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Dotyczy: sanitarnego odstrzalu dzików.
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Zarząd stowarzyszenia ogrodowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Kalina" w Lublinie
zwraca się do Pana z pytaniem: jaka instytucja jest kompetentna ws. odłowienia lub jakiegokolwiek
innego sposobu usunięcia dzików z prywatnych terenów, nieleżących w obwodach łowieckich, jakimi
są ogrody działkowe usytuowane w granicach miast oraz na obrzeżach tych miast?

Zarówno znowelizowana w dniu 20 grudnia 2Ot9 r, ustawa Prawo Łowieckie ( DZ.U.
z15.0t.20ż0, poz.67), jak iRozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi z r.2019,żO!8,2OI7
oraz wcześniejsze, nie regulują problemu postępowania z dzikimi zwierzętami łownymi, w tym
dzikami, które od 2-3 lat przeniosły się na tereny miast. Owszem, art. 45 ustawy - prawo łowieckie -
daje możliwość staroście ( lub prezydentowi miasta na prawach powiatu) ,,wydanie decyzji o odłowie,
odłowie wroz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny'', jednak w przypadku
niemożliwości ustawienia odłowni z powodów technicznych lub znacznej ilości zwierząt, możliwość ta
napotyka na zakaz strzelania w mieście na podstawie prawa miejscowego.

Powołując się na rzeczony art. 45 ustawy, wielokrotnie zwracaliśmy się do Prezydenta
(starosty) Miasta Lublin, który po konsultacjach z Polskim Związkiem Łowieckim, odmawia nam
wydania decyzji o odstrzale dzików, kierując się zakazem strzelania na terenie zamieszkanym.
RegionalnęPyrekcja Ochrony Środowiska twierdzi, że może działać w tej sprawie jedynie na terenie
pa6ftów narodowych i obszarów ,,Natura żOOO". Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody
Lubelskiego na nasze 4,ąpytanie odpowiada,żeta sprawa nie leżyw jego kompetencjach ikieruje nas
#powroteę"do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.' Tereny ogrodów działkowych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego

61995(tę,!stujednoliconyustawy-Dz..U.Nr1-6, poz.78)sązakwalifikowanejakoterenyrolne:,,Art.2
"tr)st 7, pkt 6!:;: Gruntami ralnymi, w rozumieniu ustawy, sq grunty: ( ... ) 6) pracowniczych ogrodow
@lałkowych*i odfodów botanicznych;". Wydaje się zatem, że przepisy prawa miejscowego, a więc

6lchwaEiłady lM,iasta w sprawie bezwzględnego zakazu strzelania na ich terenie, kłócą się ewidentnie
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z założeniami ,,specustawy" Pana Ministra z dnia zo.L2.2olgws. zwalczania afrykańskiego pomoru

świń, bowiem polowania na dziki tylko w obrębie obwodów łowieckich, sPowodują nasilanie się

przemieszczanie się dzików do miast, które znajdują tu spokojny azyl.

Zasadnym więc wydaje się pytanie: czy wskutek kolizji przepisów ustawY ,,Prawo łowieckie"

i prawa miejscoweeo, h.bit.tem dzików staną się odtąd miasta, zamiast terenów leŚnych i łąkowYch,

ze wszystkimi tego negatywnymi skutkami dla upraw ogrodniczych, parków, trawników i klombów

m iejskich oraz stwa rzaniem realnego niebezpieczeństwa dla człowieka?

prosząc serdecznie o rozwiązanie tego dylematu i zapełnienia luki prawnej w tej mierze,

w załączeniu przesyłam część korespondencji w tej sprawie z Urzędem Miasta Lublin oraz. zdjęcia

szkód wyrządzonych przez dziki - dla wyrobienia sobie przez Pana Ministra poglądu na tę niecierPiącą

zwłoki sprawę, zwłaszcza w obliczu okresu rozrodczego dzików, których w Ogrodzie ( 22 ha)

ogrodzonym rozrywan ąprzez nie siatką, mamy już w tej chwilijuż ok. 40 sztuk,

(

I

PrhęZarąau
kĄrun ł.-w,fth,ij*fuą


