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Lublin, 14 października2020 r,

Pani Halina Gaj-Godyńska

Prezes Zarządu ROD,nKalina"

ul. Zawilcowa 2

20-204 Lublin

Nawiązując do Pani pisma uprzejmie wyjaśniam, że \Nydział OchronY SrOdowiska

Urzędu Miasia 
-Lublin 

podejmuje działania, zmierzające do zmniejszenia populacji dzikow
w Lublinie, w tym ro*niez na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Kalina", ktorego jest
pani prezesem,

W maju 2O1g roku przeprowadzona została wiĄa na terenie Ogrodu,

w celu sprawdŹenia mozliwości ustawienia odłowni na dziki. Niestety pracownicy Lubelskieg_o

Centrum Małych Zwierzą1, ktozy iranspońują i rozsiawiają odłownię, z przykroŚcią stwierdziii,

że wwiezienie odłowni jest ńiemoźliwe, z powodu zbyt grząskich i wąskich Ściezek
ogrodowych. podczas pańi wrześniowej wizyty w Wydziale Ochrony Srodowiska powrocono

dó tematu. Właściciele działek zaoferowali pomoc, przy przeniesieniu i rozstawieniu odłowni,

w wybranym miejscu na terenie Ogrodu. W tym celu razem z pzedstawicielami LCMZ oraz

Państwa w pażdzierniku 2020 r. przeprowadzimy kolejną wizję

pragnę przypomnie ó, iż we wrześniu br. otrzymali Państwo bezpłatnie 5 oPakowań
(1oo kg) Środka bdstraszalącego dziki. Ponadto do Budżetu Obywatelskiego Vll został
zgłoszoliy projekt, w ramacń'którego mają byc zakupione odłownie innego typu - mniejsze
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mobilne. Pzedsięwzięcie zostało zaopiniowane pozytywnie. JeŚli projekt WYgra

i odłownie zostaną zakupione - będziemy mogli je Pani przekazac do uzytkowania.

lnformuję rownież, że wystosowaiiśmy pismo do Polskiego Związku Łowieckiego,

z prośbą o pomoc w zmniejszeniu liczebności dzikow na terenie Miasta Lublin. SugerowaliŚmY
mozliwośc odstrzału redukcyjnego oraz zastosowanie nęcisk i pasow zaporowych. OdnoŚnie

odstrzału redukcyjnego Polski Związek Łowiecki podtrzymał swoje stanowisko, Że jest on

niemozliwy na tereniJmiasta, natomiast zastosowanie pasow zaporowych, czy nęcisk, według

Związku moze spowodowaó zwiększenie ilości zwierząt dziko żyjących w mieŚcie, jak rowniez

spowodowac zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego,

Zwrociliśmy się rownież do dwoch koł łowieckich, mających swoje tereny w granicach

administracyjnych Miasta Lublin (DarzBor i Jarząbek), z prośbą o zintensyfikowanie odstzału
dzikow na terenie swoich obwodów, jak rownież z propozycją przeprowadzenia nagonki,

w celu wypłoszenia dzików z granic miasta, Czekamy na oficjalne pisma z odpowiedziami na

nasze propozycje.
DYHEKToR

Nr dokumentu Mdok: 3891 25l1 0l2020M

Wydzialu

Strona 1 z 1


