
UCHWAŁA NR XXXVII/295/2021 
RADY GMINY REŃSKA WIEŚ 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) Rada Gminy 
Reńska Wieś uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji złożonej dnia 17 września 2021 r. żądającej weryfikacji zakazu wprowadzania 
psów na stanowiące obiekt użyteczności publicznej boisko piłkarskie  Orlik w Reńskiej Wsi  – z przyczyn 
podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Reńska Wieś do zawiadomienia składającego petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia przez doręczenie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Reńska Wieś 

 
 

Krzysztof Olszowka 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/295/2021 

Rady Gminy Reńska Wieś 

z dnia 29 września 2021 r. 

Uzasadnienie uchwały 

W dniu 17 września 2021 r. drogą elektroniczną złożona została petycja do Rady Gminy Reńska Wieś 
z żądaniem  zweryfikowania zasadności zakazu wprowadzania psów na teren Orlika w Reńskiej Wsi. 

W uzasadnieniu wnoszący zarzucił, że zakaz ten to "wstyd, przysłowiowa wiocha, anarchia i zacofanie„. 

Zaznaczył, że spacer z psem to szczególnie dla starszych osób sposób na rekreację. Zwrócił uwagę, że 
obecnie w wielu obiektach handlowych, gastronomicznych nie ma zakazu na wprowadzanie psów. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Reńska Wieś na posiedzeniu w dniu 23 września 
2021 zapoznała się z treścią petycji, wysłuchała wyjaśnień Wójta Gminy Reńska Wieś oraz zapoznała się 
z opinią radcy prawnego i negatywnie zaopiniowała żądanie weryfikacji i uchylenie  obowiązującego  zakazu 
wprowadzania zwierząt domowych na teren tego obiektu. 

Powszechnie używane określenie „orlik" dotyczy boiska piłkarskiego o niewielkich wymiarach, ogrodzonego 
i wyposażonego w sztuczną nawierzchnię. Boisko to jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym do 
uprawiania sportu przez młodzież oraz gier sportowych przez dzieci. 

Zakaz wprowadzania zwierząt domowych m.in. na teren obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Reńska Wieś wprowadzony został w 2013 r. uchwale nr XXVI/165/12 Rady Gminy Reńska Wieś 
z dn.12.12.2012 r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Reńska, a następnie 
w kolejnej uchwale Rady Gminy Reńska Wieś nr XXX/189/13 z dn.24.04.2013 r. zmieniającej ten Regulamin. 

Podstawą prawną uchwał rad gmin wprowadzających ten zakaz jest art.4 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, który nakazuje w regulaminie określenie obowiązków osób utrzymujących 
zwierzęta domowe mających na celu uniknięcie zagrożeń dla ludzi i zanieczyszczenia miejsc przeznaczonych 
do użytku wspólnego. 

Uchwały takie są aktami prawa miejscowego do  podjęcia których lub dokonania w nich zmian właściwa jest 
wyłącznie rada gminy. 

Celem zakazu wprowadzania zwierząt domowych na teren obiektów użyteczności publicznej jest uniknięcie  
zanieczyszczenia terenów tych obiektów przez zwierzęta domowe, a także uniknięcie zagrożeń dla ludzi, które 
te zwierzęta mogą powodować. Dotyczy to w szczególności takiego obiektu jakim jest Orlik. 

Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach przeznaczonych do 
wspólnego użytku, do jakich zaliczyć należy obiekty użyteczności publicznej, nie jest całkowicie możliwe, a w 
przypadku zanieczyszczeń płynnych niemożliwe, nawet gdy właściciel zwierzęcia wywiązał się z obowiązku 
usuwania tych zanieczyszczeń. 

Całkowite wyeliminowanie zanieczyszczeń na terenie Orlika może nastąpić tylko poprzez zakaz 
wprowadzania tam zwierząt domowych. 

Zakaz ten ma także na celu uniknięcie zagrożeń jakie mogą stwarzać psy przebywające na Orliku dla dzieci 
i uprawniającej w tym czasie sport młodzież,  zwłaszcza iż nie można wykluczyć przebywania na tym obiekcie 
większej ilości tych zwierząt. 

Rada nie kwestionuje twierdzenia wnoszącego petycję, że teren ten ma charakter rekreacyjny, lecz uważa iż 
rekreacyjny charakter terenu dodatkowo uzasadnia przedmiotowy zakaz. 

Nie przekonuje natomiast argumentacja wnoszącego petycję, że zakaz wprowadzania zwierząt domowych 
nie obowiązuje na terenie hoteli, zakładów gastronomicznych, obiektów handlowych. 

Nie wynika z niego czy na terenie danej gminy  przedmiotowy zakaz nie obowiązuje czy  obowiązuje, a  
nie jest przez właścicieli zwierząt domowych przestrzegany za zgodą właścicieli tych obiektów. 
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Należy także   w uchwałach gmin  określać obowiązki właścicieli zwierząt domowych w zależności od 
stopnia zagrożenia w danej gminie zanieczyszczeniem i uciążliwością  terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytkowania. 

Rada Gminy Reńska Wieś uważa, że nie ma możliwości uniknięcia zanieczyszczenia obiektu użyteczności 
publicznej jakim jest boisko piłkarskie Orlik w Reńskiej Wsi przez zwierzęta domowe  i spowodowane przez 
nie uciążliwości jak tylko przez zakaz wprowadzenia zwierząt domowych na teren tego obiektu. 

Z tych względów petycja, o której mowa wyżej, nie może być uwzględniona.
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