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Do wiadomości:
i Wt..p-.*"d"iczącanadv tvtllJa p, Marta Wcisło

ż.Wydz. Ochrony Srodowiska UM

!z":,*--O t/ ^!ż,

ponownie zwraca7T|y się do pana prezydenta o wydanie decy.zji.o redukcyjnym odstrzale

dzików na terenie naszego ogrodu, poniewaz - juk stwierłziła komisja składająca się z insPektora

Wydziału ochrony ńaoTui"ri UIurp. ńuri.rs"a ńś-i.Ju, łowczego zKolaŁowieckiego Lńlin oraz

Iekarzaweterynarii z Lub. Centrum t'/,Ń"iń,rerząt -.iń metoJy odłowienia tYch niebezPiecznYch

zwierzątnie wchodzą w rachubę * on tń"v.t **u"t uch topografi"r"ł"\i sPołecznYch' jakim jest

teren Rodzinnego ogrodu Działkowego ,,iainł,. Dowodern jest protokół sporządzonY na miejscu

wizji lokalne3, ńOryn dysponujep, Dariusz Kośmiej,

Działkowcy nie przyjmują do wiadomości praktycznej bezradności Zaruądu ogrodu w tej

sprawie, zwłaszcza po tym, kiedy zniszczenia dókon}wanó Prr"' dziki nasiliłY się' PoniewaŻ

na dzińkach wyrosły juz polny i .rpru*y. Bez pomocy |*, Prezńenta, który jako starosta może uzyó

art.45 ust.3 o,tufr o p,Ń" łowieótim c$uję: (,3, w przypadku szczegalnega zagrażenia w

prawidławym runxcionańaniu alill1t"otw praiuxcviiich i, użyteczności publicznej przez zwierzynę'

starasta, * prroiińiieniu z polskiń Źwiązkie'ń'Łowieckim, maŻe wYdaĆ decvzję o odławie'

odławie wraz z uśmierceniem lub odstrzite redukcyjnym 
'zwierzyny",) 

nie iesteśmy rv stanie

samoclzielnie uporać się z §m problemem, który będzie nar*stał, PoniewaŻ dziki szYbko się

mnożąo a ciągte naprawiane dewastow&ne pY,zgz nie ogrodzenie Ogrodu od strony ul,

Tul3stycznei i wólili Lubelskiej - w p.ukty.. nie cńroni na§ Przed migracją tYch

nie bezpiecznych zw ielząź.
obecnie s_vtuacia stała się na §le groźn* i aiecierpiąca zwłaki, że działkorvcy zwrócili się

z pisemną rpetycią'o ds Zarnądu o podjęcie zdecydołvanych działah,

§ałączam to pismo wrżz" "Jrur_o*i 
przez nith pot;pisami i ponawiam prośbę do prrna

prezydentn o podjęcie tej - z pewnrrscią niepopularneJ sPołecznie, |ecz koniecznej' rlecYzji

i gydani@I(ołu Łołłeckiemu pozwolenio,ru oosłńł dzilłów, zanim zaatakują one ludzi,

zvrryrazaminadziei
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