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Interpelacja 

W ramach spotkań z Radami Osiedla jako radny miejski pozyskuję wiele informacji na 
temat codziennych problemów mieszkańców naszego miasta. Jednym z nich jawią się być 
nieodpowiedzialne zachowania niektórych mieszkańców polegające na dokarmianiu 
ptaków w sposób masowy, nieuzasadniony mające znamiona zaśmiecania terenu. 

Powoduje to wzrost liczebności szczurów co zagraża bezpieczeństwu i wprowadza 
zagrożenie rozprzestrzeniania się groźnych chorób. 

Proszę o wskazanie tego problemu Straży Miejskiej, celem próby ograniczenia. 

Jako jedną z lokalizacji wskazuję oklica CM Boruta i ronda Sybiraków. 
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Pan Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29.01.2019 r. wskazującą na 

.. nieodpowiedzialne zachowania niektórych mieszkańców polegające na dokarmianiu ptaków 

w sposób masowy, nieuzasadniony mające znamiona zaśmiecania terenu " w szczególności 

W okolicy CM Boruta i ronda Sybiraków informuję, iż kwestie te nie mogą być dochodzone przez 

Straż Miejską w Zgierzu, gdyż dokarmianie ptaków nie nosi znamion wykroczenia. Istotnym jest 

też. że obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz 

będącym załącznikiem do uchwały Nr XLII/545/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. 

nie zawiera regulacji, które pozwalałyby Straży Miejskiej w Zgierzu na interwencję w stosunku do 

osób dokarmiających ptaki. Zapis o treści „2. Zabrania się dokarmiania zwierząt wolno żyjących 

( dzikich ) i bezdomych bez zgody właściciela nieruchomości." obowiązywał choćby w treści 

Regulaminu przyjętego uchwałą Nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. 

Jednakże na skutek skargi Prokuratora Okręgowego w Lodzi zarzucającej ww. uchwale rażące 

naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na przekroczeniu delegacji ustawowej 

poprzez m i n wprowadzenie do ww. Regulaminu zakazów dotyczących ustawienia legowisk dla 

zwierząt wolno żyjących oraz uregulowanie dokanniania zwierząt wolno żyjących i bezdomnych, w 

przygotowaniu obecnie obowiązujących zapisów Regulaminu odstąpiono od zaskarżonych 

regulacji. W tej sytuacji utrzymanie czystości i porządku spoczywa na właścicielu nieruchomości, 

choćby stanowiły one tereny ogólnodostępne. 
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