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Protokół Nr 17  

z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

dnia 28 czerwca 2021 roku. 

 

Przewodniczący Komisji radny Jakub Piotrowski otworzył i prowadził posiedzenie Komisji 

Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego..Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Jakub Piotrowski 

Radny Krzysztof Wiśniewski  

Radny Kamil Bialik  

 

Proponowany porządek obrad: 

1.Przyjęcie porządku obrad. 
2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 
a) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia Gminie Milanówek 
mającego na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie 
bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. 
 

Ad. 1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 2-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

a) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia Gminie Milanówek 
mającego na celu ochronę mieszkańców przed rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie 
bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. 
Przewodniczący komisji poinformował, że projekt uchwały został przygotowany przez radnych: Ewę 
Galińska, Kamila Bialika, Huberta Jarka, Jakuba piotrowskiego. Uchwała dotyczy przyjęcia stanowiska 
Rady Miasta Milanówka w sprawie udzielenia wsparcia Gminie Milanówek mającego na celu ochronę 
mieszkańców przed rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne 
straty materialne. 
Radny odczytał załącznik do uchwały:  
Populacja dzików powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. Mając na 
uwadze liczne głosy mieszkańców, Rada miasta Milówka zwraca się z prośbą o podjęcie działań 
mających zmierzających do redukcji populacji dzików, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców 
oraz powodują liczne straty materialne. W ostatnim roku nastąpił drastyczny wzrost liczby i czarności 
dzików Milanówku oraz całym powiecie grodziskim. Zwierzęta te coraz częściej widoczne są na 
terenach gęsto zabudowanych ulicach stwarzając ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka. 
Rada miasta Milanówka coraz częściej otrzymuje sygnały o przedostawaniu się dzików na ogrodzonej 
działki, czego wynikiem są zniszczone ogrody mieszkańców. Niestety łatwo zauważyć, iż dziki stają się 
coraz mniej płochliwe. Mieszkańcy boją się po zmroku wychodzić poza swoje posesje, ponieważ 
obawiają się spotkania w przemieszczającej się watahy. Zgodnie z orzeczeniem Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie, do zadań gminy nie należy przeprowadzenie odłowów zwierząt leśnej,  
a przeznaczenie na ten cel funduszy z budżetu gminy jest niezasadne. Wobec tego Rada miasta 
Milanówka wnioskuje o przyznanie funduszy lub podjęcie przez Wojewodę Mazowieckiego innych 
działań mających na celu przeprowadzenie skutecznego odłogów. Miasta Milanówka.  
Radny Krzysztof Wiśniewski chciałby wiedzieć, kto jest autorem uchwały, w jaki sposób wyobraża 
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sobie odławianie tych dzików, czy ma świadomość, że mogą istnieć okoliczności, które nie będą temu 
sprzyjały.  
Radny Kamil Bialik dostał informację z UMM, że populacja dzików wzrasta i coraz częściej spotykamy 
dziki na ulicach miasta. Radny dostał informacje, że RIO zgodnie z jej 
Orzecznictwem, ma zastrzeżenia, co do gwarantowania środków na ten cel w budżecie miasta. Chodzi 
o środki na odłów, na działania zmierzające do zmniejszenia populacji tej zwierzyny leśnej w mieście. 
Według RIO dzik jest mieniem skarbu państwa i gmina, jako taka nie powinna się tym zajmować. 
Przedstawicielem państwa na Mazowszu jest Wojewoda Mazowiecki. W ten sposób powstało to 
stanowisko z prośbą o pomoc ze strony Wojewody w postaci sfinansowania lub innych działań 
zmierzających do tego, aby zagrożenie w postaci watah dzików w mieście zmniejszyć. 
Radny Krzysztof Wiśniewski zapytał, co z tymi dzikami się stanie po odłowieniu? 
Radny Kamil Bialik poinformował, że UMM dostał od Starosty Powiatu Grodziskiego zgodę na odłów 
100 sztuk dzików. My, jako gmina nic z tym nie możemy zrobić z tym dokumentem, możemy jedynie 
poprosić Wojewodę, aby przeznaczył środki finansowe na ten cel. Ze względu na ASF, czyli afrykański 
pomór świń nie możemy dzików zabić. Jedyna w ocenie radnego metodą jest odłów dzika i przenieść  
w inne miejsce, zgodnie z otrzymaną zgodą ze starostwa. 
Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że żeby skutecznie walczyć z tym problemem, należy zbadać jego 

przyczyny. Należy dociec skąd te dziki się biorą na terenie Milanówka, co ma na to wpływ i zaradzić 

przyczynom a nie skutkom. Należy rozpatrzyć, co się z nimi później stanie. 

Radny uważa, że przyczyna pojawienia się dzików jest taka, że zostały przecięte ich naturalne szlaki 

migracji tzn. rozbudowa sieci autostrad, dróg ekspresowych. Dziki po złapaniu zostaną wywożone 

gdzieś dalej. Zwierzęta będą migrowały dalej. Zostaną wydane pieniądze, dziki będą wyłapane a na ich 

miejsce przyjdą inne. Dziki wkraczają do miasta, bo nie mają karmy. Lasy są wycinane. W lasach 

powstają domy mieszkalne. Osuszane są bagna gdzie dziki często zalegały w miejscach wilgotnych.  

W przekonaniu radnego wszystkie podjęte środki niewiele dadzą. Radny chciałby, żeby mieszkańcy 

wiedzieli, że eliminacja dzików równa się z ich eksterminacją. Koła łowieckie mają możliwość 

zabierania głosu. Nie można przewozić dzików poza obszar łowiecki, czyli poza pewien obszar 

ograniczonej wielkości, bo to się też łączy z planami nadleśnictwa dotyczącymi zasiedlania obwodów 

łowieckich zwierzyną. Nie jest to sprawa prosta.  Radny nie sądzi, aby w sposób skuteczny można było 

temu zaradzić. 

Radny Witold Mossakowski odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Radny uważa, że sami gotujemy 

sobie ten los. Obudowywanie szarymi magazynami okolic miast powoduje, że te zwierzęta przychodzą 

do tych miast. Kosztem tego są również choroby, które pojawiają się przy współistnieniu  

z człowiekiem. Przewożąc te dziki dalej, one zarażają zdrowe dziki w lesie. 

Radny Kamil Bialik również uważa, że jest to trudny temat. Inne gminy również nie mogą sobie z tym 

poradzić.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska Rady Miasta Milanówka 
w sprawie udzielenia wsparcia Gminie Milanówek mającego na celu ochronę mieszkańców przed 
rosnącą populacją dzików, powodującą zagrożenie bezpieczeństwa oraz znaczne straty materialne. 
Komisja w głosowaniu: 3-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek jw. 
Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodnicząc Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego 

/ /     

Radny Jakub Piotrowski  

Protokołowała:  

/-/ 

Małgorzata Obwojska 


