Białystok, dnia 30 września 2021 r.
REGIONALNA..DYREKCJA
OCHRONY ŚRODOWISKA
w BIAŁYMSTOKU
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

WPN.6401.242.2021.EG
DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 56 ust. 2 pkt 2, ust. 4 pkt 2 i 3 w
związku z art. 52 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1098) oraz § 1 pkt. 1 lit. a, § 2, § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 16 grudnia 2016 r. roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz.
2183), po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Gminy Filipów (ul. Grabarska 2, 16 – 424 Filipów)
z dnia 23 września 2021 r., (data wpływu: 28.09.2021 r.), w sprawie zezwolenia na odstępstwa
od zakazów obowiązujących w stosunku do osobników wilka (Canis lupus) – umyślnego
płoszenia lub niepokojenia
zezwalam
Urzędowi Gminy Filipów ul. Grabarska 2, 16-424 Filipów na umyślne płoszenie
lub niepokojenie do 15 osobników wilka (Canis lupus), bytujących na terenie obrębów
geodezyjnych Stare Motule, Nowe Motule, Olszanka, Zusno, Szafranki, Czarne i Czostków,
gmina Filipów,
pod następującymi warunkami:
1. Czynności płoszenia lub niepokojenia będą dotyczyć wyłącznie osobników
wykazujących następujące zachowania: brak płochliwości, uporczywie
powodujących szkody, agresywnych oraz stwarzających zagrożenie zdrowia lub
życia ludzi.
2. Czynności płoszenia lub niepokojenia będą dotyczyć wyłącznie osobników wilków
wykazujących powyższe zachowania przebywających w odległości do 500 m od
budynków mieszkalnych oraz miejsc wypasu i przebywania zwierząt
gospodarskich.
3. Czynności płoszenia lub niepokojenia będą polegać na oddaniu strzałów
ostrzegawczych z broni myśliwskiej oraz przy użyciu sygnałów dźwiękowych lub
materiałów hukowych.
4. Czynności płoszenia lub niepokojenia będą wykonywane z zachowaniem
wyjątkowej ostrożności, zasad bezpieczeństwa i poszanowaniem odrębnych
przepisów.

5. Zezwolenie obowiązuje w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
6. Zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Białymstoku informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w
terminie do dnia 15 stycznia w latach 2022-2023 r.

UZASADNIENIE
Urząd Gminy Filipów wnioskiem z dnia 23 września 2021 r. (data wpływu: 28.09.2021
r.), zwrócił się do tut. Organu z prośbą o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w
stosunku do osobników wilka (Canis lupus), a mianowicie o zezwolenie na ich umyślne
płoszenie lub niepokojenie. Jak wynika z przedstawionej dokumentacji wilki na terenie
obrębów ewidencyjnych Stare Motule, Nowe Motule, Olszanka, Zusno, Szafranki, Czarne i
Czostków, gmina Filipów atakują zwierzęta gospodarskie, zbliżają się do zabudowań
mieszkalnych atakując psy podwórkowe. Ponadto mieszkańcy są zaniepokojeni o zdrowie i
życie dzieci dochodzących do autobusu szkolnego i oczekujące na odjazd. Kierowca autobusu
oświadczył, iż wioząc dzieci do szkoły niejednokrotnie widział wilki tuż przy trasie
przejazdowej.
Czynności płoszenia lub niepokojenia będą dotyczyć wyłącznie osobników, które
cechuje brak płochliwości, uporczywie powodują szkody, stwarzają zagrożenie zdrowia lub
życia ludzi i zwierząt gospodarskich. Miejsce wykonywania czynności w niniejszym
zezwoleniu zostało ograniczone do odległości 500 m od budynków mieszkalnych oraz miejsc
wypasu i przebywania zwierząt gospodarskich.
Wnioskodawca wskazał, iż do 15 osobników wilka będą płoszone poprzez oddanie
strzałów ostrzegawczych z broni myśliwskiej oraz przy użyciu sygnałów dźwiękowych lub
materiałów hukowych w okresie od momentu uzyskania zezwolenia do 31 grudnia 2022 r.
Na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia
2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) wilk (Canis
lupus)) jest objęty ochroną ścisłą.
Zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą
być wprowadzone m. in. zakazy umyślnego płoszenia lub niepokojenia. Na podstawie § 6 ust.
2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. roku w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183), w stosunku do dziko występujących
zwierząt oznaczonych w załączniku nr 1 symbolem (1), do jakich należy między innymi wilk,
został wprowadzony zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia.
Analizując przedmiotowy wniosek stwierdzono, iż dla czynności płoszenia lub
niepokojenia brak jest skutecznych alternatywnych rozwiązań. Czynności płoszenia
i niepokojenia są najmniej inwazyjną formą w zarządzaniu wolną populacją wilków oraz
stanowią alternatywę dla bardziej restrykcyjnych sposobów jakim jest eliminacja. Czynności te
mogą przyczynić się do zwiększenia ostrożności wilka, przesunięcia jego terytorium, a co za
tym idzie do redukcji liczby szkód oraz unikania zbliżania się do gospodarstw i ludzi.
Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
stwierdził, iż istnieją wszystkie przesłanki umożliwiające wydanie zezwolenia na płoszenie

i niepokojenie wilków. Czynności płoszenia i niepokojenia nie będą szkodliwe dla zachowania
we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt.
Ponadto przedmiotowe czynności wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód
w odniesieniu do inwentarza żywego, leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa
powszechnego, co odpowiada przesłankom wymienionym w art. 56 ust. 4 pkt 2 i 3 ww. ustawy
o ochronie przyrody.
Na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 cyt. wyżej ustawy o ochronie przyrody regionalny
dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania może zezwolić na umyślne
płoszenie lub niepokojenie gatunków objętych ochroną ścisłą w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych, jeżeli wykonywanie wnioskowanych czynności nie jest szkodliwe dla
zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych
gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wskazanych
w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 tejże ustawy.
Wilk jest drapieżnikiem, a jego naturalnymi ofiarami są dzikie zwierzęta kopytne.
W warunkach mozaiki lasów i pastwisk wilki zabijają również zwierzęta hodowlane, czasami
również i psy. W świetle badań nie jest to istotny element ich diety. Nie ulega jednak
wątpliwości, iż szkody wyrządzane przez wilki w pogłowiu zwierząt hodowlanych i innych,
mogą nastręczać hodowcom lub właścicielem zwierząt pewnych trudności oraz strat
materialnych.
Na potrzeby raportu złożonego przez Polskę w roku 2019 do Komisji Europejskiej na
podstawie art. 17 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa) liczebność
populacji wilka w Polsce oszacowano na ok. 1900 osobników. Stan ochrony wilka nie uległ
zmianie w porównaniu z poprzednim raportem, złożonym w roku 2013 i oceniony został w
przypadku wilka w regionie alpejskim jako właściwy (FV), a w regionie kontynentalnym
jako niezadowalający (U1). Podejmując wiec wszelkie decyzje dotyczące ingerencji w stan
populacji wilka, należy zachowywać szczególną ostrożność.
Analizując przedmiotowy wniosek stwierdzono, iż dla czynności płoszenia lub
niepokojenia brak jest skutecznych alternatywnych rozwiązań. Czynności płoszenia
i niepokojenia są najmniej inwazyjną formą w zarzadzaniu wolną populacją wilków oraz
stanowią alternatywę dla bardziej restrykcyjnych sposobów jakim jest eliminacja. Czynności te
mogą przyczynić się do zwiększenia ostrożności wilka, przesunięcia jego terytorium, a co za
tym idzie do redukcji liczby szkód oraz unikania zbliżania się do gospodarstw i ludzi.
Niniejsze zezwolenie zostało wydane przede wszystkim na fakt, iż na terenie gminy
Filipów dochodzi do incydentów z udziałem wilków. Jak wynika z wniosku w gospodarstwach
doszło do zagryzienia zwierząt hodowlanych oraz ataków psów. Wilki pojawiają się na terenie
prywatnych posesji, ich obecność jest wyraźnie zauważalna. Taki stan rzeczy u mieszkańców
gminy Filipów budzi niepokój oraz lęk o bezpieczeństwo swoje oraz zwierząt gospodarskich.
Mając na uwadze powyższe, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
stwierdził, iż istnieją wszystkie przesłanki umożliwiające wydanie zezwolenia na płoszenie
i niepokojenie osobników wilka. Czynności płoszenia i niepokojenia nie będą szkodliwe dla
zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych
gatunków zwierząt. Przedmiotowe czynności przyczynią się do ograniczenia szkód w

inwentarzu oraz leżą w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, co odpowiada
przesłankom wymienionym w art. 56 ust. 4 pkt 2 i 3 ww. ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 104 Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej
istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejszą decyzję służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku
w terminie 14 dni od daty doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
Z dniem doręczenia ww. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron niniejszego postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Jednocześnie informuję, iż w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej
interwencji, tj. zagrażających życiu bądź zdrowiu ludzi lub zwierząt, kiedy obiektywnie
wniosek nie może być załatwiony w formie pisemnej, zezwolenie na zabicie wilka może
być wydane ustnie (art. 14 § 2 kpa), po rozpatrzeniu wniosku złożonego drogą
telefoniczną. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Generalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, pod numery telefonów podane na stronie internetowej urzędu lub
Ministerstwa Klimatu i Środowiska (gdy zdarzenie ma miejsce na terenie parku
narodowego). Niemniej jednak trzeba pamiętać, że w administracji istnieje zasada
pisemności, zgodnie z którą sprawy powinny być załatwiane co do zasady pisemnie.
Dlatego też decyzja ustna stosowana jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowo pilnych.
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1546) nie pobrano opłaty skarbowej.
Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku

Elwira Choińska
p.o. Zastępcy Regionalnego Dyrektora
- Regionalnego Konserwatora Przyrody

/podpisano elektronicznie/
Otrzymuje:
1. Urząd Gminy Filipów
Do wiadomości:
2. PZŁ Zarząd Okręgowy w Suwałkach

W związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) proszę o zapoznanie się z komunikatem
dotyczącym przetwarzania Państwa danych: http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/jak-zalatwic-sprawę.

