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                                                                                                                                    Adresat 

                                                                                                     Szanowny Pan  

                                                                                         dr Wojciech Szczurek                                                             

                                                                                   Prezydent Miasta Gdyni 

   Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 

81-382 Gdynia  
 

Pismo z dnia:  Znak:           Nasz znak:        Data:                  

           EA/AJA/           /2021 

                                                             wysłano pocztą/e-mail*  

 

Dotyczy:  bezpieczeństwa mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „KARWINY” w Gdyni. 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "KARWINY" w Gdyni informuje, że na terenie naszych 

zasobów funkcjonuje kilka watah dzików, które są potencjalnym zagrożeniem dla  

mieszkańców naszego Osiedla. W związku z tym, iż nasze dotychczasowe monity, kierowane 

wielokrotnie do Urzędu Miasta Gdyni Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności nie zaowocowały podjęciem przez rzeczony Wydział jakiś widocznych działań, 

postanowiliśmy zwrócić się bezpośrednio do Pana. Ponawiamy nasz apel o podjęcie decyzji, 

które pozwolą na skuteczne rozwiązanie tego problemu, czy to poprzez ustawienie pułapek – 

celem odłowienia i wywiezienia w tereny leśne przynajmniej niektórych osobników, czy też 

bardziej   radykalnie – poprzez przeprowadzenie odstrzału redukcyjnego. Spółdzielnia ze 

swojej strony apeluje do mieszkańców Osiedla, w formie umieszczanych ogłoszeń na 

klatkach schodowych, oraz poprzez stronę internetową www.smkarwiny.pl. – o nie 

dokarmianie dzików. Nadmienić należy także, że zarówno nasi mieszkańcy, jak i pracownicy 

Spółdzielni zgłaszają na bieżąco Straży Miejskiej oraz Policji fakt przemieszczania się 

dzików po Osiedlu. Musicie mieć Państwo świadomość, że spłoszone dziki mogą zaatakować 

naszych mieszkańców, szczególnie w sytuacji, gdy uznają, że istnieje zagrożenie dla ich 

potomstwa, którym się aktualnie opiekują. Ponadto dziki powodują ogromne zniszczenia 

terenów zielonych Spółdzielni. Duży procent trawników w zasobach SM „KARWINY” 

nadaje się do rekultywacji, przez co Osiedle traci zarówno na wyglądzie, jak i na charakterze, 

o kosztach takich operacji nie wspominając. Nie można zapominać także o tym, że dziki 

stanowią potencjalne źródło wielu chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych dla 

innych zwierząt oraz rezerwuar groźnych chorób odzwierzęcych dla ludzi. Zainfekowane 

osobniki pozostające w bliskim kontakcie z ludźmi mogą przenosić na nich między innymi 

tak groźne choroby jak świńska grypa, wścieklizna, gruźlica, czy leptospiroza. Mając na 

uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa ponownie o podjęcie skutecznych działań                      

w przedmiotowej sprawie. Uważamy, że w chwili obecnej zaburzona została równowaga 

biologiczna dotycząca ilości dzików żyjących w przylegających do Dzielnicy „Karwiny” 

lasach, a Państwo w ogóle na to nie reagujecie. Nie ukrywamy, że dziwi nas i jednocześnie 

niepokoi  Państwa bierność w przedmiotowym temacie. Nie podejmując żadnych skutecznych 

działań w tej sprawie bierzecie Państwo na siebie odpowiedzialność za ewentualne skutki  
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ataków dzików zarówno na dzieci, jak i na osoby dorosłe mieszkające na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej "KARWINY" w Gdyni. Dlatego też po raz kolejny wzywamy do podjęcia 

skutecznych działań w niniejszym temacie, do których jesteście przecież Państwo 

zobligowani.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Wojewoda Pomorski 

3. Ministerstwo Infrastruktury 

4. Rada Nadzorcza 

5. AB/ZMU/a/a 

 


