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W zalpczeniu przedkladam Petycjg w sprawie utworzenia parku dla ps6w

w Kolbuszowej wraz z29l podpisami Mieszkanc6w'
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Kolbuszowa, dn. 30.09.2022r.

Szanowny Pan

Jan Zuba

Burmistrz Kolbuszowei

Petycja w sprawie utworzenia parku dla ps6w w Kolbuszowej

My, ni2ej podpisani Mieszkafcy Kolbuszowej, zwracamy siq z uprzejmq pro5bq o utworzenie

na terenie naszego miasta ogrodzonego parku dla ps6w.

Wniosek ten popieramy faktem licznej grupy WlaScicieli czworonog6w, dla kt6rych takie

miejsce jest niezwykle istotne w sprawowaniu odpowiedniej opieki nad zwierzqtami, a na terenie

miasta Kolbuszowa takiego parku nie ma. Ogrodzona, a jednocze6nie pozwalajqca na dowolne

poruszanie siQ ps6w przestrzef umo2liwiatoby czworonogom swobodny,

a zarazem bezpieczny i kontrolowany przez ich opiekun6w wybieg. Park ten przyczyni siq do

zapewnienia zwierzqtom odpowiedniej socjalizacji, kt6ra niewqtpliwie wptywa na zlagodzenie

agresywnych zachowafi wzglqdem ludzi oraz innych zwierzqt. Swobodna ale bezpieczna, bo

kontrolowana zabawa czworonog6w pozwoli na wykorzystanie poklad6w energii, co z kolei

wyeliminuje ich nadpobudliwe zachowania w tym takie wycie oraz uciq2liwe, nadmierne szczekanie.

Poniewai zgodnie z art.77 Ustawy z dnia 20 maja L97L r. Kodeks wykroczed (D2.U.2O2L.2008 t.j.),

ka2dy wla5ciciel ps6w zobowiqzany jest do zachowania zwyktych lub nakazanych Srodk6w ostroinoSci

przy trzymaniu zwierzqcia, tak aby nie stwarzalo ono swoim zachowaniem niebezpieczefstwa dla

iycia lub zdrowia czlowieka, niemoiliwym sie staje stworzenie wlaSciwych warunk6w

u moil iwiajqcych zaspokojenie psychofi zycznych potrzeb czworonog6w.

Ogrodzona, umo2liwiajqca poruszanie siq ps6w bez smyczy przestrzen bqdzie tak2e idealnym

miejscem dla mieszkaic6w Kolbuszowej na obserwacjq zachowai czworonog6w oraz wymianq

poglqd6w i wskaz6wek na temat utrzymywania zwierzqcia, jego wychowywania i sposob6w tresury.

Optymalnie jest aby wspomniane miejsce bylo trawiaste w blisko6ci drzew, z tawkq, koszem na

zwierzqce odchody i torem przeszk6d. Jednakie majqc na uwadze, 2e byi moie nasze oczekiwania sq

zbyt wyg6rowane niewqtpliwie znajdzie siq jaki6 teren do zagospodarowania speiniajqcy nasze

oczekiwania np. plac miqdzy basenem a ulicq Jana Pawla ll. Najwainiejsze jest, aby wydzielony teren

byl przestronny, ogrodzony siatkq lub plotem, kt6re uniemoiliwiq psom ucieczkq.

Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej pro6by.


