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SzanownySzanownySzanownySzanowny    PanPanPanPan    

Artur SzymczykArtur SzymczykArtur SzymczykArtur Szymczyk    

Zastępca Prezydenta Zastępca Prezydenta Zastępca Prezydenta Zastępca Prezydenta Miasta LublinMiasta LublinMiasta LublinMiasta Lublin    

ds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwojuds. Inwestycji i Rozwoju 

 

 

Problem: Problem: Problem: Problem:     

Pokosy traw zabijają ptaki w dolinie BystrzycyPokosy traw zabijają ptaki w dolinie BystrzycyPokosy traw zabijają ptaki w dolinie BystrzycyPokosy traw zabijają ptaki w dolinie Bystrzycy 

 

 

Szanowny Panie, 

 

Zwracamy się z prośbą o uzgodnienie z firmami koszącymi w Lublinie trawę, aby od 

tego roku wykonywały pokosy w dolinie Bystrzycy, Czerniejówki i Czechówki po 25 czerwca, po 25 czerwca, po 25 czerwca, po 25 czerwca, 

czyli po terminie zakończenia lęgów i wyprowadzenia piskląt z gniazd przez czyli po terminie zakończenia lęgów i wyprowadzenia piskląt z gniazd przez czyli po terminie zakończenia lęgów i wyprowadzenia piskląt z gniazd przez czyli po terminie zakończenia lęgów i wyprowadzenia piskląt z gniazd przez większość większość większość większość 

gatunków ptaków. gatunków ptaków. gatunków ptaków. gatunków ptaków. Chodzi w szczególności o dolinę Bystrzycy, gdzie na granicy łąki i wody, 

w pasie roślinności w tym czasie wychowują młode takie gatunki chronione na terenie Polski, 

jak np.: łozówka, trzciniak, trzcinniczek, rokitniczka i potrzos. 

 

W zeszłych latach pokosy były wykonywane zanim pisklęta opuściły gniazda, co 

powodowało ich niszczenie i śmierć ptaków. Jest to niezgodne z prawem (Ustawa o ochronie 

Zwierząt Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724, Rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

Dz.U. 2014 poz. 1348). Według świadków - mieszkańców Lublina o zainteresowaniach 

ornitologicznych, efekt przypominał "sałatkę z ptaków".  

 

Prosimy zatem, aby takie sytuacje się nie powtarzały. 

 

                Z poważaniem 
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Jan Kamiński 

Przewodniczący RKP 
 

Do wiadomości: 

Pani Joanna Żytkowska – Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, 

joanna.zytkowska@lublin.eu 

Pan Zdzisław Strycharz – Koordynator projektu „Rewitalizacj Doliny Bystrzycy” 

Pani Marta Smal-Chudzik – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, srodowisko@lublin.eu 

Pani Hanna Pawlikowska - Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, maz@lublin.eu 

Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, 

komunalna@lublin.eu 

Redakcja „Kuriera Lubelskiego” - redakcja@kurierlubelski.pl  

Redakcja „Dziennika Wschodniego” - redakcja@dziennikwschodni.pl  

Redakcja „Gazety w Lublinie” - redakcja@lublin.agora.pl 


