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Rodzinny Ogród Działkowy „Kalina” 

ul. Zawilcowa 2 

20-204 Lublin

Odpowiadając pismo Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kalina” z dnia 
2 sierpnia 2021 roku, skierowane do Pana Andrzeja Dudy Prezydenta Rzeczpospolitej Pol
skiej, przekazany do Urzędu Miasta Lublin do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami uprzej
mie wyjaśniam.

Ogrody działkowe stanowią ważny element ekosystemu miasta, gdyż pełnią wielorakie 
funkcje: przyrodnicze, zdrowotne i społeczne. Są to obszary kontaktu z naturą, aktywnej rekre
acji oraz integracji międzypokoleniowej, a kwestie zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom 
działek są dla Miasta priorytetowe. Urząd Miasta Lublin w miarę możliwości prawnych oraz 
posiadanych środków finansowych reaguje na potrzeby ogrodów działkowych, dążąc do ogra
niczenia populacji dzików.

W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców Lublina świadczącymi o wzroście popu
lacji dzików na terenie miasta, Urząd Miasta Lublin podjął starania w kierunku ograniczenia li
czebności tych zwierząt. W wyniku przeprowadzonych konsultacji z Polskim Związkiem Ło
wieckim oraz Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Lublinie, ustalono, że jedyną możliwą 
formą rozwiązania problemu dużej ilości dzików w mieście jest odłów redukcyjny tych zwie
rząt.

Prezydent Miasta Lublin zgodnie z decyzją wydaną na podstawie art. 45 ust 3 ustawy 
Prawo łowieckie realizuje odłów redukcyjny wraz z farmakologicznym uśmierceniem dzików za 
pomocą odłowni. Pragnę zaznaczyć, że problem dzików występuje nie tylko na terenie ROD 
Kalina. Zgłoszenia napływają od mieszkańców kilku dzielnic miasta oraz innych ogrodów 
działkowych: „Kalina”, „Róża”, „Miłek”, „Bystrzyca”, „Sienkiewicza”, „Tulipan", „Pionier”, „Rozto
cze”, „Traktorek”. Dostrzegając wagę problemu, w celu zintensyfikowania odłowu zwierząt 
Urząd Miasta Lublin dokonał zakupu dodatkowych odłowni na dziki. Aktualnie Urząd dysponu
je 6 odłowniami na dziki, a jedna z nowo nabytych została ustawiona dnia 16 września na te
renie ROD „KALINA". W latach 2020-2021 odłowiono łącznie 14 dzików. Spodziewamy się, że 
w okresie jesiennym skuteczność odłowu dzików wzrośnie z uwagi na mniejszą dostępność 
pokarmu i lepszy wynik nęcenia zwierząt. Ponadto przy zamówieniu nowych odłowni wprowa
dzono rozwiązania konstrukcyjne zapobiegające ewentualnym ucieczkom zwierząt. Przypomi
nam, że Urząd Miasta Lublin dysponuje repelentami (środkami odstraszającymi dziki), które 
może Państwu przekazać.
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Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Lublin szukał innych metod rozwiązania pro
blemu licznej populacji dzików. Zwróciliśmy się do Polskiego Związku Łowieckiego o stanowi
sko na temat możliwości przeprowadzenia odstrzału redukcyjnego dzików na terenie Lublina. 
Polski Związek Łowiecki sprzeciwia się odstrzałowi redukcyjnemu tych zwierząt, co uwarunko
wane jest 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. Bazując 
na ogólnie dostępnych źródłach zalecających tworzenie pasów zaporowych na granicach la
sów, na drogach do pól lub działek, mających na celu zatrzymanie zwierzyny i uniknięcie wy
rządzania przez nią szkód zwróciliśmy się do Polskiego Związku Łowieckiego o zajęcie stano
wiska w tym temacie oraz pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia poprzez wskazanie warun
ków współpracy ze Związkiem lub dzierżawcami obwodów łowieckich bezpośrednio sąsiadują
cych z Lublinem. W odpowiedzi na pismo otrzymaliśmy informację, że zastosowanie pasów 
zaporowych i nęcisk w granicach miasta Lublin, może spowodować zwiększenie się ilości 
zwierząt dziko żyjących w mieście, jak również powodować zagrożenie dla zdrowia i życia 
ludzkiego.

Jednocześnie informuję, że Urząd Miasta Lublin zwrócił się do Sejmiku Województwa Lu
belskiego z wnioskiem o podjęcie przez Sejmik uchwały w sprawie określenia miejsca, wa
runków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt łownych (dzików) na terenie miasta 
Lublin.

Odnosząc się do kwestii udzielenia wsparcia finansowego na wymianę ogrodzenia ROD 
„Kalina” uprzejmie ’wyjaśniam, że zgodnie z art. 1C ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzin
nych ogrodach działkowych. Gmina zobowiązana jest do doprowadzenia do rodzinnych ogro
dów działkowych dróg dojazdowych, energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględ
nienia w organizacji komunikacji publicznej potrzeb ROD. Urząd Miasta Lublin przyznał na ich 
realizację prawie 2 min zł. Na terenie ROD „Kalina” zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowa
niem przeprowadzono prace związane z elektryfikacją ogrodu.

Uprzejmie proszę o przekazanie treści niniejszego pisma Działkowcom Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego „Kalina” w Lublinie.

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Ochrony Środowiska

Blanka Rdest-Dudak

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
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