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DECYZJA
Na podstawie art.56 ust.2pkt I w zwiqzkl z art.52 ust. I pkt8 oraz ad.56 ust.4 pkt2 ipkt 7

ustawy z dnia l6 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody C.t. Dz. U. 220]15 r., poz. 1651 ze zm.) oraz $ I
pktllit.bi$3rozporz4dzeniaMinistraSrodowiskazdnia6paLdziernika2014r.wsprawieochrony
gatunkowej zwierzqt (Dz.tJ.22014 r., poz. 1348), stosownie do art. l04ustawyzdnia l4 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (.1. Dz.lJ.22016 r., poz.23), po rozpatrzeniu wniosku Zarzqdu

Melioracji i tJrzqdzeh Wodnych w Olsaynie Rejonowego Oddzialu w Bartoszycach

zezrtalam

Zarzqdowi Melioracji i tJrzqdzefi Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddzial w Bartoszycach na

kilkakotne rozebranie 38 tam utworzonych przez bobry na rzekach, zgodnie z lokalizacj4 tam, okre(lon4
w zal4czniku Nr I do decyzji, stanowiqcym integraln4 czeSi decyzji.

Zezwolenie niniejsze waine jest w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2016 r'
Po wykorzystaniu zezwolenia nalezy zloLry| sprawozdanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Olsztynie w terrninie do l6 maja 2016 r.

Uzasadnienie

Pani Bo2ena Dobrowolska Kierownik Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Olsztynie,
Re.ionowy Oddzial w Bartoszycach, pismem nr MUW.DB.6013l13l4/16 z dnia 22.02.2016 r. (data wplywu
23.03.2016 r), wyst4pila o wydanie zezwolenia na kilkakrotne rozebranie 103 tam utworzonych przez

bobry na rzekach powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego. W zwi4zku ztym, ile na kilkakrotne rozebranie

65 tam /w okresie od I5 marca do 30 kwietnia 2016 r/ ulworzonych przez bobry na rzekach: Bejdycka,

Boryckn, Pisa, Pisa B, Graniczna, Mlyriska Slruga, Kierwiny, Mamlak, Elma, Redy, Powars4mka,

Wirwilcka, Bezledktt, Suszyca, Gqska, Szczurkowska, Unikowo, Walsza, G6rowska, Kamionka,

Kwiatkowka, Katlawka, Warmianka, Bieniewo, Kanal F, zezwala decyzja Regionalnego fureklora
Ochrony Srodowiska w Olsztynie nr W5TE.6101.07.17.2015.RG z dnia 22 maja 2015 x, powyLsza decyzja
zezwalz na kilkakrotne rozebranie 38 tam bobrowych utworzonych przez bobry na nekach (Kiwily,
Milog1rze, Kochan6wka, Polapin, Rog62, Rokitnik, Runowo, Stradyk, Suszyca, Tblniki, Unikowo, Dntqca
Warmiitska, Sajna, Mingajny), zgodnie z lokalizacjq tam, oke5lonq w zalqczniku Nr I do decyzji,
stanowiqcym integralnq czesc decyzj i.

Tamy bobrowe powoduj4 pigtrzenie i podtapianie oraz zalewznie u2lk6w rolnych oraz

drzewostan6w przylegajqcych do ciek6w wodnych, stwarzajqc zagro2enie trwaloSci lasu (podtopienia i

zalewania uniemo2liwiajq wykonl'rvanie cigi sanitamych i prowadzenie wla(ciwej gospodarki le6nej).

Ponadto podczas splywu w6d opadowych i roztopowych tany przyczyniaj4 sig do uszkadzania skarp i

zamulania koryta rzek. Wizje terenowe przeprowadzane w poprzednich latach potwierdzily wystgpowanie
wigkszoSci tam na ww. odcinkach rzek.

B6br europejski, zgodnie z ww. rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 paLdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej, podlega ochronie czgSciowej. Zgodnie z art.56 ust. 2 pkt I ustawy
o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony Srodowiska na obszarze swojego dzialania mo2e

zezwolil na czynnodci podlegajqce zakazom, oke3lonym w art. 5l ust. I i art. 52 ust. l, w stosunku do
gatunk6w objgtych ochron4 czgSciow4. W mysl art. 56 ust. 4 pkt 2 i pkt 7 ustawy o ochronie przyrody
zezwolenie wydaje sig w przypadku braku rozwiqzari alternatfvnych, gdy nie spowoduje to zagrozenia
dla dziko wystgpujqcych populacj i chronionych gatunk6w oraz gdy wynika to z koniecznoSci ograniczenia
powa2nych szk6d w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza zyvego, las6w, rybostanu, wody lub
innych rodzaj6w mienia oraz w przypadku gatunk6w innych ni2 wymienione w pkt 6 - wynika to ze

slusznego interesu strony lub koniecznych wynog6w nadrzgdnego interesu publicznego, w tym
wyrnog6w o charakterze spolecznym lub gospodarczym lub wymog6w zwiqzanych z korzystnymi
skutkami o Dodstawowvm znaczenin dla Srodowiska.
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Zgodnie z art. 96 ust. I ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o

Srodowisk-u i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatl"rvania

na Srodowisko [.t. Or. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ wla(ciwy do wydania decyzji wymaganej

prted rozpoczgciem realizacji przedsigwzigcia, innego ni2 przedsigwzigcie mogqce znacz4rco oddzialywai

na Srodowisko, kt6re niejest bezpoSrednio zwiqzane z ochronQ obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej

ochrony, jest obowigzany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsigwzipcie moze

potencjalnie znaczqco oddziatywa6 na obszar Natura 2000.

W toku analizy dokument6w tut. Organ shvierdzil, 2e planowane dzialania realizowane bEd4 w

wigkszo6ci poza terenim obszar6w specjalnej ochrony ptak6w (3 tamy na rz. Stradyk, zrajdujq sig w

obszarze spicialnei ochrony ptak6w Ostoja Warmiriska PLB2800l5), wobec kt6rych obowi4zujqcym jest

rozoorzadzeni-e Ministra Siodowiska z dnia 12 stycznia 201I r. w sprawie obszar6w specjalnej ochrony

ptailow ioz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.) (zgodnie z opiniq rzecmika generalnego Konisji l{sp6lnot

E*opejskich Julianne Kokott, przedstawionq w dniu l9 kwietnia 2007 r. v) sprdwie C-304/05 Komisja

Wsp6liot Europejskich przeciw Republice llloskiej, przedmiolami ochrony na obszarach specialnei

ocirony ptak6i sq gatinki, dla kt6rych populacii obszar posiada ocenq ogolnq A, B i C' Gatunki z

o^o"irii"^ D nie sq przedmiotami ochrony) oraz w odleglosci od ok. 1,2 km do ok. 10,0 km od

obszar6w majqcych ziaczenie dla Wsp6lnoty: Kaszuny PLH 280047 i Swajnie PLH 280046,

zatwierdzonyci Decyzj4 Wykonawczq Komisji (n) 201512369 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie

przyjgcia iziewi4tego zaktualizowanego wykazu teren6w maj4cych znaczenie dla wsp6lnoty

sHuau.;qcy"lt sig na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr c(2015)

Slgl) (D;.U.UE L z dnia23 grudnia 2015 r.). Przed wydaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 96 ust. I

**. uriu*y o udostqpnianiu informacj i o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie

Srodowiska oraz o ocinach oddzialywania na Srodowisko, tutejszy organ rozwa2yl wplyw wykonania wrv.

prac na gatunki bpdqce przedmiotem ochrony ww obszar6w Natura 2000'' inalizujqc zatem zakres zezwolenia, a takje w oparciu o biologig gatunk6w wskazanych jako

przedmioty ochiony analizowanego obszaru Natura 2000 nale2y stwierdzi6, 2e przedsigwzigcie to nie

69dzie t icz4co negatlnvnie oddziallrvad na przedmioty ochrony oraz cele ochrony obszar6w specjalnej

ochrony ptak6w oraz obszary o maczeniu dla wsp6lnoty Natura 2000. z uwagi na mo2liwos6

pr"emiesiczania sig bobr6w na odlegloSci Srednio 2 km i dostgpno56 siedlisk na przedmiotowych

obszarach Natura 2000 nie stwierdza sip mo2liwoSci wp\rvu niszczenia tam bobrowych na przedmiotowy

gatunek i ww. obszar. Tym samym w toku kwalifikacji przedsigwzigcia do przeprowadzenia procedury

iceny oddzialyrrania na ww. obszary Natura 2000 nie stwierdzono moZliwosci wyst4pienia znacztco

negatyvnego oddzialyrvania na te obszary.
Kilkukrotne rozebranie 38 tam utworzonych przez bobry podyktowane jest brakiem rozwiqzair

altematyrvnych i wynika z konieczno6ci ograniczenia ograniczenia powaznych szk6d w.odniesieniu do

upraw iolnych, wod'y lub innych rodzaj6w mienia. Usunigcie tam pozwoli na przyrvr6cenie podtapianych

grunt6w do u2ykowania rolniczego i lesnego, zapobiegnie dalszemu uszkadzaniu skarp rzek i zamulaniu

kory,ta.
populacja bobra europejskiego na terenie wojew6dztwa warmifisko-mazurskiego szacowana Jest

na 10000 osobnik6w. Wydanie zezwolenia nie spowoduje zagroinnia dla dziko wystepuj4cych populacji

bobra europejskiego.
Biorqc powy2sze pod uwagg, orzeczono jak sentencji

Pouczenie

W przypadku wyst4pienia prrymrozk6w wszelkie prace zwi4zane z rozbieraniem tam

bobrowych naleiy wstrzyma6 w trybie natychmiastowym'
Na postawie art. 130 $ 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu

przed uplyrvem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest zgodna z 24daniem wszystkich stron._

Od decyzji niniejszej slui stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za

pogrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsdynie w terminie l4 dni od daty jej

otrzlmania.
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I do decyzji znak: WSTE.6401.07.6.2016'RG z dnia . i.i.... marca 2016 r.

Lokalizacja tam hobrowych, przeznaczonych do rozbierania

Lp./tama Nazwa rzeki Nr dzialki Nazwa obrebu Km rzeki Gmina

Kiwity

110t2 Kiwity 2+500 Kiwity

2 195 Kobiela 4+100 Kiwity

3 196t1 Kobiela 5+550 Kiwity

Milog6rze

150t4 Pomorowo 1+400 Lidzbark Warmillski

5 150t4 Pomorowo 1+550 Lidzbark Warminski

6 112 Milog6rze 2+ 300 Lidzbark Warmiiski

7 't 12 Milog0rze 2+660 Lidzbark Warmiiski

8 Kochan6wka 248t3 Kochan6wka 'l+150 Lidzbark Warmiiski

9

Polapin

117 t3 Galiny 0+300 Bartoszyce

10 508 Galiny 1+030 Bartoszyce

11 508 Galiny 1+220 Bartoszyce

1a 5t Kiwity 4+900 Kiwity

13 49t5 Stoczek 6+100 Kiwity

14 49t6 Stoczek 6+300 Kiwity

15 Rog62 400/6 RogOz 2+850 Lidzbark Warmifrski

16 218t2 Napraty 8r750 Kiwity

17

Rokitnik

103 Kokoszewo 4+800 Bisztynek

18 103 Kokoszewo 5+050 Bisztynek

19 50 Kolonia Bisztynek 6+300 Bisztynek

20

Runowo

306 Runowo 4+650 Lidzbark Warmihski

21 306 Runowo 4+720 Lidzbark Warmiriski

22 52 lg nalin 6+800 Lidzbark Warminski

23

Stradyk

3011t4 Galiny 15+200 G6rowo llaweckie

24 3011n LeSnictwo Orsy 16+200 G6rowo llaweckie

25 3011t1 LeSnictwo Orsy 16+350 G6rowo llaweckie

26 Suszyca A 9 Sedlawki 0+400 Bartoszyce

27
tolntKl

12 GoSciechowo 6+700 Kiwity

28 192 Czany Kiez 8+650 Kiwity

29

Unikowo

336/37 Satopy 1+100 Bisztynek

30 352 SEtopy 1+77 0 Bisztynek

cl 225 Setopy 4+700 Bisztynek

32 225 Sqtopy 4+800 Bisztynek

33 225 S4topy 4+950 Bisztynek

34
Drweca

Warminska

182t2 Runowo 51+530 Lidzbark Warmlnski

35 182t2 Runowo 51+660 Lidzbark Warminski

36 195/8 Bugi 44+500 Lidzbark Warmilrski

Sajna 382t11 Sqtopy 33+750 Bisztynek

38 Mingajny 194 Mitkowo 3+750 Orneta
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