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Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-l1.0003 .1.115.2021

OdPowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 7 kwietnia 2021 r.w sprawie zakupuodłowni na dziki na PotzebY ogrodów działkowych ze środków zaoszczędzonych z dotacji naelektryfikację ogrodu działkowego uprzejmie wyjaśnia m, że odłow redukcyjny dzikow naterenie Rodzinnego ogrodul Działkowego ,,Ka!!na" realizowany był w okresie od 17listopada2020 roku do Początku stYcznia 2021 roku. W tym czasie odłowiono 5 dzików. Na skutekuszkodzenia odłowni Przez odYńca, co zostało potwierdzo ne przez pracownika WydziałuochronY Środowiska Urzędu Miasta Lublin dnia 8 stycznia 2o21 roku, odłownia zostaławYłączona z odłowu z Powodu konieczności jej naprawy. środki ;, ,;;;ię"ie usterki zostałyzabezPieczone Pżez WYdział ochrony Srodowiska, dokonano wyboru Wykonawcy pracnatomiast z uwagi na niekozystne warunki atmosferyczne, grubą warstwę zalegającegoŚniegu, transPoń odłowni do zakładu naprawczego nie był mozliwy. Dnia 3 marca 2021 rokuodłownia została PzetransPońowana do warsztatu, a następnie ustawiona przy ulicy Mgielnej,gdzie zgodnie z kolejnoŚcią napływających wniosków była pilna potzeba rozpoczęcia odłowudzików.

Z uwagi na liczne sYgnałY mieszkańcÓw z osiedla Niepodległości i uzytkownikow działek
Podjęto decYzję o ustawieniu odłowni na terenie Rodzinnego ogrodu Działkowego ,,Kalina,,Pod koniec kwietnia biezącego roku. Odłownia ustawiona zostanie na okres 1 - 2. miesięcy, potym czasie zostanie pzeniesiona do innej lokalizacji, wynikającej z kolejności wpływuintenłencji, ogrod działkowy RoD 'kalina" zostaje włączony do listy kolejkowej. Jeśli odłówdzikow na terenie miasta będzie realizowany OÓz zakłóceń, planowany termin ponownego
ustawienia odłowni na terenie RoD Kalina szacuje się na październik 2021 roku. pozwoli tozrealizowac na terenie RoD kalina dwa odłowy w roku kalendazowym.

JednoczeŚnie wyjaŚniam, Że Uchwałą nr 836/XXVlt2o21 Rady Miasta Lublin z dnia 25lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budzetowej Miasta Lublin na 2a21 rok środki wkwocie 404,830,00 zł zostałY Pzeniesion e z zadania ,,wsparcie rozwoju RoD, (rozdz.90o95)w związku z niŻszYmi kosztami inwestycji realizowan ej pzez Rodzinny ogród DziałkowyKalina i Przeznaczone na zadania w ramach budzetu obywatelskiego, tj. na: ,,zadania wramach budzetu obYwatelskiego Vl - Modernizacja i przebudowa placu zabaw pzedszkolu nr
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