
Uchwała nr 3/2016 

Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska 

z dnia 10 lutego2016 roku 

w sprawie sprawowania kontroli nad dzikimi  zwierzętami 

 

W związku z  otrzymywanymi sygnałami od mieszkańców Krakowa, którzy czują się 

zagrożeni obecnością dzikich zwierząt (głównie dzików), Komisja  Dialogu Obywatelskiego ds. 

Środowiska wnosi o podjęcie przez władze  miasta działań  zmierzających  do  poprawy  sytuacji. 

Sytuacja  zbliżania  się  dzikich zwierząt  do osiedli  miejskich  wynika  głównie z lokalizacji  nowej  

zabudowy w terenach  zieleni, niedostatecznego zabezpieczania miejsc  gromadzenia odpadów 

komunalnych zawierających resztki  jedzenia, nieodpowiedzialne  dokarmianie   dzikich zwierząt. 

        Dokarmianie  dzikich  zwierząt  jest  działaniem  kontrowersyjnym z  punktu  widzenia  ochrony 

przyrody. Biorąc  jednak pod  uwagę niejednolite  stanowiska w tej sprawie, aspekt  edukacyjny oraz  

zachowania  mieszkańców, KDO  ds. środowiska nie postuluje wprowadzenia zakazu  dokarmiania  

dzikich zwierząt, ale prowadzenie  go  w  sposób kontrolowany.  Niezbędna jest powszechna 

kampania edukacyjna dotycząca dokarmiania dzikich zwierząt dotycząca  zarówno informacji                      

o  szkodliwości (zarówno  dla  zwierząt jak i dla ludzi) i  zakazie  dowolnego wysypywania resztek 

produktów  spożywczych oraz  grożących za  to  sankcjach karnych jak i informacji  dotyczącej tego 

w jaki sposób i  czym można  dokarmiać  zwierzęta. 

            KDO  proponuje instalowanie na  terenach  zieleni, w ogrodach przedszkolnych  karmników  

parkowych, opatrzonych  tabliczka informacyjną z informacja czym można  (i  czym nie  wolno)  

dokarmiać ptaki, sylwetkami ptaków które można zaobserwować przy karmniku. Wskazane  byłoby  

nawiązanie kontaktów   z osobami  chcącymi podjąć  się   roli  społecznych  opiekunów   takich  

karmników  parkowych (czyszczenie,  usuwanie produktów  szkodliwych  dla ptaków, uzupełnianie  

pokarmu) 

      W przypadku obiektów przedszkolnych postulujemy wyposażenie przedszkoli w pokarm  dla   

ptaków który byłby  wysypywany  do karmników przedszkolnych, lunety obserwacyjne które 

umożliwiłyby  dzieciom obserwacji  z okien przedszkola żerujących przy karmniku ptaków.                       

W przedszkolach i  szkołach  przeprowadzenie dla  dzieci i nauczycieli zajęć edukacyjnych 

dotyczących  dokarmiania  dzikich zwierząt. 

       W obiektach parkowych konieczne jest umieszczenie informacji  wskazujących, że dozwolone 

jest  tylko i wyłącznie dokarmianie ptaków  w karmnikach, zgodnie  z zasadami odpowiedniego  

doboru pokarmu. 



Niezbędne jest informowanie (w tym również za pomocą   tablic) o zakazie wysypywania  odpadów  

na  ziemi, dokarmiania dzików i lisów, wyrzucania  jedzenia  do  cieków i  zbiorników  wodnych.              

Za egzekwowanie zakazów odpowiada  Straż Miejska. 

 Istotnym problemem zarówno ze względu na zbliżanie się dzikich zwierząt do osiedli 

mieszkaniowych, ich pożywianie się  odpadami  spożywczymi jak i  zanieczyszczenie  środowiska                

i przypadki śmiertelności  wśród  zwierząt oraz zagrożenie  dla ludzi ze  strony  dzików jest 

niekontrolowane  pozbywanie się odpadów spożywczych przez obiekty  gastronomiczne. Wymaga             

to  zarówno większej kontroli  tych obiektów jak i zorganizowanie odbioru tych odpadów. 

Przykładem skutecznego rozwiązania problemu jest rozwiązanie przyjęte  w Sztokholmie, w którym 

uruchomiono biogazownię, do której oddawania resztek jedzenia zobowiązani są restauratorzy. Jak 

informuje  Gazeta  Wyborcza w Krakowie (Aleksander Gurgul„Sztokholm, ekomądra stolica Europy. 

Czego możemy się tu nauczyć?” - http://wyborcza.pl/1,138327,19328059,sztokholm-ekomadra-stolica-

europy-czego-mozemy-sie-tu-nauczyc.html ) o  zakładzie GladöKvarn w gminie Huddinge (25 km            

na południe od Sztokholmu) produkującego biogaz i nawozy dla rolników:  „Zakład za 300 mln koron 

budowano przez rok i otwarto tej jesieni. Planuje się eksploatować go przez 30 lat. Produkował 

będzie 5 mln m sześć. biogazu rocznie, przetwarzając resztki jedzenia z pięciu ościennych gmin, które 

obsługuje przedsiębiorstwo komunalne SRV. Kolejne trzy miliony metrów wyprodukuje                                 

z wysokoenergetycznych odpadów, zwłaszcza oleju do gotowania. Ale ten zużyty olej zakład musi już 

kupować. W Szwecji traktuje się go jak paliwo. Każda restauracja w Sztokholmie ma np. obowiązek 

takie paliwo z frytkownic oddawać specjalnym firmom zajmującym się jego utylizacją. Dużym jego 

producentem jest McDonald's. Z pomocą władz miasta Scandinavianbiogas ma w planie budowę 

rurociągu, który biogaz doprowadzi do terminali autobusowych w Sztokholmie, a w dalszej 

perspektywie do mieszkań. Na razie jednak sprzedawać będzie swój produkt, wysyłając go                          

w specjalnych kontenerach ładowanych na ciężarówki.” 

Jest to wzór dla Krakowa, w szczególności dla licznych restauratorów. 

Komisja  Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska sprzeciwia się  pomysłom odstrzałów  
zwierząt  nie umotywowanych bezpośrednim zagrożeniem, utworzenia  stanowiska Łowczego 
Miejskiego, dotowania kół łowieckich, powierzania myśliwym zadania sprawowania kontroli nad 
dzikimi  zwierzętami (za  wyjątkiem  odłowów  zwierząt  łownych lub konieczności  odstrzałów  
zwierząt  umotywowanych bezpośrednim  zagrożeniem). 

Głosowanie: 
Za: 9 
Wstrzymujących się: 0 
Przeciw: 0 

Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego  
                 ds. Środowiska 
             Mariusz Waszkiewicz 


