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Odpowiadając na Pana interpelację złożoną w dniu 02 lutego 2016 r. w sprawie 
pojawienia się lisów w okolicy ul. Stępowizna w Zgierzu informuję, iż jest mi wiadome, 
że populacja lisów w ostatnim okresie znacznie wzrosła, głównie z powodu wieloletnich szczepień 
przeciwko wściekliźnie. Wraz z Ośrodkiem Rehabilitacji Zwierząt w Łodzi szacujemy, że liczba 
lisów na obszarze naszych miast wynosi ok. 1 000 osobników. 

Głównym powodem problemu naszego miasta jest fakt, że nie wchodzi w skład obwodów 
łowieckich. Wyklucza to możliwość bezpośredniej ingerencji w populację lisów. 
Prewencyjnie zakupiona została klatka żywochwytna, która jest udostępniana osobom chcącym 
uwolnić swoje nieruchomości od ingerencji tych zwierząt. Schwytane w ten sposób zwierzę jest 
transportowane do wskazanego przez Nadleśnictwo Grotniki miejsca alokacji. 
Niemniej jednak opiniując roczne plany łowieckie, corocznie zgłaszam potrzebę zwiększenia 
odstrzału lisów w trakcie organizowanych przez koła łowieckie polowań. 

Należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym brak jest przepisów jednoznacznie 
normujących kwestie redukcji i odłowu dzikich zwierząt w obszarach miast. Szukając 
możliwości rozwiązań w aktualnym stanie prawnym w dniu 03.02.2016 r. przedstawiciele Miasta 
Łodzi i Gminy Miasto Zgierz zawarli Deklarację Współpracy na rzecz ograniczenia populacji 
niektórych gatunków zwierząt łownych oraz udzielania pomocy dzikim zwierzętom w obszarze 
Łodzi i Zgierza, mającą m. in. na celu podjęcie działań zarówno w kwestii współpracy przy 
podejmowaniu działań związanych z ograniczeniem populacji lisów, dzików i jenotów w drodze 
odłowów, jak i w zakresie dążenia do formalnego określenia poprzez zmianę i dostosowanie 
przepisów prawa do rzeczywistych potrzeb, w szczególności roli i kompetencji poszczególnych 
organów samorządu terytorialnego oraz zadań i zasad finansowania koniecznych działań 
związanych z odłowem, rehabilitacją i ochroną dziko żyjących zwierząt, których bytowanie na 
terenie miast (w szczególności w terenach nie objętych obwodami łowieckimi) z przyczyn 
społeczno-gospodarczych wymaga interwencji. 

W zgłaszanych przez Pana radnego przypadkach poczucia przez mieszkańców 
zagrożenia ze strony dzikich zwierząt, Straż Miejska w Zgierzu podejmie obserwację 
wskazanego terenu i udzieli wskazówek w zakresie ochrony przed ich ingerencją. 


