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Lublin, 18.11.2019

Pan
Adam Osiński
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.271.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie
podjęcia działań w celu likwidacji populacji dzików z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Kalina uprzejmie wyjaśniam.
W związku z pismami otrzymanymi w sprawie przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego
dzików, bytujących na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” informuję, że Wydział
Ochrony Środowiska zwrócił się do Polskiego Związku Łowieckiego o zajęcie stanowiska w
przedmiotowej sprawie. W piśmie zwrócono szczególną uwagę na fakt, iż teren działek jest
ogrodzony i stanowi enklawę stałego bytowania dzików.
Z otrzymanego dnia 28.06.2019 roku pisma wynika, że Polski Związek Łowiecki
sprzeciwia się odstrzałowi redukcyjnemu dzików. Uwarunkowane jest to dwoma elementami po pierwsze wiąże się to z koniecznością wykorzystania broni o lufach gwintowanych, gdzie
zasięg pocisków jest zróżnicowany i w zależności od kalibru, konstrukcji broni i pocisku może
dochodzić nawet do kilku kilometrów. W przypadku chybienia lub zrykoszetowania pocisku,
możliwy jest postrzał osób znajdujących się w okolicy. Po drugie wątpliwości prawne budzi fakt
wykorzystania myśliwskiej broni palnej do odstrzału zwierząt na terenie miast, które z mocy
ustawy zostały wyłączone z obwodów łowieckich.
Zgodnie z artykułem 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie decyzję o odstrzale redukcyjnym
zwierzyny wydaje starostwa w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
Z uwagi na negatywne stanowisko PZŁ, Prezydenta Miasta Lublin nie ma podstawy prawnej
do wydania decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików. Biorąc po uwagę rekomendację
Polskiego Związku Łowieckiego Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta
Lublin, wydał decyzję z dnia 14.10.2019 r. znak: BM-ZK-II.5535.27.2019 o odłowie
redukcyjnym dzików wraz z ich farmakologicznym uśmierceniem w ilości do 60 sztuk w
granicach administracyjnych Miasta Lublin. Pragnę zaznaczyć, iż na terenie ogrodów
działkowych „Kalina” pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
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przeprowadzili wizję lokalną z przedstawicielami Polskiego Związku Łowieckiego oraz
Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt w Lublinie pod kątem wyznaczenia miejsca pod
ustawienie odłowni. W trakcie spotkania stwierdzono, że podmokły teren ogrodu i wąskie alejki
uniemożliwiają transport odłowni, a tym samym nie jest możliwe przeprowadzenie odłowu
redukcyjnego dzików na tym terenie z wykorzystaniem odłowni, będących w dyspozycji
Wydziału Ochrony Środowiska. Mając na względzie wagę problemu zwrócimy się do
Polskiego Związku Łowieckiego o rekomendację sposobu odłowu dzików przy użyciu innych
metod niż za pomocą odłowni oraz o wskazanie podmiotów, które mogłyby podjąć się
realizacji tego zadania.
Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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