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Wg rozdzielnika
Mając

na uwadze docierające do tut. Organu informacje z terenu województwa
lubuskiego dotyczące pojawiania się osobników wilka na terenach zamieszkałych
w załączeniu przekazuje Państwu schemat postępowania w sytuacjach konfliktowych
związanych z pojawieniem się osobników wilka. Dodatkowo informuję, że sytuacjach,
gdy wilk pojawia się na terenach zamieszkanych w pierwszej kolejności należy wystąpić
z wnioskiem do regionalnego dyrektora ochrony środowiska na płoszenie lub odłów tego
osobnika i dopiero w przypadku jeżeli płoszenie nie przyniesienie pożądanego efektu,
kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
na odstrzał osobnika.
Informuję

również,

że

wszelkie przypadki pojawienia się wilków powinny być
zgłaszane do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który podejmie odpowiednie
działania w przedmiotowym zakresie lub do najbliższego komisariatu policji lub do straży
gminnej. Obowiązek ten wynika z zapisów wart. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie
zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym sprawy związane z utrzymaniem porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Przedmiotowe informacje prosimy również
zgłaszać do tut. Organu na adres mailowy =~=.:.=~::.:..=.;=~~~=~~.=
Należy również zaznaczyć, że

na stronie
mogą znaleźć
Państwo ważne informacje dotyczące wilka, m. in. opisane zostało postępowanie
z niepłochliwym wilkiem oraz co robić gdy znajdziemy rannego lub martwego osobnika.

podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem
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