
 

 
UCHWAŁA Nr V/36/2019 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 28 lutego 2019 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia na osiedlu Ługi w 
Karczewie ogrodzonego wybiegu dla psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2018 poz. 994 z późn. zm.
1
) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach      ( Dz. U. 2018 r., poz. 870 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję dotyczącą utworzenia na osiedlu Ługi w Karczewie ogrodzonego wybiegu 

dla psów, złożoną przez właścicieli i sympatyków psów, uznaje się za niezasadną  
 

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 

Karczewie, zobowiązując do poinformowania składających petycję o sposobie jej 

rozpatrzenia poprzez przekazanie treści niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

     Piotr Żelazko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 

 i 2500.  

 



        ZAŁĄCZNIK  

        do UCHWAŁY Nr V/36/2019 

        RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE 

        z dnia 28 lutego 2019 r. 

 

UZASADNIENIE 

 
Na posiedzeniu 24 stycznia 2019 r. Komisja rozpatrzyła petycję z dnia 10.01.2019 r.,    

w której właściciele i sympatycy psów zwrócili się do Rady Miejskiej w Karczewie o 

utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, wskazując teren w kwadracie ograniczonym 

ulicami:  Andersa, Bema, Piłsudskiego.  

Do petycji został dołączony „Regulamin wybiegu dla psów” i kosztorys budowy ww. 

wybiegu, który opiewa na kwotę 96 544,91 zł. 

Z informacji Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Strategii wynika, co 

następuje: 

Organizacja wybiegu dla psów na osiedlu Ługi w Karczewie na wskazanym w petycji terenie 

należącym do Gminy Karczew wymaga uzyskania zgody właścicieli sieci przesyłowych 

(podziemna infrastruktura: gazu wysokiego ciśnienia, cieplna, sieci elektryczne i 

teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne oraz napowietrzne sieci energetyczne) oraz 

uzyskania zgody mieszkańców na lokalizację wybiegu dla psów, wyrażoną w konsultacjach 

społecznych, które uwzględniłyby: 

- rekreacyjne wykorzystanie tego zielonego terenu (obok znajduje się ścieżka zdrowia i 

zewnętrzne urządzenia fitness zewnętrzne) usytuowanego w pobliżu budynków 

wielorodzinnych i jednorodzinnych; 

- kwestie nieprzyjemnego zapachu wynikającego z dużego nagromadzenie zwierząt w jednym 

miejscu, a także kwestię stałego nadzoru nad przestrzeganiem obowiązku sprzątania po 

psach  (powstaje wątpliwość podmiotu odpowiedzialnego za taki nadzór); 

- kwestie bieżącego sprzątania i wywożenia psich odchodów z koszy oraz dostarczania 

nowych opakowań na odchody (powstaje wątpliwość podmiotu odpowiedzialnego za obsługę 

sprzątania); 

- 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); 

- kwestie porannego i wieczornego hałasu wywoływanego przez gromadzone w jednym 

miejscu psy; 

- 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 ok. 

20.000 zł (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 na okres kilku godzin bez 

opieki właściciela. W przypadku braku monitoringu należy liczyć się ze zwiększonymi 

kosztami związanymi z umieszczaniem w schronisku bezpańskich psów (porzuconych na 

wybiegu). Jednocześnie liczyć się trzeba z kosztami ubezpieczenia OC dla Gminy Karczew za 

szkody spowodowane przez „bezpańskie” psy pozostawione na wybiegu dla psów. 

 Z załączonego kosztorysu wynika, że przedsięwzięcie to jest dość kosztowne (kwota blisko 

100 tys. zł). Realizacja wybiegu dla psów będzie generować także stałe koszty utrzymania 

wybiegu związane z jego pielęgnacją, sprzątaniem i nadzorem - na co także trzeba by 

przeznaczyć określone środki finansowe. 



W wielu miastach Polski podobne przedsięwzięcia są realizowane w ramach budżetów 

partycypacyjnych (obywatelskich). 

W ocenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powyższe przedsięwzięcie nie jest 

priorytetową potrzebą mieszkańców Osiedla, tym bardziej, że w pobliżu występują obszary 

leśne i łąkowe. Potrzeby inwestycyjne na osiedlu Ługi są ukierunkowane na poprawę 
bezpieczeństwa poprzez budowę parkingów, wymianę chodników, poszerzenie i poprawę 
nawierzchni ulic oraz wymianę słupów oświetleniowych. 

W Gminie Karczew od kilku lat funkcjonuje budżet partycypacyjny, który aktywizuje i 

pobudza do działania mieszkańców, pomaga wybierać i realizować najważniejsze z punktu 

widzenia mieszkańca zadania publiczne. W ramach budżetu partycypacyjnego Mieszkańcy 

mogą podjąć autonomiczną i wiążącą decyzję w zakresie  przeznaczenia środków 

finansowych na  utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów. 

 

W związku z tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu - jednogłośnie 3 głosami 

„za” - negatywnie rozpatrzyła przedmiotową petycję. 
   

 

 

Przewodniczący Rady 

     Piotr Żelazko 

 


