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oR_ZU-II.0003. 1.270.2019
Lublin, 1B.71.2019

Pan
Adam osirński
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem

Pana
Jarosława PakuĘ
Przewodnicząc€go Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003 .1.27 L2O1g

odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 5 listopada 2019 r, w sprawie
ffii'.-"TriTf,: ff:l1,'#ioacji 

iopulacji dzikówi tur"nu Rodzinnego ogrodu Działkowego

W związku z Pismami otrzYmanymi w sprawie przeprowadzenia odstrzału redukcyjnegodzików' bYtującYch na terenie nóo=inn"go ogrodu Działkowego ,,Kalina,, informuję, że WydziałochronY Srodowiska zwrócił się oo Polskie§o ZwiąziuŁowieckiego o zajęcie stanowiska wPrzedmiotowej sPrawie, W PiŚmie zwńcono s zczegolnlą uwagę na fakt, iz teren działek jestogrodzony i stanowi enklawę stałego bytowania dzików. 
I vyyqvę llą la'oL' lz

Z otrzYmanego dnia 28,06.2019 roku pisma wynika, że polski Związek ŁowieckisPzeciwia się odstzałowi redukcyjnemu dzików. Uwarunkowane jest to dwoma elementami _po pierwsze wiąze się to z roniecznością wykozystania broni o lufach gwintowanych, gdziezasięg Pocisków jest zróznicowany i w zalezności od kalibru, konstrukcji broni i pocisku możedochodziĆ nawet do kilku kilometrów. W pzypadxu crl|nienia lub zrykoszetowania pocisku,mozliwY jest Postzał osób znajdujących się w-okolicy. Fo orugi" wątpliwości prawne budzi faktwYkorzYstania mYŚliwskiej broni prrńei do odstrza łu zwierzątna terenie miast, Kóre zmocyustawy zostały wyłączone z obwodów łowieckich.
Zgodnie z artYkułem 45 ust, 3 ustawy Prawo łowieckie decyzję o odstrzale redukcyjnymzwiezyny wydaje starostwa w porozumieniu z polskim związkiem Łowieckim.z uwagi na negatywne stanowisko pzŁ, prezydenta Miasta Lublin nie ma podstawy prawnejdo wYdania decYzji o odstzale redukcyjnym dzików. Biorąc po uwagę rekomendacjęPolskiego Związku Łowieckiego Dyrektor- Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców iZarządzania KryzYsowego Urzędu vriltl Lublin, Óziała)ącz upowaznienia prezydenta MiastaLublin, wYdał decYzję z dnia 14.1o.2o1g r, znak BM-ZK-ll. 5535,27,2o1g o odłowieredukcYjnYm dzików wraz z ich farmakologicznym uśmierceniem w ilości do 60 sztuk wgranicach administracyjnych Miasta Lubliń. pragnę z.aznaczyć, iż na terenie ogrodówdziałkowYch ,,Kalina" Pracownicy \Ąfidziału ochiony Śrooowiska Urzędu Miasta Lublin
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przeprowadziliwizjęlokalnązpzedstawicielamiPolskiegoZwiązkuŁowieckiegooraz
Lubelskiego Centrum Małych z*i"oąi * Lublinie pod kątem wyznaczenia miejsca pod

ustawienie odłowni, w trakcie spotkania stwierdzono, że podmokły teren ogrodu i wąskie atejki

uniemozliwiają transpoń odłowni, a tym samym nie jest możliwe przeprowadzenie odłowu

redukcyjnego dzixow na tym terenie z wyxtrzystaniem odłowni, będących w dyspozycji

Wydziału ochrony Srodowiska. Mając n" *ritęozie. wagę problemu zwrocimY Się do

polskiego ZwiązkuŁowieckiego o rekomendację sposoou oJłowu dzików przy użyciu innych

metod niż za pomocą odłowni olaz o wskazanie podmiotow, które mogłyby podjąć się

realizacji tego zadania,
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