UCHWAŁA NR XLII/313/2022
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 18 stycznia 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Mieszkańców Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 t.j.
ze zm.) oraz art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2018.870 t. j.)
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Rada Gminy Miedźna uznaje petycję z dnia 26 listopada 2021 r., dotyczącą wybudowania wybiegu dla
psów za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Miedźna do poinformowania wnoszącego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Miedźna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny

Id: 38F1D8AC-D74F-4217-9AC1-80ECA11BC217. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
W dniu 26 listopada 2021 r. do Rady Gminy Miedźna wpłynęła petycja w sprawie wybudowania wybiegu
dla psów w miejscowości Wola, którą podpisało 66 osób. Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy.
Petycja była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w dniu 14 grudnia
2021 r., na które zaproszono przedstawiciela składającego petycję. W czasie posiedzenia przedstawiciel
przedstawił lokalizację wybiegu dla psów, wskazując na działkę przy ul. Międzyrzeckiej w Woli, która
stanowi własność miny Miedźna. Składający petycję podnieśli, że na terenie osiedla Wola II brakuje miejsca,
w którym można by umożliwić swobodne bieganie, ćwiczenie komend, wyładowanie energii. Zwrócili uwagę,
że na terenach leśnych swobodne puszczenie psa ze smyczy jest niebezpieczne zarówno dla czworonoga, jak
i zwierzyny leśnej.
Po przeanalizowaniu informacji zawartych w petycji, wysłuchaniu przedstawiciela mieszkańców oraz
informacji przekazanej przez Wójta Gminy Miedźna, stwierdzono, że gmina Miedźna ma możliwość
wybudowania wybiegu dla psów na terenie osiedla Wola II. Jednakże realizacja przedmiotu petycji wymaga
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie. Poinformowano również o możliwości ubiegania się
o środki finansowe z funduszu sołeckiego, który aktywizuje i pobudza do działania mieszkańców, pomaga
wybierać i realizować z punktu widzenia mieszkańca zadania publiczne. W ramach funduszu sołeckiego
Mieszkańcy mogą podjąć autonomiczną i wiążącą decyzję w zakresie przeznaczenia środków finansowych na
utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów.
W ocenie komisji powyższe przedsięwzięcie wymaga przede wszystkim uzyskania zgody mieszkańców
wyrażoną w konsultacjach społecznych, które powinny uwzględniać następujące czynniki:
1) usytuowanie wybiegu w pobliżu budynków;
2) kwestie mogącego powstawać nieprzyjemnego zapachu, a także kwestię stałego nadzoru nad psami;
3) kwestie bieżącego sprzątania i wywożenia psich odchodów z koszy oraz dostarczania nowych opakowań
na odchody;
4) kwestie sprawowania kontroli nad tym, czy pies z ras uznawanych za agresywne ma kaganiec (ponadto
obawy budzi fakt, że niektóre psy mogą być agresywne, choć ich rasy nie są wymienione w przepisach prawa
jako agresywne);
5) kwestie porannego i wieczornego hałasu wywoływanego przez gromadzone w jednym miejscu psy;
6) kwestie dozoru wybiegu dla psów, by eliminowane były sytuacje pozostawiania psów przez ich
właścicieli na całe dnie na wybiegu (co także może mieć miejsce). W przypadku utworzenia wybiegu dla
psów liczyć się trzeba także z kosztami monitoringu (linia światłowodowa z kamerą noktowizyjną
z rejestratorem) w celu eliminacji (ograniczenia) sytuacji polegających na podrzucaniu niechcianych psów na
teren ogrodzonego wybiegu, czy też pozostawiania psów na wybiegu bez opieki właściciela. W przypadku
braku monitoringu należy liczyć się ze zwiększonymi kosztami związanymi z umieszczaniem w schronisku na
koszt gminy bezpańskich psów (porzuconych na wybiegu).
Organ rozpatrujący petycję popiera inicjatywą uznając petycję za zasadną. Natomiast realizacja tej
inwestycji uzależniona będzie m.in. od pozytywnej opinii mieszkańców w zakresie przeznaczenia terenu pod
wybieg dla psów w zamian za brak możliwości przeznaczenia terenu na inny cel, np. parking, nową zabudowę
itp.
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