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INTERPELACJA NR 238 

 W wyniku działalno�ci zwi�zanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w nast�puj�cej sprawie: 

Odłowu dzików z terenu Nowodworów.

W imieniu mieszka�ców osiedla Nowodwory, a szczególnie rejonów: Marina z Wrocimowic / 

Sprawnej oraz Ksi��kowej / Mehoffera / Strumykowej, wnioskuj� o ustawienie 2 odłowni na terenach 

le�nych w tej cz��ci Nowodworów, tj.: 

1. Odłowni� w lasku w rejonie ulic: Sprawnej i Marcina z Wrocimowic. 

2. Odłowni� w lasku w rejonie ulic: Strumykowej i Ksi��kowej. 

Mieszka�cy Nowodworów ostatnio coraz cz��ciej spotykaj� dziki podchodz�ce do osiedli 

mieszkaniowych granicz�cych z tymi niewielkimi zagajnikami. 

                   Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 24 lipca 2013 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Zarząd Dzielnicy 
 Białołęka m.st. Warszawy 
 
  

INTERPELACJA NR 238/1 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Odłowu lub odstrzału części dzików z terenu Białołęki.  
 

W imieniu mieszkańców osiedli: Białołęka Dworska, Tarchomin i Nowodwory, a szczególnie 

rejonów: Wałuszewskiej, Milenijnej / Ceramicznej, Pomorskiej, Marcina z Wrocimowic / Sprawnej, 

Dzierzgońskiej / Leśnej Polanki / Poetów oraz Książkowej / Mehoffera / Strumykowej, wnioskuję o 

przeprowadzenie odłowu dzików bytujących na terenach leśnych znajdujących się w dzielnicy. 

W przypadku stwierdzenia nadmiernej liczby populacji dzików na terenach leśnych we 

wskazanych częściach dzielnicy, proszę o rozważenie odstrzału dzików w celu zmniejszenia 

nadmiernej liczebności populacji dzików. 

 

W ostatnim czasie mieszkańcy dużego obszaru dzielnicy stosunkowo często spotykają dziki 

podchodzące do osiedli mieszkaniowych graniczących z obszarami leśnymi. Duża liczba dzieci w 

dzielnicy sprawia, że bliskie spotkania ludzi i dzików mogą w końcu zakończyć się nieszczęściem dla 

mieszkańców. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Karol Podgórski 
 Dyrektor 
 Lasów Miejskich - Warszawa 
 ul. Grochowska 178/184 
 04 – 357 Warszawa 
 
  
znak: Bialoleka/dziki/01/2013 (int 238/2) 
 
dotyczy: Odłowu lub odstrzału części dzików z terenu Białołęki.  
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

 

Na początku sierpnia br, Burmistrz Dzielnicy przy piśmie UD.II.WOŚ.6140.4/2013.JSO 

skierował do Pana moją interpelację w sprawie odłowu lub odstrzału części dzików żyjących / 

przebywających w dzielnicy Białołęka. 

Proszę o jak najszybszą odpowiedź, jakie kroki będą podejmowane przez Lasy Miejskie – 

Warszawa w celu uchronienia mieszkańców Białołęki przed atakiem dzików? 

Ponadto, czy Lasy Miejskie mogą na łamach lokalnych gazet białołęckich opublikować 

poradnik postępowania z dzikiem, gdy już się spotka to zwierze, np.: 

http://srodowisko.ekologia.pl/przyroda/Dzik-bliskie-spotkanie,11439.html ? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 18 października 2013 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
  
znak: Bialoleka/dziki/02/2013 (int 238/3) 
 
dotyczy: Odłowu lub odstrzału części dzików z terenu Białołęki.  
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

Mimo korespondencji z Dyrektorem Lasów Miejskich w Warszawie (załączniki) i 

informacjach o odławianiu dzików w Warszawie, dziki nadal bardzo licznie, jeśli nie jeszcze liczniej 

pojawiają się na obszarach zabudowy przyległych do terenów leśnych, a nawet małych zagajników w 

Dzielnicy. Proszę o informację ile dzików zostało odłowionych w dzielnicy Białołęka? 

Jednocześnie z uwagi na to, że odławianie dzików nie przynosi zdaniem mieszkańców 

pożądanego efektu (mimo odłowu dzików nadal jest bardzo dużo – nie trudno się na nie natknąć 

wieczorem), proszę o wydanie zezwolenia na odstrzał dzików. Odstrzał nie spowoduje wyniszczenia 

całej populacji dzików w Białołęce. Brak zdecydowanych działań ze strony Pani urzędników, 

spowoduje, że na wiosnę dzików jeszcze przybędzie i problem się spotęguje. Mam nadzieję, że do 

tragedii nie dojdzie (np. ciężkie poranienie dzieci). 

Ponadto podtrzymuję wniosek, aby Lasy Miejskie na łamach lokalnych gazet białołęckich 

opublikowały poradnik postępowania z dzikiem, gdy już się spotka to zwierzę, np.: 

http://srodowisko.ekologia.pl/przyroda/Dzik-bliskie-spotkanie,11439.html ? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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Warszawa, 02 kwietnia 2014 r.  

Wojciech Tumasz 
radny dzielnicy Białołęka 
wojtum@gazeta.pl 
 
Referat Obsługi Rady Dzielnicy Białołęka 
ul. Modli ńska 197, pok. 123 
03 – 122 Warszawa 
 
www.radny.com.pl 
 
 Sz. P. Hanna Gronkiewicz-Waltz 
 Prezydent m.st. Warszawy 
 pl. Bankowy 3/5 
 00-251 Warszawa 
 
  
znak: Bialoleka/dziki/03/2014 (int 238/4) 
 
dotyczy: Odłowu lub odstrzału części dzików z terenu Białołęki.  
 

Szanowna Pani Prezydent ! 

 

W związku z nasilającymi się w obecnym roku sygnałami od mieszkańców dotyczących 

podchodzenia dzików (czasami kilka – kilkanaście sztuk, z młodymi) pod osiedla mieszkaniowe na 

Białołęce – ostatnio napisał do mnie mieszkaniec osiedla Pod Dębami: 

„Zdj ęcie wykonane dziś po 2 w nocy na osiedlu "Pod Dębami". Słabo trochę widać, jednak można 

zauważyć sylwetkę dzika. Były dwa. Zwierzęta wchodzą na osiedle i są zagrożeniem dla ludzi i zwierząt. Ciągle 

widoczne są ślady w pobliskim lesie i parku. Godzimy przemieszczania są różne głównie nocne. Nie jednokrotnie 

zdarza się je widywać też pomiędzy 18-20. 

SM wiadomo jaki ma stosunek do sprawy, łowczy proponuje przytrzymać zwierzę do chwili przyjazdu.” 

  

Nalegam na zintensyfikowanie działań zmierzających do odłowu (nie poprzez pułapki, ale 

czasowe usypianie) dzików i wywożenie ich w miejsca, w których ani one, ani tym bardziej ludzie nie 

będą narażeni na kontakt „dziki – ludzie”. 

 

 

                    Wojciech Tumasz 




