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W odpowiedzi na interpelację z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dzików 

pojawiających się w określonych przez Pana rejonach miasta informuję, że w roku 

bieżącym Urząd Miasta Zgierza odnotował wzmożone zgłoszenia dotyczące 

pojawiania się dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. Otrzymane 

zgłoszenia dotyczyły się m.in. : 

- lisów na posesji przy ul. Witosa, gdzie pod przenośnym obiektem budowlanym na 

posesji prywatnej ulokowała się rodzina lisów (2 dorosłe osobniki i 6 młodych). 

Właścicielka posesji żąda usunięcia zwierząt i składa roszczenia o naprawę szkód 

poczynionych na posesji. Kwestia powyższa została przedstawiona Staroście 

Zgierskiemu z uwagi na fakt, iż lis, jako zwierzę łowne stanowi własność Skarbu 

Państwa i w okresie od marca do końca czerwca pozostaje pod ochroną, a na jego 

odłowienie potrzebna jest zgoda starosty, 

- lisa na terenie zakładu przemysłowego przy ul. Szczawińskiej, 

- lisa na posesji przy ul. Aniołowskiej, 

- rodziny lisów zamieszkałej na nasypie kolejowym w rejonie ulicy Twardej, 

- dzika na terenie osiedli Kurak i Chełmy. 

Ponadto Straż Miejska odbierała zgłoszenia dotyczące dzików w rejonie ulic: Letniej 

i Młodzieżowej, Uroczej i Długiej oraz błąkającego się łosia w rejonie ul. Długiej. 

Nie odnotowano bezpośredniego zgłoszenia o pojawieniu się dzików w rejonach 

zgłoszonych przez Pana Radnego w interpelacji. 

Należy zauważyć, że brak jest jednoznacznych uregulowań prawnych co do 

postępowania w przypadkach przebywania zwierzyny łownej na terenie miasta, 

w szczególności na terenach prywatnych posesji. Stan taki utrudnia podjęcie 

działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa. 

Teren miasta wyłączony jest z obwodów łowieckich i nie ma możliwości 

prowadzenia na jego obszarze odstrzałów redukcyjnych przez Koła Łowieckie. 
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Również samo odłowienie dzikiego zwierzęcia wiąże się każdorazowo 

z uzyskaniem zgody wydawanej przez Starostę. Prezydent Miasta, aby móc 

realizować zadania spoczywające na gminie wynikające z art. 7 ust. 1 pkt 14 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 13 

października 1995 r. Prawo łowieckie i ustawy z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, jest uzależniony od innych organów i instytucji posiadających uprawnienia 

w przedmiotowym zakresie. 

W związku ze wzmożonymi zgłoszeniami mieszkańców, starając się zaradzić 

narastającemu zjawisku pojawiania się dzikich zwierząt w mieście, Prezydent 

Miasta Zgierza wystąpił do przedstawicieli Skarbu Państwa - właściciela zwierzyny 

łownej tj.: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Łódzkiego, Starosty Powiatowego oraz do Nadleśnictwa Grotniki 

i Polskiego Związku Łowieckiego, celem znalezienia wspólnych rozwiązań. 

Powyższy problem został również przedstawiony podczas posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Zgierskiego oraz Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego w dniu 3 czerwca br. Naczelnik Wydziału Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa UMZ oraz przedstawiciel Straży Miejskiej w Zgierzu w dniu 

3 lipca br. uczestniczyli w spotkaniu służb Prezydenta Miasta Łodzi - Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa z przedstawicielami: Polskiego 

Związku Łowieckiego, Kół Łowieckich, Lasów Państwowych itd., zorganizowanym 

w sprawie zagrożenia związanego ze znacznym wzrostem populacji dzików, gdyż 

na terenie miasta Łódź dzikie zwierzęta, zwłaszcza dziki również stanowią problem 

społeczny. W Łodzi odławiane są zwierzęta ze ścisłego centrum miasta (np. 

z ronda Solidarności). Duża populacja dzików chociażby w lesie Łagiewnickim 

powoduje, że przemieszczają się one również na teren Zgierza. Planowana przez 

miasto Łódź akcja odławiania dzików powinna ograniczyć problem także w naszym 

mieście. Należy zauważyć, iż obecność dzikich zwierząt w miastach jest 

następstwem wkraczania urbanizacji w tereny stanowiące dotychczas jedynie 

obszary przyrodnicze. Jednakże poza działaniami logistycznymi zmierzającymi do 

przemieszczenia zwierząt, również właściwe zachowania mieszkańców mogą mieć 

duży wpływ na zachowanie dzikich zwierząt. Wyrzucane przez ludzi odpady lub ich 

niewłaściwe składowanie stanowią źródło pożywienia zwłaszcza dla dzików, co 

powoduje ich oswajanie i przyzwyczajanie do człowieka. Jak twierdzą pracownicy 

Leśnictwa Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Łodzi zarówno dziki, jaki 



i inne zwierzęta dzikie zatraciły instynkt samozachowawczy i w poszukiwaniu łatwo 

dostępnego źródła pożywienia zbliżają się do siedlisk ludzkich (żerują na 

śmietnikach, penetrują ogródki przydomowe). W przypadku spotkania z dziką 

zwierzyną mieszkańcy powinni zachować szczególną ostrożność i zgłosić miejsce 

przebywania zwierząt do Straży Miejskiej. Przede wszystkim nie należy dokarmiać 

zwierząt, zabezpieczać posesje, zwłaszcza położone w sąsiedztwie lasów i pól oraz 

zabezpieczać miejsca składowania odpadków. W związku z tegorocznym 

zjawiskiem wzmożonej ingerencji dzikich zwierząt w tereny miejskie Prezydent 

Miasta Zgierza przeprowadzi akcję informującą mieszkańców w przedmiotowej 

kwestii. 

Służby miejskie po doświadczeniach tegorocznej wiosny monitorują problem. 

Nadleśnictwo Grotniki wskazało już miejsce alokacji dzikich zwierząt odłowionych 

na terenie miasta. Ponadto trwają uzgodnienia ze starostą Zgierskim w kwestii 

odłowu dzikich zwierząt. Nawiązywana jest również współpraca z miastem Łódź 

w kwestii odłowów redukcyjnych dzików w lesie Łagiewnickim. Jeżeli w chwili 

obecnej dziki stanowią dla mieszkańców rejonu, który Pan zgłaszał w interpelacji 

zagrożenie, proszę o bezpośrednie zgłaszanie miejsca przebywania zwierząt do 

Straży Miejskiej w Zgierzu lub Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMZ. 

Jeżeli problem jest w chwili obecnej dotkliwy, podjęte zostaną czynności 

zapobiegawcze mające na celu odstraszenie lub ewentualnie odłowienie zwierząt. 

Ponadto Straż Miejska w Zgierzu będzie patrolować wskazany przez Pana rejon 

ulic Topolowej, Orzechowej i Brzoskwiniowej. 

W związku z brakiem jednoznacznych wskazań ustawowych, w chwili 

obecnej sposoby postępowań z dzikimi zwierzętami są przedmiotem analizy. 

W szerszym zakresie przedmiotowe zagadnienie zostanie przedstawione podczas 

sierpniowej sesji Rady Miasta Zgierza, gdyż przewidując skalę problemu powyższy 

temat został przez Prezydenta Miasta Zgierza zgłoszony do planu pracy Rady 

Miasta Zgierza na drugie półrocze 2014 roku. 


