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Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Orunia”
Ul. Krzemowa 2
80-041 Gdańsk

Dotyczy: dzików na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orunia”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 09.02.2023 roku, informujemy, że 
w przedmiotowej sprawie użyte przez Państwa stwierdzenie o bezczynności miasta 
Gdańska względem dzików jest nieprawdziwe. Od początku roku udało się 
zredukować liczbę dzików w Gdańsku o 47 osobników. W poprzednich latach ogólna 
liczba dzików zredukowanych łącznie przez miasto Gdańsk wraz z Kołami Łowieckimi 
sięgnęła niemal 1200 osobników w skali roku. Liczby te pokazują rozmiar
problemu z jakim wszystkie dzielnice Gdańska oraz sąsiednie miejscowości muszą 
się zmierzyć. Warto w tym miejscu wskazać że dzik, będąc zwierzęciem 
wielkoobszarowym, nie przebywa w jednym miejscu a przemieszcza się 
z okolicznych terenów otwartych do głębiej położonych dzielnic. Stąd działania 
podejmowane przez Urząd Miejski wespół z Kołami Łowieckimi dzierżawiącymi 
okoliczne obwody łowieckie w innych częściach miasta również oddziałują na 
występowanie dzików na Oruni Górnej i w jej pobliżu.

Niemniej, wszystkie przytoczone przez Państwa ustalenia nadal są obowiązujące.

Teren Oruni Górnej w większości leży na obszarze Obwodu Łowieckiego nr 116, 
którego dzierżawcą jest Koło Łowieckie „SŁONKA”. W ich gestii leży prowadzenie 
gospodarki łowieckiej na tym terenie lub w jego pobliżu, dzięki czemu populacja 
dzików uległaby zmniejszeniu. W latach poprzednich wielokrotnie zgłaszaliśmy do 
Koła Łowieckiego, czy do władz okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego 
potrzebę intensyfikacji działań w rejonie Parku Oruńskiego, co spotykało się jedynie 
z częściowym zrozumieniem i prowadzeniem działań redukcyjnych w pobliżu 



Prezydent Miasta Gdańska

2

Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Nad Oranią”. Według zapewnień działania te 
mają zostać zintensyfikowane w bieżącym roku, zarówno w wyżej wskazanym 
rejonie, jak również w dzielnicy Maćkowy, dzięki czemu ma zostać ograniczona 
migracja dzików w pobliże Oruni Górnej. Warto dodać, że dysponując odłownią dla 
zwierząt proponowaliśmy w poprzednich latach użyczenie jej Kołu Łowieckiemu 
celem wykorzystania w tym rejonie, jednak nie spotkaliśmy się z akceptacją dla tego 
pomysłu. Musimy także zaznaczyć, że wskazany przez Państwa brak możliwości 
ustawienia i operowania przez Miasto odłownią w otulinie Parku Oruńskiego, na 
który w przeszłości się powoływaliśmy, nie wynika z braku woli rozwiązania 
problemu, a z przyczyn formalnych – poczynając od poruszonego wcześniej braku 
możliwości prowadzenia działań redukcyjnych na terenie administrowanym przez 
Koło Łowieckie, poprzez konieczność zachowania wymaganej prawem odległości od
zabudowań, poprzez braku możliwości prowadzenia odstrzału w pobliżu 
zabudowań, często uczęszczanych ciągów komunikacyjnych i miejsc rekreacji 
a kończąc na fakcie, że rejon doliny Potoku Oruńskiego jest objęty zespołem 
przyrodniczo-krajobrazowym „Dolina Potoku Oruńskiego”, ustanowionym Uchwałą 
Rady Miasta Gdańska nr XVI/429/15 z 26 listopada 2015 roku. W przypadku tej formy 
ochrony przyrody zgodnie z paragrafem 3 pkt 5 zakazuje się umyślnego zabijania 
dziko występujących zwierząt, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką łowiecką, której to gminy nie prowadzą – prowadzą ją 
wyłącznie Koła Łowieckie lub Ośrodki Hodowli Zwierzyny.         

W odniesieniu do Państwa zarzutu braku efektów związanych z powiadamianiem 
Straży Miejskiej o konieczności interwencji-przepłaszania dzików, zostanie on 
przekazany kierownictwu Straży Miejskiej z prośbą o odniesienie się do tej kwestii. 
W dalszym ciągu, pomimo narastającego problemu z dzikami w różnych częściach 
Polski jak i podejmowanych działań w zakresie walki z Afrykańskim Pomorem Świń 
(ASF), oczekujemy na zmiany w zakresie przepisów prawa pozwalających uporać się 
z problem bytowania zwierząt na obszarach zurbanizowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego. Szczególnych zmian wymagają regulację odnoszące się 
do obszarów miejskich wchodzących w skład obwodów łowieckich, na których nie 
możemy prowadzić szeroko zakrojonych działań redukcyjnych na równi z Kołami 
Łowieckimi. W obecnym stanie prawnym nie dysponujemy także narzędziami 
pozwalającym na skuteczne egzekwowanie wykonywania działań redukcyjnych 
przez Koła Łowieckie na terenach miejskich. 

Trzeba także wyraźnie wskazać, że miasto Gdańsk prowadzi szeroko zakrojone 
działania redukcyjne – tam, gdzie jest to możliwe wykorzystując w tym celu odłownie, 
nęciska czy inne dostępne metody. Jednak redukcja populacji dzików powinna być 
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ostatnim w cyklu działaniem mającym na celu ograniczenie przenikania dzikich 
zwierząt na tereny miejskie. Edukacja mieszkańców, zmiana nawyków dotyczących 
gospodarowania odpadami czy dokarmiania dzikich zwierząt, jak również właściwe 
przechowywanie odpadów komunalnych pozwoli w dłuższej perspektywie na 
zmniejszenie atrakcyjności miasta jako bazy żerowej dla zwierząt. Wielokrotnie 
stwierdzane przypadki dokarmiania zwierząt w rejonie Parku Oruńskiego, mimo 
szlachetnych intencji np. dokarmiania ptactwa czy wprost pozostawianie pokarmu 
przy Punktach Gromadzenia Odpadów sprawiają, że działania redukcyjne nie 
przyniosą zamierzonych efektów.

Pozostając w ciągłym kontakcie z władzami okolicznych Kół Łowieckich, które 
zobowiązały się na spotkaniu w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku 
Łowieckiego w Gdańsku do intensyfikacji swoich czynności oraz kontynuując 
intensywne działania redukcyjne możliwie blisko południowych dzielnic Gdańska 
liczymy, że liczba zwierząt bytujących stale w tym rejonie ulegnie systematycznemu 
zmniejszeniu. Dodatkowo, licząc na wsparcie w zakresie edukacji mieszkańców 
o zagrożeniach wynikających z niewłaściwych nawyków, działania te pozwolą na 
dalsze zmniejszenie uciążliwości występowania dzikich zwierząt w mieście.

Z poważaniem,
PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

    z up.
/-/

Joanna Pińska
DYREKTOR

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

/podpis kwalifikowany/


		2023-02-27T12:50:51+0000
	Joanna Katarzyna Pińska




