
 

Opis zadania  

Powstanie ogrodzonego wybiegu dla psów jest w interesie ludzi którzy posiadają zwierzęta jak i tych, którzy ich 

nie maja. Bedzie to miejsce gdzie bezpiecznie będzie można puścić psa ze smyczy, ogrodzone z furtka, 

wystosowanym regulaminem /zał. nr 5/, czyste i komfortowe. Miejsce to powstanie żeby psy nie biegały luzem 

po osiedlach i miały miejsce do zabawy, treningów i socjalizacji podobne do tych w innych miejscowościach 

Lokalizacja nasza nie koliduje z alejkami spacerowymi, posiada dogodny dojazd, dostęp do wody / strumień 

naturalny/ a także w przypadku urazów w odległości 100 m znajduje się całodobowy Gabinet Weterynaryjny „4 

łapy”. Już dziś spotyka się tu właścicieli czworonogów wraz ze swoimi pupilami /zał.10,11,12,13,14,15,16,17 

oraz filmik nr 18 płyta CD/ Właściciele psów w Jeleniej Górze mają nakazy oraz zakazy dotyczące 

wyprowadzania psów, które są uwarunkowane słusznymi zresztą przepisami prawa. I tak UCHWAŁA NR 

336.XXXIII.2012 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra nakłada na nas obowiązek utrzymywania psa w 

sposób ograniczający zagrożenie dla pozostałych mieszkańców tj. obowiązki określające, że  

psa prowadzi się na smyczy, zabrania się drażnienia, szczucia lub płoszenia psów i innych zwierząt, zabrania się 

wprowadzania psów i innych zwierząt na place zabaw dla dzieci i trawniki.  

Niestety, praktyka dnia codziennego wskazuje, że nie wszyscy „psiarze” chcą o tym pamiętać. Nieliczne osoby 

stosują się do zapisów zawartych w ww. Uchwale Na terenie naszego miasta teoretycznie są miejsca, gdzie 

można udać się na spacer z psem. W praktyce wygląda to jednak tak, że nie korzystamy z nich, bo 

najzwyczajniej nie mamy czasu na to by poświęcić pół  

dnia na przeprawy przez miasto. Podróżowanie z pupilem jest niewygodne i bardzo stresujące, dlatego 

potrzebujemy takiego miejsca w pobliżu zamieszkania. Biorąc pod uwagę fakt, że mieszkamy w blokowiskach, 

mieszkańców jak i zwierząt jest bardzo duża liczba. Są to zwierzęta duże lub małe, lecz tylko zwierzęta. 

Spokojnie można przyjąć, że z wybiegu dzikiego korzysta dzisiaj ponad 50 psów z okolicznego blokowiska, nie 

licząc "przyjezdnych" z Zabobrza I, II i z centrum miasta.  

To my właściciele odpowiadamy za ich bezpieczeństwo jak i bezpieczeństwo innych ludzi. Często zdarza się, że 

zwierzęta w ww. miejscach są puszczane luzem. Istnieje ryzyko ucieczki pupila, wtargnięcia pod samochód co 

mogłoby spowodować groźny wypadek. Również bezpieczeństwo dzieci, jak i spokój spacerowiczów będzie 

zachowany jeśli takie miejsce zostanie wyznaczone 

 

Adresaci zadania  

Mieszkańcy Jeleniej Góry, właściciele psów i sympatycy zwierząt, organizacje na rzecz ochrony i praw zwierząt, 

prowadzący szkolenia i organizacje działające dla zdrowia, również psychicznego psów. 

 

Cel zadania – uzasadnienie, ze wskazaniem obszaru oddziaływania, szczególnych walorów i atrakcyjności dla 

mieszkańców  

Celem utworzenia Psiego Parku jest:  

możności rozładowania energii.  

dzieci bez nadzoru dorosłych nie będą miały wstępu;  

Dodatkowo na wybiegu dla psów mogą być organizowane dla wszystkich chętnych, nieodpłatne zajęcia szkół 

dla psów, spotkania z behawiorystami, weterynarzami oraz pracownikami schroniska dla zwierząt. Można 

będzie także organizować zawody, które pomogą rozpropagować szkolenie psów jako podstawę 

odpowiedzialnego właściciela psa;  

psów ze schroniska. Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że w Jeleniej Górze nie ma takiego miejsca, 



wyznaczenie wybiegu dla psów znacznie wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa i porządku oraz zapobiegło 

ewentualnym zdarzeniom z udziałem psów  

 

Ludzie, którzy będą korzystać z tego typu inicjatywy na pewno będą trzymać się zasad panujących na terenie 

wybiegu. Będzie to miejsce spotkań mieszkańców osiedli, których łączy wspólna pasja i miłość do zwierząt, czyli 

grupa ludzi/psiarzy, którzy będą dbali o to by wybieg działał jak należy. Nie będzie służył do schadzek na 

przysłowiowe „piwko”. Nie tylko „psiarz”, lecz każda osoba mająca choć trochę do czynienia ze zwierzętami 

wie, że dla zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzaka należy zapewnić mu codzienną porcję ruchu. Zwierzęta 

tak jak ludzie potrzebują socjalizacji, beztroskiej zabawy, czy równie ważnego treningu.  

Na terenie mogą pojawić się atrakcje np. w postaci przewróconego pnia, płotków, labiryntów do szkolenia lecz 

głównie wykorzystamy naturalne przeszkody w postaci istniejącego zadrzewienia tej części łąki, 

wykorzystywanego do zabawy przez psa i właściciela. Program wybiegu powinien zapewnić psom atrakcyjną 

zabawę w higienicznych i bezpiecznych warunkach, łąka stanowi doskonałe podłoże do jej zachowania w 

sposób naturalny.·  

Proponowany przez nas teren nie wymaga szczególnych przygotowań, jedynie ogrodzenia siatką, umieszczenie 

widocznej tablicy z ostrzeżeniem: Uwaga! Wybieg dla psów,  

ustawienie przy wejściu regulaminu, zrobienia furtki i furty oraz zapewnienia koszy na nieczystości.  

Z racji swojego położenia nie zepsuje wizualnie otoczenia, a zlokalizowany w miejscu dogodnym dla osób 

pieszych oraz zmotoryzowanych, blisko dużych skupisk mieszkaniowych, ale nie w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie, zapewni łatwy dostęp szerokiej grupie zainteresowanych.  

Grupa inicjatywna planuje w okresie późniejszym w ramach „czynu społecznego” wyposażyć Park w urządzenia 

typu tunele , przeszkody do skakania czy kładki . Z uwagi na ich wygórowane ceny u wykonawców 

komercyjnych „ wykonanie ich we własnym zakresie nie będzie tak kosztowne i nie obciąży Budżetu 

Obywatelskiego.  

Pomysł na zorganizowanie takiego Parku spotkał się z dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców 

Jeleniej Góry oraz Związku Kynologicznego w Polsce członka Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) 

oddział Jelenia Góra jak również Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDE CANE – Inspektorat Jelenia 

Góra. 


