
G e n e r a l n y  D y r e k t o r  
O c h r o n y  Ś r o d o w isk a

Krzysztof U ssomki
DZP-WG.6401.06.18.2017.bp ,, / v .

Warszawa, dnia A h . ^ J • 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. póz, 1257) -  dalej „kpa" oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 

pk t l ,  2 i 3, w związku z art, 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku 

Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku z dnia 18 iipca 2016 r., zn: ZG.7322.1.2017, 

przekazanego przy piśmie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 

25 Iipca 2017 r., znak: ZO.7211.1.8,2017, uzupełnionego pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r., 

znak: ZG.7322.2.2017, w sprawie wydania zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego 

zabijania 20 osobników żubra (Bison bonasus),

zezwalam
Nadleśnictwu Krynki z siedzibą w Poczopku na umyślne zabicie przy użyciu broni 

myśliwskiej lub środków farmakologicznych, do 20 dziko występujących osobników żubra 

(Bison bonasus), na terenie gmin Szudziałowo i Krynki, w celu wyeliminowania ze stada 

osobników poważnie chorych, rannych, agresywnych oraz wyrządzających znaczne szkody 

w gospodarce rolnej, leśnej lub innych rodzajach mienia. Zezwolenie zostaje wydane pod 

następującymi warunkami:

1) zabijane będą wyłącznie osobniki: poważnie chore (nieuleczalna choroba

uniemożliwiająca danemu osobnikowi prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, 

w tym zakaźna, stanowiąca zagrożenie epizootyczne); poważnie ranne 

lub drastycznie cierpiące w wyniku przebytej choroby, czy kontuzji pourazowej 

(po obiektywnym stwierdzeniu, że zwierzę może dalej żyć jedynie cierpiąc 

i znosząc ból, a moralnym obowiązkiem człowieka staje się skrócenie cierpień 

zwierzęcia); agresywne w sposób zagrażający życiu bądź zdrowiu ludzi 

lub innych zwierząt; wyrządzające znaczne szkody w gospodarce rolnej lub leśnej lub 

innych rodzajach mienia,

2) odstrzał osobników objętych niniejszym zezwoleniem zostanie wykonany przez 

wyznaczoną przez Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku osobę uprawnioną



do korzystania z broni myśliwskiej. Zabijanie za pomocą środków farmakologicznych 

wykonane będzie przez lekarza weterynarii,

3) eliminacja żubrów poważnie chorych, poważnie rannych lub drastycznie cierpiących 

w wyniku przebytej choroby, czy kontuzji pourazowych dokonywana będzie 

w obecności lekarza weterynarii, który na podstawie oceny wzrokowej sporządzi 

dokumentację, zawierającą zdjęcia (wykonane przed odstrzałem), potwierdzającą 

występowanie objawów chorobowych. W przypadku, gdy nie jest możliwy 

niezwłoczny przyjazd lekarza weterynarii, a zabicie żubra jest niezbędne w celu 

zapobieżenia znacznemu cierpieniu zwierzęcia, eliminacja może być wykonana 

na podstawie oświadczenia osoby dokonującej odstrzału,

4) zabijanie żubrów odznaczających się szczególną agresywnością dokonywane będzie 

na podstawie konkretnych zgłoszeń oraz notatek sporządzonych przez pracowników 

Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku,

5) zabijanie żubrów wyrządzających znaczne szkody w gospodarce rolnej lub leśnej lub 

innych rodzajach mienia odbędzie się na podstawie konkretnych zgłoszeń 

oraz notatek sporządzonych przez pracowników Nadleśnictwa. Zabijane będą 

wyłącznie osobniki notorycznie wyrządzające szkody,

6) każdy zabity żubr zostanie zbadany przez lekarza weterynarii i zostaną pobrane 

próbki do badań, w szczególności pod kątem występowania prątka gruźlicy bydlęcej 

Mycobacterium bovis. Na tę okoliczność będzie spisany protokół zawierający 

informacje o wyeliminowanym osobniku (wiek, płeć, nr ewidencyjny lub rodowodowy, 

przyczyna eliminacji, informacje o zmianach patologicznych) oraz dokumentacja 

fotograficzna rejestrująca zmiany chorobowe,

7) dokumentacja, o której mowa w pkt. 3-6 stanowić będzie protokół z eliminacji,

8) w przypadku stwierdzenia zarażenia któregoś z zabitych żubrów prątkiem gruźlicy 

bydlęcej, martwe zwierzę należy niezwłocznie zutylizować,

9) wnioskodawca umożliwi wszystkim zainteresowanym ośrodkom naukowym, 

posiadającym odpowiednie zezwolenia, wykonywanie czynności związanych 

z pobieraniem od zabitych żubrów materiału do badań,

10) czynność będzie wykonywana w terminie od 1 października 2017 r. do 31 marca 

2018 r.

Zezwolenie jest ważne do dnia 31 marca 2018 r.
Zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenia Generalnemu Dyrektorowi Ochrony 

Środowiska oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku informacji 

z zakresu wykorzystania zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Do przedmiotowego sprawozdania dołączone zostaną protokoły z eliminacji każdego 

żubra, o których mowa w pkt. 7 warunków niniejszego zezwolenia oraz nazwiska

i funkcje osób dokonujących odstrzału konkretnych osobników lub uśmiercających je przy



użyciu środków farmakologicznych. W sprawozdaniu przekazana zostanie ponadto 

informacja na temat tego, z których zabitych zwierząt i do jakich ceiów zostały pobrane 

okazy (np. mięso, czaszki) oraz które ze zwierząt i w jaki sposób zostały zutyiizowane po ich 

zabiciu.

Ponadto, w przypadku stwierdzenia przypadku zakażenia prątkiem gruźlicy bydlęcej 

lub innych chorób informacja ta niezwłocznie zostanie przekazana Generalnemu Dyrektorowi 

Ochrony Środowiska.

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 18 Iipca 2016 r., znak: ZG.7322.1.2017, przekazanym przy piśmie 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 25 fipca 2017 r., 

znak: ZO.7211.1.8.2017, Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku zwróciło się 

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z prośbą o wydanie zezwolenia 

na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania 20 osobników żubra. Miejsce wykonania 

wnioskowanej czynności stanowi teren gmin: Szudziałowo i Krynki, a termin realizacji 

przewidziano do dnia 31 marca 2018 r. Celem wykonania wnioskowanych czynności jest 

wyeliminowanie osobników poważnie chorych, rannych, agresywnych oraz wyrządzających 

znaczne szkody w gospodarce rolnej, leśnej lub innych rodzajach mienia.

Pismem z dnia 31 Iipca 2017 r., znak: DZP~WG.6401.06.18.2017.bp.2, organ wezwał 

wnioskodawcę do uiszczenia zapłaty opłaty skarbowej oraz przekazania do organu dowodu 

zapłaty opłaty skarbowej. Pismem z dnia 10 sierpnia 2017 r. Wnioskodawca przekazał 

potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

Pismem z dnia 31 Iipca 2017 r., znak: DZP-WG.6401.06.18.2017.bp.1, organ zwrócił 

się do Państwowej Rady Ochrony Przyrody (dalej -  „PROP”) z prośbą o przedłożenie opinii 

w przedmiotowej sprawie. Pismem z dnia 2 września 2017 r., znak: PROP/KZ/21/2017, 

Komisja PROP ds. zwierząt zaopiniowała pozytywnie przedmiotowy wniosek.

Żubr (Bison bonasus) objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183).

Na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody oraz § 6 ust. 1 pkt 1 

ww. rozporządzenia zabrania się umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt 

należących do gatunków objętych ochroną ścisłą.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4 

ustawy o ochronie przyrody, może zezwolić na odstępstwo od zakazu umyślnego zabijania 

dziko występujących zwierząt należących do gatunków objętych ochroną ścisłą w przypadku 

braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli dane działania nie są szkodliwe dla zachowania 

we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, 

zwierząt lub grzybów oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek określonych w art. 56 
ust. 4 pkt 1-6 ww. ustawy.



Na etapie rozpatrywania wniosku nie było możliwe wskazanie konkretnych osobników 

do eliminacji. Nie podano więc szczegółowego opisu poszczególnych osobników 

planowanych do zabicia oraz nie określono symptomów i objawów chorobowych będących 

podstawą do dokonania odstrzału. Rodzić to może pewną dowolność jego wykonania 

w aspekcie kryteriów typowania poszczególnych osobników do zabicia. Dlatego też 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska określił warunki dokonywania wyboru i identyfikacji 

osobników przewidzianych do odstrzału. Powyższe wskazania mają na celu ograniczenie 

możliwości popełnienia błędów podczas odstrzału żubrów i zachowanie pełnej przejrzystości 

działań w stosunku do gatunku objętego ochroną ścisłą.

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku zamierza zabijać wyłącznie zwierzęta: 

chore (których dalsze przebywanie w stadzie będzie ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby 

na pozostałe osobniki), ranne (których zabicie skróci cierpienie zwierzęciu), agresywne 

(stanowiące zagrożenie dla ludzi i innych żubrów) oraz zwierzęta uporczywie wyrządzające 

szkody w gospodarce rolnej i leśnej lub innych rodzajach mienia.

W Polsce, według stanu podawanego w Księdze Rodowodowej Żubrów, na koniec 

2016 roku żyło 1698 żubrów, w tym na wolności 1455 osobników. Stado bytujące na terenie 

Puszczy Knyszyńskiej, z którego pochodzą objęte niniejszym zezwoleniem zwierzęta, iiczy 

144 osobniki. Stado to od dwunastu lat wykazuje stabilny wzrost oraz tendencję 

do poszerzania areału. Zgodnie z informacjami przekazanymi w opinii Komisji ds. zwierząt 

PROP podczas komisyjnego przeglądu żubrów w Puszczy Knyszyńskiej przeprowadzonego 

w dniu 9 marca 2017 r. stwierdzono, że przyrost stada w 2016 r. wynosił dwadzieścia jeden 

cieląt, i na podobnym poziomie jest spodziewany w 2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe 

należy stwierdzić, że wnioskowane czynności zakazane polegające na zabiciu maksymalnie 

20 osobników żubra, włączając w to osobniki ranne i chore, nie będą szkodliwe dla 

zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występującej populacji tego objętego 

ochroną ścisłą gatunku, przy zachowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji. 

Jednocześnie brak jest racjonalnych rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do 

wnioskowanych czynności.

Organ uznał ponadto, że zabicie przedmiotowych osobników żubra leży w interesie 

ochrony dziko występujących gatunków zwierząt, w przypadku żubrów agresywnych leży 

w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego, natomiast w przypadku osobników 

uporczywie wyrządzających szkody w gospodarce rolnej, leśnej lub innych rodzajach mienia 

wynika z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, 

lasów lub innych rodzajów mienia, co odpowiada przesłankom wymienionym w art. 56 ust. 4 

pkt 1 - 3  ustawy o ochronie przyrody, warunkującym wydanie niniejszego zezwolenia.

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak w sentencji.



Pouczenie

Niniejsze zezwolenie nie jest tożsame z zezwoleniem na wykonanie czynności 

zakazanych z wykorzystaniem okazów pochodzących od objętego niniejszym zezwoleniem 

zwierzęcia, tj. ich posiadaniem, przetrzymywaniem, zbywaniem, oferowaniem do sprzedaży, 

wymianą i darowizną.

Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji, 

zgodnie z a rt 127 § 3 kpa, może zwrócić się do Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty

otrzymania niniejszego zezwolenia.

Zgodnie z art. 52 § 3 oraz art. 53 § 1, art. 54 § 1, a także Działem V, Rozdziałem 2 i 3 

ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa

do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 

dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Generalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska. Wpis od skargi wynosi 200 złotych z zastrzeżeniem, że 

istnieje możliwość ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów sądowych, albo 

przyznanie prawa pomocy.

Ponadto, zgodnie z art. 127a § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku 

o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do wniesienia takiego wniosku. 

W myśl art. 127a §2 kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje 

się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości jej zaskarżenia

Nadleśnictwo Krynki z siedzibą w Poczopku, Poczopek 6d, 16-113 Szudziałowo 
Do wiadomości:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

Departament Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska


