
 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE 

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 

z dnia 23 stycznia 2015 r. 

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

fiber L.), na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Poznaniu 

Na podstawie art. 56a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 

627 z późn. zm.
1)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zezwala się na okres pięciu lat na wykonywanie czynności podlegających zakazom w stosunku do 

bobra europejskiego (Castor fiber L.), zwanego dalej „bobrem”, polegających na niszczeniu, usuwaniu lub 

uszkadzaniu tam zbudowanych przez bobry, na ciekach wodnych zarządzanych przez Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

2. Kilometraż odcinków cieków wodnych, na których mogą być wykonywane czynności, o których mowa 

w ust. 1 przedstawia załącznik nr 1. 

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, w dowolnej 

porze doby, w terminach od 1 marca do 14 kwietnia i od 1 sierpnia do 30 listopada każdego roku 

obowiązywania zarządzenia. 

§ 3. 1. Podmiotem wykonującym czynności, o których mowa w § 1 ust. 1, jest Wielkopolski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. 

2. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu może wykonać czynności przy 

pomocy innych, pisemnie przez niego upoważnionych podmiotów, posiadających wiedzę, doświadczenie 

i potencjał techniczny do wykonania czynności. 

§ 4. 1. Do dnia 14 lutego każdego roku obowiązywania zarządzenia, Wielkopolski Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Poznaniu obowiązany jest do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska w Poznaniu pisemnej informacji o wykonanych czynnościach w poprzednim roku kalendarzowym. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: 

1) lokalizacje tam bobrowych, które zniszczono, usunięto lub uszkodzono z podaniem nazwy cieku 

i oznaczenia kilometrażu; 

2) termin zniszczenia, usunięcia lub uszkodzenia tamy zbudowanej przez bobry na danym odcinku cieku. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 

805, 850, 1002, 1101 i 1863. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 27 stycznia 2015 r.

Poz. 432



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

 Regionalny 

 Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 

(-) Jolanta Ratajczak  
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