
UCHWAŁA NR 395/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka  

z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie 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 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. 

 

Przyjmuje się „Stanowisko 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” stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

 

Przewodniczącemu Rady Miasta Milanówka powierza się przekazanie uchwały Wojewodzie 

Mazowieckiemu. 

 

§3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Uchwały Nr 395/XLV/21 

Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

Stanowisko 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. 

 

Mając na uwadze liczne głosy mieszkańców, Rada Miasta Milanówka zwraca się 

z prośbą o podjęcie działań zmierzających do redukcji populacji dzików, które zagrażają 

bezpieczeństwu mieszkańców oraz powodują liczne straty materialne na prywatnych 

posesjach. 

 

W ostatnim roku nastąpił drastyczny wzrost liczebności dzików w Milanówku oraz 

całym powiecie grodziskim. Zwierzęta te coraz częściej widoczne są na terenach gęsto 

zabudowanych, ulicach, czy skwerach stwarzając ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia 

człowieka. Rada Miasta Milanówka coraz częściej otrzymuje sygnały o przedostawaniu się 

dzików na ogrodzone 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 przemieszczającej 

się watahy.  

 

Zgodnie z orzecznictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie do zadań 

gminy nie należy przeprowadzanie odłowu zwierzyny leśnej, a przeznaczanie 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 odłowu dzików na terenie Miasta Milanówka. 

 

 


