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UCHWAŁA NR ………. 
RADY MIASTA KRAKOWA 

Z DNIA ……………… 
 
 

w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa  
dotyczących utworzenia na terenie Krakowa większej liczby odłowni dla dzików 

 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

Ustala się kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, polegające na podjęciu wszelkich 
możliwych i dopuszczalnych prawem działao, zmierzających do utworzenia na terenie miasta 
Krakowa większej liczby odłowni dla dzików. 

§ 2 
 

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości natury interpretacyjnej zapisy zawarte 
w niniejszej uchwale należy rozumied wyłącznie oraz jedynie jako wytyczną, zalecenie, sugestię, cel, 
priorytet czy też wskazówkę o charakterze ogólnym, skierowane przez Radę Miasta Krakowa do 
Prezydenta Miasta Krakowa, co niezależnie od innych form interpretacji stanowi wykładnię 
autentyczną, posiadającą formalną moc wiążącą co do norm przez siebie uchwalonych, dokonaną 
przez Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący Gminy Miejskiej Kraków. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.  
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Na przestrzeni ostatnich lat problem dzików pojawiających się w mieście znacząco się 

zwiększył, a w konsekwencji wzrósł także związany z tym faktem niepokój mieszkaoców. Dzięki 

licznym apelom Krakowian i organizacji pozarządowych oraz inicjatywie Ośrodka Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt w Tomaszowicach w marcu 2021 roku na terenie Ruczaju pojawiła się pierwsza odłownia dla 

tych zwierząt. Ustawienie tej pułapki okazało się dobrym rozwiązaniem. Między innymi z tego 

powodu, kiedy w czerwcu br. stwierdzono występowanie dzików na terenie osiedla Podwawelskiego, 

została ona tam przeniesiona, dzięki czemu już pierwszej nocy odłowiono stado 20 zwierząt. Jest to 

niezaprzeczalny dowód, że ten sposób działa i problem dzików bytujących w mieście może byd 

rozwiązywany bez użycia przemocy wobec bezbronnych zwierząt. Złapane w taki sposób dziki są 

wywożone na tereny pozamiejskie.  

Sygnały o dzikach dochodzą jednak z niemal wszystkich części miasta. To już nie tylko Borek Fałęcki i 

Ruczaj, ale także chodby Czyżyny czy Bronowice. Z tego powodu zasadnym wydaje się radykalne 

zwiększenie liczby odłowni – co zresztą postuluje Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w 

Tomaszowicach, który odpowiada za krakowskie odłownie. Jego pracownicy argumentują, że na 

terenie Krakowa przydałoby się co najmniej 4-5 takich pułapek.  

W związku z powyższą argumentacją wnioskodawcy wnoszą o poparcie projektu uchwały.  


