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Przemysław Staniszewski 

Prezydent Miasta Zgierza 

Szanowny Pan 

Interpelacja 

Szanowny Panie Prezydencie proszę o zwrócenie uwagi na nasilające się zjawisko 

dokarmiania ptaków przez mieszkańców w miejscach publicznych a w szczególności na 

PI. Jana Kilińskiego. Miejsce to jest centralnym punktem przesiadkowym komunikacji 

miejskiej, jednym z głównych punktów usługo - handlowym naszego miasta. Dokarmianie 

przyczyniło się do zwiększenia ilości zanieczyszczeń pozostawianych przez ptaki zarówno na 

podłożu jak i na ławkach, budynkach czy wiatach przystankowych. Estetyka tego miejsca 

powinna być niepodważalna, zachęcająca naszych mieszkańców do choć chwilowego 

spoczynku w tym miejscu a nie do tego zniechęcająca. Wspomnę, także o chorobach jakie 

mogą przenosić ptaki, które mogą być zagrożeniem dla ludzi czy o zwiększeniu ilości 

gryzoni, które mają swobodny dostęp do pozostawionych resztek pokarmów. 

Proszę o postawienie odpowiednich tabliczek informujących o zakazie dokarmiania 

ptaków w takich miejscach jak pl. Jana Kilińskiego, pl. Jana Pawła I I , Park Kulturowy Miasto 

Tkaczy. 

Proszę o przychylne rozpatrzenie mojej prośby. , 
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Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, dn. 05.04.2019 r. 

Pan Jakub Filipowicz 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.03.2019 r. dot. dokarmiania przez 

mieszkańców ptaków w miejscach publicznych, co jak Pan Radny wskazuje przyczynia się do 

zwiększenia ilości zanieczyszczeń pozostawianych przez ptaki na podłożu, jak i na ławkach, 

budynkach i wiatach przystankowych informuję, iż w Regulaminie 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. brak jest zapisów, 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 Łodzi zarzucającej ww. uchwale rażące naruszenie przepisów prawa materialnego polegające na 

przekroczeniu delegacji ustawowej poprzez m.in. wprowadzenie do ww. Regulaminu zakazów 

dotyczących ustawienia legowisk dla zwierząt wolno żyjących oraz uregulowanie dokarmiania 

zwierząt wolno żyjących i bezdomnych, w przygotowaniu obecnie obowiązujących zapisów 

Regulaminu odstąpiono od zaskarżonych regulacji. 

Charakter miejsca publicznego, jakim jest Plac Jana Kilińskiego czy też Plac Jana Pawła II 

w Zgierzu, wiąże się z ciągłą rotacją zarówno mieszkańców Zgierza, jak i osób spoza miasta . 

W ramach bieżących czynności związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenach 

należących do zasobu komunalnego, regularnie prowadzone są działania związane ze sprzątaniem, 

w tym też wiat przystankowych we współpracy z Miejskimi Usługami Komunikacyjnymi 

w Zgierzu. Ponadto w uzgodnieniu ze Strażą Miejską w Zgierzu, na obiektach zlokalizowanych 

w obrębie Placu Jana Kilińskiego poszczególni użytkownicy zamontowali specjalne zabezpieczenia 

uniemożliwiające przebywanie ptaków na gzymsach. 
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