
Oświadczenie złożone 

przez senator Marię Koc 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze!  

Od kilkunastu lat na terenie gminy Sztutowo oraz pozostałych terenach Żuław odnotowuje się 

nieskrępowaną ekspansję bobra. Żadne dotychczas stosowane środki nie okazały się skuteczne, a sytuacja 

wymknęła się spod kontroli. Tym samym zagrożenie zalaniem południowych terenów gminy Sztutowo oraz 

innych części Żuław z roku na rok w sposób dramatyczny wzrasta. Zagrożenia te oraz kierunki 

proponowanych działań zaradczych zostały przedstawione przez wójta gminy Sztutowo m.in. Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w piśmie DP5544.4.2016 z dnia 12 października 2016 r. oraz 

Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w piśmie DP.5544.4.2016 z dnia 

6 października 2016 r. 

Brak skutecznej inicjatywy w tej kwestii oraz ignorowanie środowiska rolników i pozostałych 

mieszkańców zagrożonych terenów skutkowało wyjątkowo negatywnym wizerunkiem poprzednich władz 

wojewódzkich. Na obecnych władzach wojewódzkich oraz centralnych tym bardziej ciąży więc obowiązek 

zmiany zaistniałego stanu rzeczy zarówno pod względem odbudowy zaufania, jak i szybkich i efektywnych 

decyzji merytorycznych we wskazanym obszarze. 

W celu przyśpieszenia działań w omawianym zakresie, tak aby przeciwdziałać nieuniknionemu zalaniu 

części Żuław, a w szczególności gminy Sztutowo, poddaję pod rozwagę następujący tok postępowania, 

przedstawiony mi przez wójta gminy Sztutowo: 

– spotkanie (najlepiej „wyprzedzające”) z przedstawicielami rolników oraz samorządowców w urzędzie 

wojewódzkim w celu prezentacji własnych stanowisk oraz przygotowanych propozycji; 

– zaproponowanie zmian dotyczących dotychczasowej, nieskutecznej „Strategii ograniczenia populacji 

bobra na terenie Żuław”, przygotowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. 

W szczególności chodzi o: 

– wydłużony okres odstrzału bobra do końca kwietnia, a nie do końca lutego, jak obecnie, co jest 

nonsensem, ponieważ bardzo często na zbiornikach wodnych utrzymuje się lód (ponadto jesienią odstrzał jest 

mało skuteczny z uwagi na obfitą bazę żerową); 

– umożliwienie strzelania do bobrów w okresie bezksiężycowych nocy przy użyciu urządzeń nokto- i 

termowizyjnych (co wiąże się ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie); 

– umożliwienie stawiania pułapek (co wiąże się ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo 

łowieckie); 

– wprowadzenie gratyfikacji zwolnionej z opodatkowania za odstrzał bobra w wysokości minimum 2 

tysięcy zł netto za sztukę; 

– wprowadzenie weryfikacji odstrzelonego bobra poprzez okazanie i oznaczenie uniemożliwiające 

ponowne jego okazanie, a tym samym bezprawne pobranie należności. 

Należy nadmienić, iż eliminacja populacji bobra będzie rozłożona na lata z uwagi na bardzo trudne 

warunki strzeleckie (warunki terenowe oraz jego wyjątkową płochliwość). W związku z tym stoimy przed 

bezwzględną walką z czasem oraz niemożliwym (w dniu dzisiejszym) do opanowania rozrostem populacji 

tego gatunku. Przedmiotową populację na terenie gminy Sztutowo ocenia się na 300–500 sztuk. Likwidacja 

takiej populacji mogłaby wygenerować szacunkowe koszty od 600 tysięcy do 1 miliona zł na przestrzeni 

minimum 5–6 lat, i to przy bardzo pozytywnych założeniach. Tymczasem tylko w 2012 r. na likwidację 

uszkodzeń w wałach przeciwpowodziowych i usuwanie zatorów w kanałach i rzekach Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Gdańsku wydał 1 milion 99 tysięcy 656 zł 54 gr. 

Czy w związku z tym nie uważa Pan Minister za podstawne zainteresowanie się liczebnością tej konkretnej 

populacji bobra zasiedlającego tereny gminy Sztutowo i gmin sąsiednich? 

Z poważaniem 

Maria Koc 


