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Zapytanie

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust  1 pkt.7   z 
dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), art. 191-193 
Regulaminu zwracamy się do Pana w sprawie odstrzału redukcyjnego dzików prowadzonego 
na terenie miasta Jaworzno.

 

Kilka dni temu na łamach portalu internetowego “Flash” ujawnione zostały materiały dotyczące
prowadzonego na jaworzniańskich osiedlach odstrzału dzików. Według przekazanych przez
miasto informacji, był to odstrzał redukcyjny (a nie polowanie czy odstrzał sanitarny),
realizowany przez specjalistyczną firmę, w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta. Podstawą do
odstrzału miał być art. 45, ust. 3 Ustawy prawo łowieckie, stwierdzający, że: „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, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale
redukcyjnym zwierzyny”. Jako taki odstrzał powinien podlegać regulacjom zawartym w prawie
łowieckim.

Zarówno jednak relacje świadków jak stanowisko PZŁ wskazują, że w czasie prowadzenia
odstrzału zostały naruszone przepisy prawa łowieckiego i innych ustaw. Działania były
prowadzone w środku osiedla, na trawniku między blokami, pod oknami przedszkola i w pobliżu
kościoła (co prawdopodobnie stanowi naruszenie art. 42aa ust. 13 prawa łowieckiego) O
planowanych działaniach nie została poinformowana uprzednio administracja osiedla. Ani
prowadząca odstrzał firma, ani towarzyszące jej służby publiczne nie zadbały o przestrzegania
norm bioasekuracji - choć zwłoki dzików były następnie wywożone (brak informacji o sposobie
ich utylizacji), to pozostała na chodniku krew i resztki szczątków miały być przerzucane
następnie na trawnik i tam pozostawione. Ani lokalne Koło Łowieckie, ani Zarząd Okręgowy
PZŁ nie potwierdzają, by władze miasta konsultowały z nimi sposób prowadzenia odstrzału.

Fakt ten nie tylko wzbudził ogromne oburzenie opinii publicznej. Z uwagi jednak na sposób
przeprowadzenia odstrzału, nosi on znamiona niezgodnego z obowiązującym prawem.               
  

W związku z tym zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 

czy decyzja o odstrzale redukcyjnym dzików w mieście powinna być realizowana w
porozumieniu z Polskim Związkiem Łowiecki, tak jak wskazuje art. 45 ust. 3 Ustawy
prawo łowieckie?;
jaka jest rekomendowana metoda usunięcia dzików z przestrzeni miejskiej? Czy
koniecznie musi to być odstrzał redukcyjny?;
czy koło łowieckie ma prawną możliwość udzielenia władzom miasta pomocy w odłowie
/odstrzale dzików na terenie osiedla?
czy odstrzał redukcyjny prowadzony poza obwodem łowieckim, podlega art. 42aa ust. 13
prawa łowieckiego, zgodnie z którym zabrania się: „strzelania do zwierzyny w odległości
mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości
mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych”?;
jakie normy bezpieczeństwa mieszkańców osiedli powinny zostać zachowane w trakcie
prowadzenia odstrzału przez wynajętą firmę?;
czy odstrzał redukcyjny prowadzony na terenie jaworzniańskich osiedli podlega
przewidzianym prawem zasadom bioasekuracji? Jakiego rodzaju działania powinna była
podjąć firma prowadząca odstrzał i wspierające ją służby publiczne, aby normy te zostały
spełnione?;
czy o prowadzonym na terenie miasta odstrzale powinien zostać powiadomiony
Powiatowy Inspektorat Weterynarii? Czy decyzja o odstrzale i sposób jego
przeprowadzenia powinny zostać skonsultowane z Inspektoratem? Czy przedstawiciel
Inspektoratu powinien być obecny na miejscu, w trakcie wykonywania odstrzału?

 



Prosimy potraktować to zapytanie jako pilne!

Akceptowanie takich sposobów redukowania populacji zwierząt jest bowiem nie do przyjęcia
zarówno w świetle obowiązującego prawa, jak też szeroko pojmowanego humanitaryzmu.

Prosimy także o wskazanie, jakie środki zamierza Pan podjąć, aby podobne sytuacje nie miały
miejsca w przyszłości.

 

Z poważaniem,

 

Gabriela Lenartowicz

Dorota Niedziela
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