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W nawiązaniu do Uchwały Nr 13 Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów
m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie przeciwdziałania szkodliwemu
odziaływaniu dzików, poniżej przekazuję informacje w przedmiotowej kwestii.

Mając na względzie obowiązujące regulacje prawne związane z dzikami należy na
wstępie zaznaczyć, że Dzielnica Ursynów - jako jednostka pomocnicza m.st. Warszawy
- nie posiada kompetencji w omawianym zakresie, bowiem na terenach leśnych za
omawianą kwestię odpowiadają Lasy Miejskie, a na terenach nie będących obwodami
łowieckimi (m.st. Warszawa nie jest obwodem łowieckim) za dziko żyjące zwierzęta
stanowiące własność Skarbu Państwa odpowiada marszałek województwa (w przypadku
m.st. Warszawy - Marszałek Województwa Mazowieckiego).

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, zwierzęta łowne
w stanie wolnym (a więc również dziki), stanowią dobro ogólnonarodowe i są własnością
Skarbu Państwa.

Art. 50 ust. 1b ustawy stanowi, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone
przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach niewchodzących w skład
obwodów łowieckich (za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich leśnych
odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast na
obszarach obwodów łowieckich polnych - właściwy terytorialnie zarząd województwa),
natomiast odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa (art.
50 ust. 3 ustawy), po dokonaniu oględzin i oszacowaniu szkód.

W związku z powyższym, na terenie m.st. Warszawy opieka, karmienie i odłów
dzików należy do obowiązków Lasów Miejskich-Warszawa.

Tym nie mniej, mając ograniczone możliwości prawne w omawianym zakresie, Urząd
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy realizuje następujące działania:

1) na bieżąco monitoruje i utrzymuje we właściwym stanie (koszenie, likwidacja
chwastów) tereny zieleni niezagospodarowanej będące w administrowaniu
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (w tym w szczególności nieruchomości
znajdujących się na obrzeżach Lasu Kabackiego),

2) prowadzi "akcję" likwidacji chwastów na terenach rolniczych należących do
osób fizycznych i prawnych z terenu dzielnicy: do właścicieli zaniedbanych
nieruchomości rolnych kierowane są wezwania do utrzymywania terenów rolnych
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zgodnie z zasadą dobrej praktyki rolniczej (z terminem, do kiedy nieruchomość ma
zostać "uprzątnięta"). Należy mieć jednak na uwadze, takie działania możliwe są
jedynie na terenach stanowiących grunty rolne, w oparciu o art. 15 ust. 5 ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3) niezwłocznie przekazuje do właściwej jednostki każdy przypadek dot.
występowania dzików: każde takie zgłoszenie jest od razu przekazywane, zgodnie
z właściwością, do Lasów Miejskich-Warszawa (z którymi pracownicy dzielnicowego
Wydziału Ochrony Środowiska są w stałym kontakcie) oraz do wiadomości Biura
Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. W sytuacji, gdy dziki wyrządzą straty
w uprawach, poszkodowany kierowany jest do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego lub jego wniosek zostaje przekazany za
pośrednictwem Urzędu Dzielnicy do Urzędu Marszałkowskiego, który szacuje straty
i wypłaca odszkodowania.

4) prowadzi działania informacyjne dla mieszkańców dzielnicy: w lutym 2016 roku
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy zamieszczony został apel, który
zawierał m.in. następujące wskazówki dot. zachowania się w przypadku
spotkania dzika:
• należy przede wszystkim zachować spokój, odejść w przeciwnym kierunku

obserwując jednocześnie zachowanie zwierząt; do dzików nie należy
podchodzić, głaskać, straszyć, przepędzać ani szczuć psami (psy należy
wyprowadzać na smyczy),

• nie należy dokarmiać dzikich zwierząt, ponieważ dokarmiając uczymy je, że
w mieście można łatwo zdobyć pokarm, a kiedy przestaniemy je dokarmiać
- zwierzęta same zaczną szukać pożywienia niszcząc naszą okolicę. Karmienie
z ręki zwierząt, które do nas przychodzą i wydają się oswojone i niegroźne, może
okazać się niebezpieczne. Z drugiej strony, umożliwianie dzikim zwierzętom
łatwego dostępu do pożywienia poprzez karmienie ich lub udostępnianie im
karmy pozostawionej na otwartej przestrzeni robi im krzywdę, ponieważ dzikie
zwierzę po pewnym czasie obcowania w warunkach, gdzie ma łatwy dostęp do
resztek jedzenia, odzwyczaja się od zachowań naturalnych.

• nie należy wyrzucać jedzenia do niewłaściwie zabezpieczonych
kompostowników.

Urząd Dzielnicy Ursynów zamieścił również numery telefonów. pod które należy
dzwonić w przypadkach bezpośrednich zagrożeń z udziałem dzikiej zwierzyny:
• Straż MieJska: tel. 986,
• Lasy Miejskl.Warszawa: tel. (22) 612-25-60,600-020-746 (pracownik Lasów

MieJskich-Warszawa ds. łowiectwa, nr tel. czynny całą dobę).
Należy podkreślić, że obecności dzików na prywatnych nieruchomościach sprzyja
przede wszystkim łatwa dostępność bazy pokarmowej. Właściciele powinni
właściwie zabezpieczać kompostowniki oraz altanki śmietnikowe. Ponieważ dziki
chętnie żerują w glebie (buchtują) w poszukiwaniu pędraków, warto zadbać również
o to, aby trawnik był zabezpieczony przed owadami. Właściwym jest też usuwanie
opadłych owoców drzew oraz nasion (żołędzi i bukwi), które przyciągają ~ziki.

5) W lutym ub.r. Urząd Dzielnicy Ursynów wystosował do Przewodniczących
Jednostek Pomocniczych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (9) oraz Zarządów
Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych (42) pisma z prośbą o pomoc
w rozpropagowaniu wśród mieszkańców następujących informacji:
• mieszkańcy winni zwracać uwagę na prawidłowe zabezpieczanie altan

śmietnikowych poprzez ich zamykanie oraz nie wystawianie na zewnątrz
otwartych pojemników z odpadami,

• aby wyeliminować ławy dostęp dzików do resztek roślin uprawnych,
pozostawionych na polach po zbiorach, wskazane jest możliwie szybkie
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wykonywanie w okresie jesiennym orki głębokiej oraz dokładne zabezpieczanie
plonów w kopcach, poprzez nasypywanie większej warstwy ziemi,

• generalnie dziki nie drażnione same nie atakują; mogą to uczynić w przypadku,
gdy zostaną sprowokowane przez człowieka lub psa (dlatego też w miejscach,
gdzie istnieje ryzyko spotkania dzika, psy powinny być trzymane na smyczy).

Ponadto, Urząd Dzielnicy Ursynów zwrócił się o pomoc w zidentyfikowaniu miejsc
żerowania dzików na terenach Jednostek Pomocniczych/ Spółdzielni! Wspólnot
(w tym miejscach występowania nawłoci i ugorów) oraz przekazywanie na bieżąco
do Urzędu informacji o miejscach ich występowania, ponieważ aktualna informacja
przekazana łowczym usprawni skuteczniejsze działania zmierzające do eliminacji
zagrożeń ze strony tych zwierząt.
Pragnę zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego spośród ww. podmiotów, jedynie
SM "Wyżyny" (21.10.2016) i SBM "Imielin" (25.10.2016) przekazały do Urzędu
Dzielnicy informacje dot. miejsc żerowania dzików (informacje te niezwłocznie
zostały przekazane do Lasów Miejskich-Warszawa oraz Biura Ochrony
Środowiska).

6) W grudniu ub.r. Urząd Dzielnicy Ursynów skierował do Biura Ochrony Środowiska
pismo w sprawie rozważenia możliwości wydania decyzji umożliwiającej
redukcję pogłowia dzików. W odpowiedzi Biuro poinformowało, że wraz z Lasami
Miejskimi-Warszawa prowadzą "szeroką analizę wszystkich metod ograniczania
liczebności populacji dzików na terenie m.st. Warszawy. Prowadzony jest także stały
monitoring uciążliwości i realnego zagrożenia mieszkańców m.st. Warszawy oraz
osób przebywających na terenach leśnych lub bezpośrednio z nimi graniczącymI'.

Według stanu na dzień 13 stycznia 2017 r., na terenie m.st. Warszawy ustawione są
43 szt. odłowni, w tym na terenie dzielnicy Ursynów 7 szt.: przy ul. Perkalowej (1 szt.),
ul. Krzesanego (1 szt.), ul. Pląsy (1 szt.), SGGW przy Nowoursynowskiej (1 szt.),
ul. Puławskiej (1 szt.) oraz ul. Muchomora (2 szt.).

Według danych będących w posiadaniu Lasy Miejskie-Warszawa, w latach 2008-2016
na terenie m.st. Warszawy odłowiono następujące ilości dzików:

• 2008 - 8 szt., 2009 - 250 szt., 2010 - 170 szt., 2011 - 159 szt., 2012 - 343 szt.,
2013 - 396 szt., 2015 - 482 szt., 2016 - 623 szt. (od początku 2017 -14 szt.),

• w tym na terenie dzielnicy Ursynów: 2008, 2009, 2010 i 2011 - O szt., 2012 - 3 szt.,
2013 - O szt., 2014 - 38 szt., 2015 - 77 szt., 2016 - 69 szt. (według stanu na dzień
13 stycznia 2017 - od początku br. na terenie dzielnicy Ursynów nie odłowiono żadnej
sztuki).

Lasy Miejskie-Warszawa szacują liczebność dzików na terenie m.st. Warszawy na
ponad 1000 szt. (wg informacji ze stycznia 2017 r.)
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Piotr Zalewski

Do wiadomości:(Y Zespół Obsługi Rady w/m
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URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Urząd Dzielnicy Ursynów
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, tel. 22 443 n 50, faks 22 443 72 91
wos@ursynow.pl, www.ursynow.pl
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Przewodniczący
Jednostek Pomocnlczych
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
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W załączeniu przekazuję, z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie w zwyczajowo
przyjęty sposób wśród mieszkańców Państwa Jednostek Pomocniczych, ulotki dot.
prewencyjnych zasad zachowań w przypadku spotkania dzików.

W związku z obserwowaną wzmożoną aktywnością tej zwierzyny na terenie dzielnicy
Ursynów (szczególnie w okolicach Lasu Kabackiego, a także na obszarach osiedli
mieszkaniowych oraz polach uprawnych), wraz z przedstawicielami Lasów Miejskich-
Warszawa zwracam się za Państwa pośrednictwem do mieszkańców z apelem o rozwagę
i stosowanie się do wskazań zawartych w załączonej ulotce.

Aktualnie jedyną metodą zmniejszania ilości dzików stosowaną przez pracowników
Lasów Miejskich-Warszawa, jest odłów zwierzyny przy użyciu odłowni, których na terenie
dzielnicy Ursynów znajduje się siedem: przy ul. Perkalowej ('I szt.), ul. Krzesanego (1 szt.),
ul. Pląsy (1 szt.), SGGW przy ul. Nowoursynowskiej (1 szt.), ul. Puławskiej (1 szt.) oraz
ul. Muchomora (2 szt.).

Dla porządku pragnę przypomnieć, że w wypadkach bezpośrednich zagrożeń zdrowia
lub życia z udziałem dzikiej zwierzyny, należy kontaktować się z pracownikiem Lasów
Miejskich-Warszawa ds. łowiectwa, nr teł. 600020746, czynny całą dobę.

W Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy sprawę prowadzą pracownicy Wydziału
Ochrony Środowiska:

1. Władysław Bargieł, tel. 22443-72-65, e-mail: wbargiel@ursynow.pl.
2. Karol Jóźwik, tel. 22443-73-20, e-mail: kjozwik@ursynow.pl.

- W załączeniu:
1. Ulotka informacyjna Lasów Miejskich-Warszawa "Dzik nie jest taki zły" (10 szt.)

Otrzymują:
1. Adresaci
2. aa



Jeżeli widzisz dziki, które
podchodzą'zbyt blisko,

zadzwoń do
Straży Miejskiej

tel. CJ86
lub do

Lasów Miejskich - Warszawa
tel. 600 020 7116

,

Publikacja dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Worszawie, www.wfosigw.pl
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Lasy Miejskie - Warszawa
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DZIK
NIE JEST

TAKI ZłY!




