PROJEKT
ZARZĄDZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W KIELCACH
z dnia ……………… 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 (t.j. z Dz. U. z 2015r. poz. 1651, z późn. zm.1 )) zarządza się, co następuje:
§ 1.1 Zezwala się na okres do 31 grudnia 2019 r. na czynności podlegające zakazom w stosunku
do bobra europejskiego (Castor fiber) polegające na: umyślnym płoszeniu, niepokojeniu,
przetrzymywaniu i posiadaniu okazów, zbywaniu, oferowaniu do sprzedaży, wymianie,
darowiźnie, wywozie poza granicę okazów

oraz zabijaniu do 1800 osobników (ok. 600

osobników rocznie) na terenie wszystkich powiatów

województwa świętokrzyskiego,

w obwodach łowieckich podlegających Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego
w Kielcach i Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.
1.2 Zezwolenie w zakresie czynności polegających na: przetrzymywaniu i posiadaniu okazów,
zbywaniu, oferowaniu do sprzedaży, wymianie, darowiźnie, wywozie poza granicę okazów, staje
się bezterminowe po okresie obowiązywania zarządzenia.
§ 2.1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1.1 dotyczy wykonywania w/w czynności w miejscach,
w których bobry powodują znaczące szkody w mieniu.
2.2. Odstrzał bobrów możliwy jest w okresach od 01 października do 28 lutego.
2.3. Działania powinny być ukierunkowane na eliminację całych stanowisk.
2.4. Pozyskana tusza bobra stanowi własność myśliwego, który dokonał odstrzału.
§ 3.1. Podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie zarządzenia i czynności, o których mowa
w § 1.1 są: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach i Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu.
3.2. Podmioty o których mowa w ust. 1, wydają upoważnienia właściwym kołom łowieckim do
dokonania odstrzału bobrów na dzierżawionych obwodach łowieckich, mając przy tym na
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 1045 i 1936 oraz z 2016r.
poz. 422
1)
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uwadze aby w ciągu trzech lat nie przekroczyć ilości określonych dla każdego powiatu,
wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
3.3. Koło łowieckie upoważnia myśliwych do dokonania odstrzału bobrów w liczbie określonej
przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego.
3.4. Myśliwi, o których mowa w ust. 3, muszą posiadać wiedzę z zakresu ochrony bobra
europejskiego i zasad postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobrów.
§ 4.1. W terminie do dnia 15 stycznia każdego roku następującego po wejściu w życie niniejszego
zarządzenia, Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego obowiązane są do złożenia
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach sprawozdania o wykonanych
czynnościach w poprzednim roku kalendarzowym.
4.2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: nazwę powiatu, numer obwodu
łowieckiego, datę pozyskania oraz liczbę odstrzelonych bobrów, a także możliwie
najdokładniejsze lokalizacje miejsc eliminacji poszczególnych osobników.
§ 5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach dokonuje kontroli spełniania
warunków określonych w wydanym zarządzeniu.
§ 6. Liczbę bobrów przewidzianych do odstrzału w poszczególnych powiatach w województwie
świętokrzyskim określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 7.1. Obszar wykonywania czynności, o których mowa w § 1 określa mapa stanowiąca
załącznik nr 2 do zarządzenia przedstawiająca poszczególne obwody łowieckie oraz granice
powiatów.
7.2. Z obszaru wykonywania zarządzenia wyłącza się tereny rezerwatów przyrody oraz obszar
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia ……
w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra
europejskiego (Castor fiber)
Liczba bobrów do zabicia w poszczególnych powiatach w województwie świętokrzyskim

Powiat

konecki
włoszczowski
jędrzejowski
pińczowski

Ilość bobrów do zabicia w
ciągu trzech lat
obowiązywania zarządzenia
(podano maksymalne
ilości)
360
210
170
65
2

kazimierski
buski
staszowski
sandomierski
opatowski
ostrowiecki
starachowicki
skarżyski
kielecki wraz z powiatem
grodzkim miasto Kielce
razem

55
120
70
100
90
130
60
60
310
1800

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia ……
w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra
europejskiego (Castor fiber)
Mapa przedstawiająca obszar wykonywania czynności - granice i numery obwodów
łowieckich oraz granice powiatów województwa świętokrzyskiego

Uzasadnienie
do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia
……………. 2016 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom
obowiązującym w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber)

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach w sprawie
zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber),
wydaje się na podstawie delegacji zawartej w art. 56a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że regionalny dyrektor
ochrony środowiska może zezwolić na obszarze swojego działania, na czas określony, nie dłuższy
niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, m.in. w stosunku do bobra
europejskiego, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1 powyższej ustawy,
oraz wymienionym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1348).
Bóbr europejski zgodnie z w/w rozporządzeniem jest gatunkiem objętym częściową
ochroną prawną przewidzianym do pozyskania.
Wzrost działalności środowiskowej bobrów w ostatnich latach, obok pozytywnych
efektów w postaci tworzenia nowych wilgotnych i bagiennych siedlisk, a także zwiększenia
retencji wody, zaczął też przyczyniać się
do powstawania coraz większych szkód
w gospodarce człowieka. Terenami szczególnie narażonymi na szkodliwą działalność bobrów są
obszary gdzie występują cieki wodne i wody stojące, gdzie zwierzęta te znajduje dogodne
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warunki siedliskowe. Obszary położone wzdłuż przy ciekach wodnych, na których bobry budują
tamy często doznają zniszczeń ze strony tych zwierząt. Dotyczy to zarówno terenów rolniczych
(zalewanie łąk i pól), terenów leśnych, jak i zurbanizowanych (podtapianie budynków, posesji).
Dodatkowo wskutek działalności bobrów powstają szkody w gruncie spowodowane kopaniem
nor. Stała obecność wody oraz bazy żerowej w postaci drzew i krzewów oraz praktyczny brak
wrogów naturalnych są podstawowymi czynnikami warunkującymi obecność tych zwierząt.
Z uwagi na okresowo niską aktywność ludzi na powierzchniach rolnych i leśnych miejsca te
stwarzają doskonałe warunki dla funkcjonowania bobrów. Na rzekach bobry budują tamy, które
mają za zadanie piętrzenie wody w celu stworzenia odpowiednich dla nich warunków
siedliskowych. Prowadzi to do utrudnień w przepływie wód, zwiększając tym samym zagrożenie
podtopieniami, czy też je powodując. Działalność bobrów prowadząca do uszkodzenia skarp
rzek prowadzi do deformacji ich koryt, erozji brzegów i zajmowania terenu sąsiedniego.
Zatapianie terenów leśnych prowadzi do zamierania drzew a w konsekwencji całych połaci
drzewostanów. W efekcie bytowania bobrów powstają też szkody w szlakach komunikacyjnych
(zapadanie się nawierzchni dróg, zagrożenie dla bezpieczeństwa torów kolejowych), niszczenie
linii energetycznych a także inne szkody w mieniu.
W związku z niską efektywnością w zakresie pozyskiwania bobrów w celu gospodarczego
wykorzystania Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska razem z Przewodniczącym Zarządu
Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w dniu 19 lipca 2016 r. zawarli porozumienie w
sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji określającej reguły postępowania przy
ograniczaniu liczebności populacji bobra europejskiego na terenach obwodów łowieckich.
Instrukcja określa zasady postępowania przy ograniczaniu liczebności populacji bobra
europejskiego na terenach obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Zgodnie z
zapisami instrukcji, osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonywaniem zarządzeń
regionalnych dyrektorów ochrony środowiska w zakresie dotyczącym eliminacji bobrów w
sprawie wykonywania czynności podlegających zakazom są Łowczowie Okręgowi Polskiego
Związku Łowieckiego – Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Kielcach i
Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu. Odstrzału bobrów
dokonywać będą myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim za zgodą dzierżawcy lub
zarządcy obwodu łowieckiego, który upoważni na swoim terenie przeszkolonych wcześniej przez
PZŁ myśliwych do dokonywania czynności, o których mowa w niniejszym zarządzeniu.
Celem wydania niniejszego zarządzenia jest przede wszystkim ograniczenie liczebności
populacji bobra europejskiego na terenie 14 powiatów województwa świętokrzyskiego.
Z zarządzenia wyłączone są tereny rezerwatów przyrody oraz teren Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Czynności będą wykonywane na terenach obwodów łowieckich, gdzie mają miejsce
przypadki występowania szkód powstałych w wyniku działalności bobrów na terenach
przyległych do cieków wodnych dotkniętych podtopieniami, w szczególności zniszczeniem
gruntu i drzew, w tym gruntów rolnych i leśnych, budynków, posesji, a także wszelkiej
infrastruktury technicznej w tym m.in. drogowej, kolejowej i energetycznej.
Podjęcie działań wskazanych w zarządzeniu, poprzez zmniejszenie liczebności populacji
gatunku przyczyni się do ograniczenia wyrządzonych przez niego szkód, lepszego spływu wód
w ciekach wodnych, a tym samym zmniejszy ryzyko podtopień terenów istotnych z punktu
widzenia gospodarki i bezpieczeństwa człowieka. Zauważyć należy, że czynności określone w
zarządzeniu spowodują jedynie uszczuplenie populacji gatunku, nie doprowadzając do eliminacji.
Wskutek przedmiotowych działań zmniejszy się także kwota przeznaczana corocznie na wypłatę
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odszkodowań powstałych w wyniku działalności tego gatunku. Kwota ta w ciągu ostatnich lat
wykazuje ciągły wzrost, tut. Urząd dokonał wypłaty odszkodowań w następujących
wysokościach: w 2013 r. - 278 413,62 zł, w 2014 r. - 556 107,39 zł w 2015 r. – 1 013599,85 zł.
Opisywany gatunek wykazuje bardzo silny wzrost populacji. Według danych GUS w roku
2000 na terenie Polski populacja bobra wynosiła ok. 25 000 osobników, a w 2010 r. już
ok. 69 000 osobników, w tym w województwie świętokrzyskim 4 000 osobników.
Pozyskane przez tut. Organ w 2014 r. roku dane z kół łowieckich działających na terenie
województwa świętokrzyskiego, wskazują, że ilość osobników analizowanego gatunku
oszacowana została na poziomie ok. 7000 sztuk. Informacje te świadczą o ciągłym dynamicznym
wzroście populacji bobra w województwie świętokrzyskim, czego skutkiem jest ilość
wyrządzanych szkód w różnych rodzajach mienia.
W opracowaniach dotyczących przedmiotowego gatunku podaje się teoretyczną wielkość
populacji bobra europejskiego w Polsce zapewniającą jego zachowanie we właściwym stanie
ochrony, z podziałem na województwa. I tak wielkość krajowej populacji, stanowiąca optymalną
ilość rodzin gwarantującą ciągłość reprodukcyjną populacji może wynosić 3529 stanowisk
bobrowych, a w województwie świętokrzyskim 115 stanowisk. Przyjmując, że dla bobra średnia
liczebność stanowiska wynosi około 3,7 osobników, szacunkową wielkość populacji w
województwie świętokrzyskim zapewniającą jej stabilność i zachowanie we właściwym stanie
ochrony można określić na jedynie ok. 425 osobników. Wartości minimalne określone dla
poszczególnych województw mogłyby zostać przyjęte za wartości, których utrzymanie przy
zachowaniu siedlisk tego gatunku powinno zapewnić właściwy stan ochrony bobra w Polsce.
W zarządzeniu określono maksymalne ilości osobników bobra europejskiego, które mogą
być pozyskane na podstawie przedmiotowego zarządzenia. Mając dane dotyczące szacunkowej
ilości tego gatunku w poszczególnych obwodach łowieckich określono pozyskanie na średnim
poziomie ok. 25 % stanu wyjściowego w każdym z obwodów (co dało łącznie ok. 1800 sztuk).
Następnie oszacowano ilości bobrów do pozyskania w każdym z powiatów w województwie
świętokrzyskim, na podstawie ilości dla obwodów, przyjmując, że dany obwód łowiecki znajduje
się w całości lub w większości swojej powierzchni w granicach administracyjnych danego
powiatu.
Zestawiając powyższe dane można przyjąć, że realizacja przedmiotowego zarządzenia
nawet w maksymalnym zakresie, nie ograniczy znacząco ilości bobrów w województwie.
Określono, iż działania powinny być ukierunkowane na eliminację całych stanowisk, nie
zaś pojedynczych osobników, w celu uniknięcia rozproszenia się lokalnych populacji i tym samym
braku skuteczności odstrzału. Tusza bobra pozyskana zgodnie z przepisami prawa stanowić
będzie własność myśliwego, który dokonał odstrzału jako częściowa rekompensata kosztów
poniesionych w związku z wykonywaniem odstrzału. Myśliwy jest zobowiązany do
zagospodarowania tuszy upolowanego osobnika.
Część miejsc, których dotyczy niniejsze zarządzenie położonych jest są w granicach
obszarów Natura 2000, w których bóbr jest przedmiotem ochrony. Są to następujące specjalne
obszary ochrony siedlisk: Dolina Bobrzy PLH260014, Łysogóry PLH26002, Ostoja Brzeźnicka
PLH260026, Przełom Wisły w Małopolsce PLH060045, Tarnobrzeska Dolina Wisły
PLH180049, Dolina Kamiennej PLH260019, Ostoja Nidziańska PLH260003, Dolina Mierzawy
PLH260020, Dolina Górnej Pilicy PLH260018, Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina Czarnej
PLH260015, Dolina Krasnej PLH260001, Lasy Cisowsko – Orłowińskie PLH260040, Dolina
Białej Nidy PLH260013, Ostoja Sieradowicka PLH260031, Dolina Czarnej Nidy PLH260016.
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Zgodnie z zapisami Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, stan ochrony gatunków oznacza sumę
oddziaływań na te gatunki, mogących mieć wpływ na ich długofalowe rozmieszczenie i obfitość
ich populacji w obrębie europejskiego terytorium Państw Członkowskich. Ponadto stan ochrony
gatunków zostanie uznany za "właściwy" jeśli dane o dynamice liczebności populacji
rozpatrywanych gatunków wskazują, że same utrzymują się w skali długoterminowej jako trwały
składnik swoich siedlisk przyrodniczych, naturalny zasięg gatunków nie zmniejsza się ani nie
ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości, oraz istnieje i prawdopodobnie będzie
istnieć siedlisko wystarczająco duże, aby utrzymać swoje populacje przez dłuższy czas.
Niektóre z obszarów Natura 2000 posiadają obowiązujące plany zadań ochronnych
(PZO). Dotyczy to następujących obszarów: Dolina Bobrzy PLH260014, Przełom Wisły w
Małopolsce PLH060045, Ostoja Nidziańska PLH260003, Ostoja Przedborska PLH260004,
Dolina Czarnej PLH260015, Dolina Krasnej PLH260001, Lasy Cisowsko – Orłowińskie
PLH260040. Zgodnie z zapisami PZO dla poszczególnych obszarów Natura 2000 celami
ochrony dla bobra europejskiego są: Dolina Bobrzy - utrzymanie obecnego właściwego stanu
ochrony gatunku FV, Przełom Wisły w Małopolsce - ponowna weryfikacja występowania
gatunku w obszarze, Ostoja Nidziańska - zachowanie obecnej, właściwej struktury i funkcji
siedliska gatunku, Ostoja Przedborska - utrzymanie obecnego, właściwego stanu ochrony
gatunku, Dolina Czarnej - uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o
uwarunkowaniach jego ochrony oraz podjęcie stosownych działań w oparciu o nowe dane,
Dolina Krasnej - zachowanie obecnej, właściwej struktury i funkcji siedliska gatunku, Lasy
Cisowsko – Orłowińskie – utrzymanie obecnego, właściwego stanu populacji gatunku. Działania
określone w niniejszym zarządzeniu nie powinny wpłynąć na możliwość realizacji celów ochrony
dla omawianego gatunku w obszarach Natura 2000, dla których ustanowione zostały dokumenty
planistyczne. Wykonywanie czynności zakazanych odbywać będzie się w miejscach tego
wymagających, tam gdzie działalność bobrów powoduje częste utrudnienia w swobodnym
spływie wód, prowadząc do wystąpienia podtopień oraz szkód na przyległych gruntach rolnych,
leśnych a także inne szkody w mieniu. W przestrzenno - czasowym ujęciu dotyczyć będzie
wybranych miejsc wskazanych w niniejszym zarządzeniu, na terenie obwodów łowieckich,
rozłożonych w czasie 3 lat. Wykonywanie czynności zakazanych nie będzie skutkować znaczącym
negatywnym oddziaływaniem na inne przedmioty ochrony w przytoczonych wcześniej obszarach
Natura 2000. Realizacja działań na podstawie niniejszego zarządzenia w przypadku niektórych
przedmiotów ochrony (np. łąki świeże, które są często podtapiane przez bobry) może mieć nawet
korzystny wpływ na ich stan ochrony. Planowane czynności nie stoją w sprzeczności z celami
ochrony, które określone zostały dla poszczególnych przedmiotów, ponadto nie uniemożliwiają
realizacji działań ochronnych, zdefiniowanych w poszczególnych planach zadań ochronnych dla
wspomnianych powyżej obszarów Natura 2000, gdyż mogą powodować jedynie czasowe,
punktowe, rozłożone w czasie oddziaływania, pojawiające się sporadycznie, jako skutek
wykonywania, w miarę potrzeb, czynności określonych w zarządzeniu.
Niniejsza derogacja nie dotyczy niszczenia siedlisk opisywanego gatunku, które będą dalej
istnieć, jednak ich zasiedlenie przez gatunek ulegnie pewnemu zmniejszeniu.
Należy stwierdzić, że wykonywanie czynności zakazanych w stosunku do bobra
europejskiego w granicach w/w obszarów Natura 2000 nie powinno znacząco negatywnie
oddziaływać na populację. Zaznaczyć należy, iż celem wydania zarządzenia jest zmniejszenie
liczebności populacji bobra w województwie świętokrzyskim z uwagi na liczne szkody
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wyrządzane przez ten gatunek w gospodarstwach rolnych, rybackich i leśnych, a także w innych
rodzajach mienia.
Miejsca, których dotyczy niniejsze zarządzenie położone są w granicach obszarów
chronionego krajobrazu oraz na terenie parków krajobrazowych, utworzonych na terenie
województwa świętokrzyskiego. Akty prawne powołujące powyższe formy ochrony przyrody
określają, że na wymienionych obszarach chronionych zakazuje się umyślnego
zabijania/umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry. W myśl art. 17 ust. 1, pkt. 2, ust. 2 i art. 24
ust.1, pkt 1 i ust. 2 ustawy o ochronie przyrody powyższy zakaz nie dotyczy wykonywania
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej oraz zapewnienia
bezpieczeństwa powszechnego, co wpisuje się w przesłanki warunkujące wydanie niniejszego
zarządzenia
Z uwagi na biologię bobrów, ich ochronę jak również względy humanitarne
w zarządzeniu wprowadzono ograniczenie terminowe dla czynności polegających na zabijaniu
osobników bobra europejskiego, tj. dopuszczono wykonywanie tych czynności w okresie od 01
października do 28 lutego. Czynnościami towarzyszącymi będą umyślne płoszenie i niepokojenie,
wykonywane w tym samym terminie.
W przedmiotowym zarządzeniu należało również odnieść się do dwóch zarządzeń
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach wydanych w 2015 r., dot.
przedmiotowego gatunku, na podstawie których możliwe jest wykonywanie czynności
zakazanych w stosunku do bobra na stawach rybnych uznanych za obręby hodowlane, a także
w rejonie urządzeń hydrotechnicznych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w województwie świętokrzyskim. Dotyczy to następujących aktów
prawnych: Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 23
kwietnia 2015 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym
w stosunku do bobra europejskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz 1507) – stawy rybne
i Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30 czerwca 2015
r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom obowiązującym w stosunku do bobra
europejskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2039) – urządzenia hydrotechniczne.
W analizie dotyczącej wpływu realizacji czynności określonych w powyższych
zarządzeniach na populację bobra w województwie świętokrzyskim oszacowano, że ilość
bobrów która teoretycznie będzie objęta przedmiotowymi zarządzeniami na terenie całego
województwa świętokrzyskiego wynosić może łącznie ok. 1200 sztuk (dot. zabicia). Na podstawie
posiadanych danych dotyczących liczebności omawianego gatunku w województwie
świętokrzyskim przyjęto, iż populacja gatunku, przy uwzględnieniu w/w ilości a także ilości
bobrów, które można będzie pozyskiwać na podstawie niniejszego zarządzenia – 1800 sztuk,
może ulec ograniczeniu maksymalnie o ok. 40 %. Powyższe nastąpić może jedynie w przypadku
gdyby udało się zabić całkowitą ilość bobrów określonych w niniejszym zarządzeniu oraz przyjęte
maksymalne ilości ujęte w w/w aktach prawnych. Ze sprawozdań z wykonania indywidualnych
zezwoleń na zabijanie bobrów wynika, iż w praktyce skuteczność odstrzału omawianego gatunku
jest niewielka i wynosi ok. 15 %. Ze względu na powyższe ustalono, że wykonanie niniejszego
zarządzenia, nawet skumulowane z innymi oddziaływaniami nie będzie zagrożeniem trwałości
populacji bobra a jedynie może zmniejszyć liczebność gatunku i przez to ograniczyć straty w
gospodarce człowieka. Biorąc pod uwagę informacje, o których mowa wcześniej, a zwłaszcza
rekomendację w zakresie minimalnej ilości osobników, warunkującej właściwe funkcjonowanie
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populacji omawianego gatunku w województwie, stwierdza się, iż w związku z czynnościami, na
które zezwolono w zarządzeniach RDOŚ w Kielcach wydawanych na podstawie art. 56a ustawy
o ochronie przyrody, nie przewiduje się wystąpienia znacząco negatywnego wpływu na populację
bobra europejskiego w województwie świętokrzyskim.
Projekt zarządzenia uwzględnia regulacje określone w art. 56a ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody. Zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego
podyktowane są brakiem rozwiązań alternatywnych oraz wynikają z konieczności ograniczania
poważnych szkód w odniesieniu m.in. do upraw rolnych, leśnych, wody i innych rodzajów
mienia. Działania ujęte w zarządzeniu nie będą szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie
ochrony bobra europejskiego w województwie świętokrzyskim, co wyżej wykazano.
Projekt niniejszego aktu prawnego poddany został konsultacjom społecznym w celu zapewnienia
możliwości wypowiedzenia się zainteresowanych w zakresie przedmiotu regulowanego zarządzeniem. Na
wniesienie uwag i wniosków do projektu zarządzenia wyznaczono okres 21 dni.
EW.UWAGI………………………………………………………………………………
……
Projekt przedmiotowego zarządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Radę Ochrony
Przyrody w Kielcach – Uchwałą Nr /2016 z dnia ……….. 2016 r.
Projekt niniejszego zarządzenia uzyskał uzgodnienie Wojewody Świętokrzyskiego – pismo znak:
……….. z dnia ………...2016 r.
Wejście w życie niniejszego zarządzenia służyć ma ograniczeniu skutków działalności
bobrów, które są niekorzystne dla gospodarki człowieka (gospodarstwa rolne i leśne) i jego
bezpieczeństwa (stan dróg, linii kolejowych, energetycznych i innej infrastruktury technicznej).
Ponadto powinno zmniejszyć obciążenia dla budżetu Państwa – poprzez zmniejszenie kwot na
odszkodowania wypłacane za szkodliwą działalność bobrów.
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