
Uchwała Nr 1089/XLII/2014
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
nr 1017/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadne wezwanie z dnia 10 czerwca 2014 r., złożone przez 

Społeczność „Lublin z Psem” do usunięcia naruszenia prawa w związku z podjętą 
w dniu 13 marca 2014 r. uchwałą Rady Miasta Lublin nr 1017/XXXIX/2014 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie.

§ 2
Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Lublin stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta 

Lublin

Zbigniew Targoński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Lublin
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UZASADNIENIE

Stowarzyszenie Społeczność „Lublin z Psem” w swoim wezwaniu wskazało
naruszenie obywatelskiego interesu prawnego poprzez uniemożliwienie wstępu
i wypoczynku na terenie Ogrodu Saskiego wspólnie z psami.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, iż skarżącym w trybie art. 101
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) może być podmiot, którego interes prawny bądź
uprawnienie zostały naruszone zaskarżoną uchwałą. Skarżący musi wykazać się
zarówno interesem prawnym, bądź uprawnieniem, jak też zaistniałym
naruszeniem tego interesu. W orzecznictwie sądowym wskazuje się na
konkretność, bezpośredniość i realny charakter tego interesu ukształtowanego
przez konkretną normę prawa.

Skarżący nie wykazał naruszenia tak rozumianego interesu prawnego. Nie
wykazał zaistnienia związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą, a jego indywidualną
sytuacją prawną.

Należy zaznaczyć, że Regulamin korzystania z Ogrodu Saskiego
w Lublinie został opracowany w oparciu o istniejące i funkcjonujące regulaminy
zabytkowych obiektów architektury krajobrazu w Polsce min.: Parku w Łazienkach
Królewskich w Warszawie i Puławach. Kluczowym zbiorem informacji niezbędnym
do opracowania ww. dokumentu były dane zgromadzone w czasie konsultacji
społecznych trwających ponad dwa tygodnie, w których wzięło udział 260 osób.
Każda sugestia ze strony uczestników dialogu została przeanalizowana
i uwzględniona w opracowaniu regulaminu. Zgromadzone dane okazały się
niezwykle cenne pod względem merytorycznym i formalnym.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się dnia 30 stycznia i trwały do 18 lutego
2014 r. W dniach od 30 stycznia do 9 lutego 2014 r. drogą internetową
wypowiedziało się 110 osób w tym: 97 – na adres dialog@lublin.eu, 13 – na
skrzynkę dialogu społecznego na stronie www.dialog.lublin.eu. Podczas
otwartego spotkania, które odbyło się 5 lutego 2014 r. w sali obrad Rady Miasta
Lublin przy Placu Władysława Łokietka 1 o godzinie 17.00 wypowiedziało się
w sprawie regulaminu 19 osób. Byli to między innymi Radni Rady Miasta Lublin,
przedstawiciele Rad Dzielnic, Stowarzyszenia „Rowerowy Lublin”, dziennikarze,
mieszkańcy miasta Lublin i studenci. W pierwszym etapie konsultacji w ramach
wypowiedzi drogą elektroniczną oraz podczas spotkania większość osób
opowiadała się pozytywnie w kwestii wprowadzania psów do ogrodu - 44 osoby,
zaś przeciwko było 27 osób.

W związku z ożywioną dyskusją podczas otwartego spotkania w sprawie
regulaminu na temat m.in. wprowadzania psów do ogrodu w dniach od 17 do 18
lutego 2014 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin
przeprowadzili ankietę uzupełniającą konsultacje. Intencją przeprowadzenia
ankiety było dotarcie do użytkowników ogrodu, którzy nie mieli możliwości
wypowiedzenia się drogą internetową lub podczas spotkania, a są częstymi
gośćmi w ogrodzie. W ankiecie wzięło udział 131 osób. Ankieta merytorycznie
obejmowała pytania dotyczące punktów regulaminu związanych z ww.
problemem. Załącznikiem do ankiety był projekt regulaminu udostępniony na
stronie miasta Lublin dnia 30 stycznia 2014 r. Zdecydowana większość pytanych -
82 osoby - wypowiedziała się negatywnie na temat wprowadzania psów,
argumentując swoje zdanie brakiem odpowiedzialności właścicieli czworonogów
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w kwestii sprzątania psich odchodów oraz właściwej opieki nad nimi podczas
spacerów. Ankietowani wielokrotnie mówili, że odczuwają dyskomfort z uwagi na
liczne psie odchody na trawnikach i nawierzchniach, ponadto zwrócili uwagę na
fakt spuszczania psów ze smyczy bez kagańca. Najwięcej w tej sprawie miały
uwag mamy spacerujące po ogrodzie z dziećmi oraz osoby w podeszłym wieku.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za umieszczeniem
i podtrzymaniem w regulaminie zakazu wprowadzania psów do ogrodu były dane
uzyskane od Straży Miejskiej w Lublinie oraz Policji. Od dnia 2 grudnia
wystawiono kilkanaście mandatów za nie sprzątanie psich odchodów przez
właścicieli oraz spuszczanie czworonogów ze smyczy bez kagańca. Budzącym
grozę brakiem odpowiedzialności jest pozostawianie psów bez właściwej opieki,
co ma już swoje konsekwencje w postaci kilku pogryzień osób przebywających na
terenie ogrodu. Bezdyskusyjnym odzwierciedleniem stanu rzeczy w kwestii
czystości były bardzo zanieczyszczone psimi odchodami nawierzchnie trawiaste
oraz chodniki w pierwszych miesiącach od otwarcia ogrodu. W związku
z powyższym mając na uwadze dobro użytkowników podjęto decyzję
o umieszczeniu w regulaminie zakazu wprowadzania psów na teren ogrodu.
Przytoczone jako argument warunki gwarancyjne firmy wykonującej rewaloryzację
ogrodu oraz estetyka miejsca w obliczu kwestii bezpieczeństwa osób
korzystających z obiektu stały się drugorzędne. Miasto obecnie posiada wiele
enklaw zieleni, które bez najmniejszych przeszkód mogą być użytkowane przez
właścicieli czworonogów. Proponowana inicjatywa edukowania społeczeństwa
i zabezpieczenie strony technicznej będzie w przyszłości miała zastosowanie, ale
nie na terenie Ogrodu Saskiego.

W odpowiedzi na zarzuty skarżącego dotyczące obecności innych
zwierząt należy zauważyć, że Ogród Saski jak każdy park z jego natury jest
obiektem przyrodniczym, którego walorem jest obecność dzikich zwierząt.
Niekiedy bytowanie w środowisku populacji zwierząt synantropijnych, które
rozmnażają się i ekspansywnie zasiedlają tereny zieleni miejskiej może stwarzać
zagrożenie sanitarne. W takich okolicznościach Prezydent Miasta Lublin, mając
na uwadze dobro użytkowników parku, w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska, podejmuje działania w celu zapobieżenia takim zjawiskom.
Przykładem na to jest przeprowadzona i zakończona pomyślnie akcja płoszenia
na terenie Ogrodu Saskiego ptaków z gatunku gawron Corvus frugilegus.

Ogród Saski w Lublinie był zaprojektowany i założony z myślą o jego
użytkownikach. Oaza zieleni ma służyć wszystkim jako miejsce wypoczynku poza
zwartą zabudową miejską. Zważywszy na poszanowanie woli większości
użytkowników odczuwających potrzebę odpoczynku na łonie natury bez obawy
o bezpieczeństwo dzieci oraz ich samych stało się nadrzędnym powodem
umieszczenia zakazu wprowadzania psów do Ogrodu Saskiego w Lublinie.

Mając na uwadze wszystkie przedstawione wyżej okoliczności należy
uznać, że wezwanie stowarzyszenia Społeczność „Lublin z Psem” do
usunięcia naruszenia prawa jest nieuzasadnione i nie zasługuje na
uwzględnienie.
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