiska

z dnia 6 pazdziemika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz^t. (Dz. U. 2014 r., poz.

1348), w oparciu o analizy stanu liczebnosci populacji i wielkosci szkod wyrz^dzanych przez

bobra europejskiego w okresie od 2009 r. do 2016 r. - wprowadza si? odst?pstwa od zakazow

wskazanych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody na okres 3 lat, o ktorych mowa w § 1 ust. 1

zarz^dzenia.

Celem zarz^dzenia jest ograniczenie liczebnosci lokalnych populacji bobrow

w miejscach, w ktbrych zwierz?ta te powoduj^ znacz^ce szkody w mieniu i infrastrukturze

techiucznej. Odst?pstwa od zakazow ustala si? w granicach obwoddw lowieckich w celu

umozliwienia stosowania odst?pstw przez dzierzawcdw lub zarz^dcdw tych obwodow.



Zal^cznik nr 1

Lp. Powiat Gmina
Nr

obwodu

IIosc bobrow

przeznaczon

a do redukcji

1 lipnowski Sk^pe 159 8

2 lipnowski
Wielgie

Tluchowo
195 16

3 lipnowski Wielgie 212 8

4 wlodawski
Fabianki

Lipno
213 24

5 wloclawski Fabianki 216 8

6 wlodawski
Kowal

Wlodawek
232 10

7 wlodawski Kowal 233 10

8 wlodawski Lubien Kujawski 268 10
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