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Dotyczy: dzików przebywających na wolności na terenie Dzielnicy Ligota 
Zabrska 

 

Odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie 

jak wyżej informuję, że Dyrektor Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG), 

w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, dnia 31 marca 2021 r. wydał 

decyzję o odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierząt 

łownych, tj. dzików w liczbie 50 szt. w 2021 r. i 50 szt. w 2022 r. Decyzja 

została wydana w oparciu o art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie i Uchwałę 

nr XIX/472/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej. 

Na podstawie ww. decyzji CRG dnia 24 maja 2021 r. podpisało umowę 

z firmą zewnętrzną na odłów wraz z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny do 

25 sztuk dzików w granicach administracyjnych miasta Gliwice (na obszarach 

obwodów łowieckich wyłączonych z użytkowania). Umowa została zrealizowana 

w całości do dnia 11 września 2021 r. Łączne koszty Miasta Gliwice wydatkowane 

z własnych środków na realizację przedmiotowego zadania wyniosły 19.707 zł. 

Na redukcję kolejnych 25 sztuk dzików zaplanowano środki własne w wysokości 

15.375 zł. 

Przedmiotowe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu 

administracji rządowej i powinno być finansowane z dotacji z budżetu 

państwa, co potwierdza stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego m.in. 

w postanowieniu z dnia 20 listopada 2020 r. (II OW 90/20), czy w wyroku 

z dnia 15 czerwca 2016 r. (II GSK 2198/14) oraz wyrok Sądu Okręgowego 

w Katowicach z 21 stycznia 2021 r. (IC 619/20). W związku z tym Miasto 

Gliwice pismem z dnia 11 czerwca 2021 r. zwróciło się do Wojewody Śląskiego 

m.in. o przekazanie środków na zadania zlecone powiatowi w roku 2021 w tym: 

dział 010 rozdział 01095 § 2110 w kwocie 25.375,00 zł  Zapobieganie migracji 
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zwierzyny na tereny użyteczności publicznej, wydatki rzeczowe (uśpienie 

czasowe dzików oraz przewiezienie poza teren użyteczności publicznej) 

realizowane przez Centrum Ratownictwa Gliwice. 

W odpowiedzi Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 21 lipca 2021 r. 

poinformował, że nie posiada w budżecie środków na realizację ww. zadania, a 

także że wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o zajęcie 

stanowiska, czy zadanie to należy traktować jako własne, czy zlecone, mimo że 

przedstawione wyżej orzecznictwo sądów nie budzi w tej kwestii wątpliwości. 

Miasto Gliwice pismem z dnia 1 października 2021 r. wniosło do Ministra 

Klimatu i Środowiska (organu nadrzędnego nad wojewodą) ponaglenie na brak 

przekazania w terminie przez Wojewodę Śląskiego dotacji w kwocie 35.082 zł 

na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Należy 

podkreślić, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego: Jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej 

realizację tych zadań. Oznacza to, że Miasto Gliwice winno otrzymać środki 

potrzebne na realizację zadania w pełnej wysokości w danym roku budżetowym, 

w którym jest ono realizowane. 

W związku z nasileniem problemu aktywności populacji zwierząt łownych 

na terenach miejskich oraz wystąpieniem szczególnego zagrożenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej, Miasto Gliwice 

pismem z dnia 23 grudnia 2021 r. wniosło do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach o przekazanie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na 

zapobieganie migracji zwierzyny na tereny użyteczności publicznej. Powyższa 

kwota jest niezbędna do podejmowania działań o charakterze interwencyjnym 

polegającym na odłowie wraz z uśmierceniem, na wniosek np. Policji, Straży 

Miejskiej w Gliwicach, czy Schroniska dla Zwierząt. W odpowiedzi z dnia 

29 grudnia 2021 r. Miasto uzyskało jedynie wyjaśnienie, że Wojewoda Śląski 

wystąpi do Ministra Finansów o wskazanie czy ww. zadanie jest zadaniem 

zleconym czy własnym jednostek samorządu terytorialnego. 

Wynikłe równocześnie spory kompetencyjne związane z prowadzonym 

przez CRG postępowaniem utrudniły egzekwowanie środków finansowych na 

realizację zadania z zakresu administracji rządowej, w związku z czym Rada 

Miasta Gliwice Uchwałą nr XXXI/661/2021 z dnia 18 listopada 2021 r. 

zdecydowała o uchyleniu Uchwały nr XIX/472/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 

8 września 2016 r., na podstawie której Dyrektor CRG w dniu 31 marca 2021 r. 

wydał decyzję o odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym 

zwierząt łownych tj. dzików. Wobec powyższego ww. decyzja stała się 

bezprzedmiotowa i Dyrektor CRG, działając w oparciu o art. 162 § 1 pkt 1 

Kodeksu postępowania administracyjnego, dnia 28 stycznia 2022 r. wydał 

decyzję stwierdzającą jej wygaśnięcie z upływem dnia 9 grudnia 2021 r. 

Zdaniem CRG, ze względu na dużą liczebność populacji dzików 

na terenach miejskich, konieczna jest kontynuacja zadania i redukcja 

kolejnych sztuk zwierząt. Jest to działanie niezbędne, służące poprawie 

bezpieczeństwa mieszkańców z terenu dzielnicy Ligota Zabrska oraz Łabędy. 
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O istniejącym problemie świadczą wpływające cały czas do CRG zgłoszenia 

mieszkańców z prośbą o pomoc w walce z dzikami. Tymczasem brak środków 

finansowych praktycznie uniemożliwił CRG realizację tego zadania. 

Przypominamy o zasadach postępowania w przypadku spotkania dzików: 

1. W wypadku zauważenia dzika, gdy samemu nie zostało się przez niego 

dostrzeżonym nie wolno wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Należy 

spokojnie oddalić się z tego miejsca, 

2. Jeśli doszło do spotkania, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem 

jest stanie w bezruchu, gdyż ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku, 

3. W razie nieprzewidzianego kontaktu z dzikami w otwartym terenie, w żadnym 

wypadku nie wolno się do nich zbliżać! Należy zachowywać się na tyle 

głośno, aby zwierzę mogło nas wcześnie zauważyć (z natury dzik nie 

zaatakuje człowieka, jeżeli nie zostanie sprowokowany), 

4. W przypadku spotkania z dzikiem w terenie zamkniętym, nie należy 

zwierzęcia łapać, szczuć na niego psa, ani zapędzać do miejsc, z których nie 

ma drogi ucieczki (sprowokowany lub bez możliwości ucieczki dzik na pewno 

zaatakuje!), 

5. W celu przepłoszenia dzika, należy klaskać lub wykonywać szybkie ruchy 

rękami w miejscu. W żadnym wypadku dzika nie wolno gonić!, 

6. Nie wolno szczuć dzików psami; psy wyprowadzane winny być na smyczy, 

7. Dzik, który sprawia wrażenie oswojonego, nadal pozostaje niebezpiecznym 

zwierzęciem. Nie wolno więc do niego podchodzić, drażnić, głaskać, karmić. 

 

W przypadku zaobserwowania dzików na osiedlu należy zawiadomić 

odpowiednie służby: Straż Miejską (tel. 986), Policję (tel. 997), 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 231 98 76). 

 

 

 

 
Z poważaniem  

 

Tomasz Wójcik 

Dyrektor 

Centrum Ratownictwa Gliwice 
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