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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie podjęcia 

czynności zmierzających do odłowienia dzików oraz wilków, których przebywanie w rejonie 

osiedla Chełmy zgłaszali mieszkańcy ul. Łagiewnickiej oraz ul. Chełmskiej informuję, 

iż z dotychczasowych zgłoszeń i interwencji w sprawie ingerencji dzikich zwierząt 

w zabudowane tereny miasta zebrany został materiał dowodowy obrazujący skalę niniejszego 

problemu. 

Na bazie zgłoszeń mieszkańców miasta, interwencji Straży Miejskiej w Zgierzu oraz 

prowadzonej korespondencji przygotowany został wniosek do Starosty Zgierskiego 

o wydanie decyzji o odłowie dzików oraz lisów z terenu Gminy Miasto Zgierz, z uwagi 

na szczególne zagrożenie jakie stwarza ingerencja tych gatunków zwierząt w funkcjonowaniu 

obiektów produkcyjnych oraz obiektów użyteczności publicznej. 

Wniosek oparty został o treść art. 45 ust. 3 ww. ustawy Prawo łowickie (Dz. U. z 2015, 

poz. 2168 z późn. zm.) mówiący, iż „w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, 

w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie lub 

odstrzale redukcyjnym zwierzyny" oraz opinię Departamentu Prawnego Ministerstwa 

Środowiska w sprawie postępowania ze zwierzętami łownymi w szczególnych przypadkach 

znak DP-024-10/6037/12/WBz dnia 26 marca2013 r., gdzie w pkt III Postępowanie 

ze zwierzyną przebywającą na terenach zabudowanych wskazano, iż „w przypadku stałego 

przebywania zwierząt łownych na terenach zabudowanych można zastosować normę zawartą 

art. 45 ust. 3 P.Ł, mówiącą o możliwości odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny 

adkach szczególnego zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów 
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produkcyjnych i użyteczności publicznej. Podjęcie decyzji w tym zakresie należy do starosty. 

Jest to doraźne działanie zaradcze, mające na celu eliminację powyższego zagrożenia. (...) 

W przypadku odstrzału lub odłowu zwierzyny na terenach niewchodzących w skład obwodów 

łowieckich koszt tych działań powinien być finansowany ze środków powiatu, gdyż zgodnie 

z art. 45 ust. 3 P.ł. nie wynika, że są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

co oznacza, że należy traktować je jako zadanie własne." 

Wyjaśniam, iż bieżące zgłoszenia mieszkańców o zagrożeniu ze strony dzikich 

zwierząt odnotowywane są i sprawdzane przez Straż Miejską w Zgierzu. Wydana została 

ulotka informacyjna o sposobie postępowania w przypadku kontaktu z dzikami na terenach 

miejskich. Ponadto w celu tymczasowych działań zaradczych zakupione zostaną dopuszczone 

do obrotu odstraszacie, których będzie mogła używać Straż Miejska podczas interwencji. 
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