
Uchwała Nr L/369/18
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
zagrożonym rosnącą populacją dzików w terenach zabudowanych

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Przyjmuje się stanowisko w przedmiocie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom 
zagrożonym rosnącą populacją dzików w terenach zabudowanych stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. 
Uchwałę przekazuje się:
1) Marszałkowi Sejmu RP,
2) Prezesowi Rady Ministrów
3) Posłom na Sejm RP, członkom Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa,
4) Posłom na Sejm RP z okręgu nr 18
5) Ministrowi Środowiska,
6) Wojewodzie Mazowieckiemu.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk
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Załącznik do Uchwały Nr L/369/18 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

STANOWISKO 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 

Z dnia 27 września 2018 r. 

 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom zagrożonym rosnącą populacją dzików 

w terenach zabudowanych 

 

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki zwraca się o niezwłoczne rozwiązanie problemu dzików,  

które w sposób niekontrolowany przenoszą się ze swojego naturalnego środowiska do obiektów 

użyteczności publicznej: na ulice, place zabaw, parki, stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców Rosnąca 

populacja dzików wchodzi do osiedli, centrów wsi w poszukiwaniu jedzenia powodując zagrożenie 

dla zdrowia i życia ludzi, w szczególności  dzieci, które nie są w stanie ocenić realnego zagrożenia 

z tym związanego. 

Widoczny jest brak komplementarności przepisów. W art. 45 ust.1, 2, 3, 4 ustawy  z dnia 

13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.), prawodawstwo 

polskie wskazuje instytucje wydające decyzje o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 

natomiast nie ma przepisów regulujących ostateczne jej wykonanie. Nałożenie wykonania decyzji 

na organizacje pozarządowe, nie będące w bezpośredniej podległości do organów państwa  powoduje 

brak realizacji decyzji i osób odpowiedzialnych za rosnącą populację dzików.  

Apelujemy o przydzielenie kompetencji odstrzału dzików organowi państwowemu, który będzie 

ponosił odpowiedzialność za kontrolę populacji dzików, ich odstrzał i odławianie szczególnie w 

terenach zabudowanych. 
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