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Znak sprawy: BDO-II.1431.8.2022.AI 
Identyfikator: RKP-141899-2022 
 
Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na wniosek z dnia 20 czerwca 2022 r. o udostępnienia informacji publicznej, 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, 

że formularze i karty weryfikacyjne wszystkich projektów zgłoszonych w ramach 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego są udostępniane do wglądu mieszkańców  

na stronie internetowej w trakcie trwania edycji SBO. Po zakończeniu edycji SBO w danym 

roku system teleinformatyczny obsługujący budżet obywatelski w Szczecinie zostaje 

wyłączony, a wraz z tym przestają być publikowane powyższe dokumenty. Nie oznacza to 

jednak, że nie jest możliwe zapoznanie się z ich treścią. Formularze projektów SBO oraz ich 

karty weryfikacyjne podlegają udostępnieniu na wniosek w trybie dostępu do informacji 

publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej.  

 

Poniżej wskazuję przyczyny negatywnej weryfikacji wymienionych przez Pana projektów 

zgłoszonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. 

 

CE/0006 - WYBIEG DLA PSÓW W PARKU GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA  

W SZCZECINIE: 

 Zgodnie z opinią jednostki miejskiej dokonującej weryfikacji merytorycznej końcowej – 
Zakładu Usług Komunalnych: 

„Projekt otrzymał dwie negatywne opinie w ramach konsultacji.  

1. Ogrodnik Miasta zwraca przede wszystkim uwagę na fakt, że w niewielkim parku nie ma 

miejsca na budowę wybiegu odpowiedniej wielkości. Ponadto wybieg z wymaganym 

wysokim ogrodzeniem we wskazanej lokalizacji byłby obiektem silnie dysharmonijnym  

w parku o reprezentacyjnym charakterze. 
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2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków wskazuje iż, inwestycja obejmuje częściowo 

obszar dawnego cmentarza wojskowego ujętego w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 

zabytków. Teren objęty jest ochroną konserwatorską na mocy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, gdzie m.in. obowiązuje utrzymanie historycznej 

kompozycji i składu gatunkowego zieleni urządzonej. Z uwagi na uwarunkowania kultowe 

oraz warunki ochrony konserwatorskiej historycznego cmentarza, Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytków zaopiniowało projekt negatywnie.” 

 

 Zgodnie z opinią Pani Ogrodnik Miasta: 

„Według opinii behawiorystów wybieg dla psów, aby pełnił swoją funkcję musi posiadać 
określone parametry oraz powinien być wykorzystywany przez świadomych opiekunów. 
Celem budowy wybiegu dla psów jest zapewnienie możliwości swobodnego biegania dla 
psów oraz bezpiecznych interakcji z innymi zwierzętami. Aby było to możliwe musza być 
spełnione następujące warunki: 
- wybieg musi obejmować dużą pustą przestrzeń bez przeszkód terenowych na której pies 
może swobodnie biegać. Należy przyjąć, że minimalna wielkość wybiegu dla psów to  
0,25 ha (2,5 tys.m2), szczególnie w obszarze miasta o dużej gęstości zaludnienia;  
- urządzenia typu agility powinny być wykonane z takich materiałów, które nie będą się 
przyczyniać do powstawania urazów u psów podczas błędów w pokonywaniu przeszkód; 
- w przypadku montowania jakichkolwiek przeszkód, konieczne jest zamontowanie tablicy 
informacyjnej wskazującej w jaki sposób należy z niej korzystać aby nie narażać zwierząt 
na niebezpieczeństwo; 
- wybieg powinien mieć bezpieczną dla psów nawierzchnię – równy trawnik, lub piasek;  
- właściciel powinien zawsze czuwać nad przebiegiem interakcji między zwierzętami; 
- wejście na teren wybiegu powinno mieć charakter podwójnej śluzy; 
- wybieg dla psów powinien mieć wysokie ogrodzenie z podmurówką, które uniemożliwi 
ucieczkę psa z wybiegu; 
- wybieg powinien być wyposażony w poidło; 
- na wybiegu nie powinno się znajdować zbyt wiele psów jednocześnie – szczególnie ma 
małej przestrzeni; 
 - wybieg powinien mieć miejsca zacienione oraz słoneczne. 

Opisany w projekcie nieduży wybieg z zabawkami i ławkami nie będzie w żadnym stopniu 
realizował potrzeb psów, a wręcz prowokował właścicieli do niewłaściwych zachowań. 
Realizacja projektu o opisanym zakresie będzie przyczyniać się do następujących 
problemów:  
- Zbyt duże zagęszczenie psów na małej przestrzeni powodujące nadmierne pobudzenie 
zwierząt skłaniające je do zachowań agresywnych. Podczas interakcji zwierząt o 
dominującym charakterze z osobnikami o bardziej zrównoważonym lub lękowym 
charakterze będzie dochodzić do interakcji wywołującej u zwierząt stres.  
- W niewielkim parku nie ma miejsca na wybieg o odpowiedniej wielkości.  
- Wygospodarowanie na psi wybieg małej przestrzeni i montaż na niej urządzeń 
sprawnościowych może przyczynić się do powstawania urazów u zwierząt, które w sytuacji 
pobudzenia będą biegać po wybiegu.  
- Nastąpi wydeptanie trawy na całej powierzchni wybiegu, przyczyniające się do zniszczeni 
warstw urodzajnej gleby oraz fatalny wygląd obiektu w przestrzeni reprezentacyjnego 
parku. Konieczne będzie regularna zamykanie wybiegu w celu wyrównania gruntu  
i odtworzenia trawnika, co będzie generować wysokie koszty utrzymania obiektu.  
- Montaż ławek będzie prowokował opiekuna do niedopuszczalnych zachowań 
polegających na ‘ wrzuceniu ’ psa do wybiegu, braku interakcji potrzebnej do budowania 
więzi i braku kontroli nad zachowaniem psa wobec innych zwierząt.  
- Budowa wybiegu ogrodzonego wysokim ogrodzeniem z podmurówką będzie obiektem 
bardzo silnie dysharmonijnym w parku, który ma reprezentacyjny charakter.  



- Materiały takie jak stal i beton, które mają wysoką odporność na wandalizm przyczyniają 
się jednocześnie do powstania ryzyka urazów u zwierząt w sytuacji niewłaściwego 
pokonania przeszkody. Zastosowanie przyjaznym materiałów w rodzaju drewno, tworzywa 
sztuczne będzie generować potrzebę regularnych napraw generujących wysokie  koszty 
utrzymania terenu.  
- Dodatkowo zwracam uwagę, iż park jest oświetlony i nie ma potrzeby montowania 
dodatkowego oświetlenia dedykowanego wybiegowi dla psów.” 
 

 Zgodnie z opinią Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

„Inwestycja obejmuje częściowo obszar dawnego cmentarza wojskowego ujętego  
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z art. 22 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r. poz. 710 – 
tekst jednolity ze zmianami). Ponadto teren planowanej inwestycji położony jest w graniach 
układu urbanistycznego Śródmieścia Szczecina, który to obszar ujęty jest w wojewódzkiej  
i gminnej ewidencji zabytków. Tym samym inwestycja wymaga uzgodnienia z właściwym 
organem ochrony zabytków w trybie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. 
Ponadto teren Placu im. Gen. Wł. Andersa Plac objęty jest ochroną konserwatorską  
na mocy ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Plac 
Odrodzenia 3” w Szczecinie (uchwała nr XIV/488/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 
28.01.2020 r.), w terenie elementarnym S.C.2014.ZP gdzie obowiązuje m.in. obowiązuje 
utrzymanie historycznej kompozycji i składu gatunkowego zieleni urządzonej. Tym samym 
lokalizacja nowych funkcji nie może powodować zmian w historycznym układzie 
kompozycyjnym oraz nie może ingerować w zieleń historyczną. Cmentarz wojskowy, 
obecnie skwer stanowiący Plac Władysława Andersa (niem. Militär Kirchhof) stanowi 
najstarszy, powstały ok. 1750 roku cmentarz wojskowy w Szczecinie. Cmentarz zamknięto 
dla pochówków w 1900 roku. Pierwsze zmniejszenie terenu cmentarza miało miejsce  
w roku zamknięcia nekropolii, tj. w 1900 roku, kiedy to pas ziemi zajęto pod wytyczaną  
ul. św. Wojciecha (Karkutsch str.) oraz pod budowę istniejącej do dziś kamienicy. Już 
trzynaście lat później ekshumowano na starszą część cmentarza ciała z 577 grobów, 
ponieważ teren ten przeznaczono pod budowę kościoła pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa (wówczas był to kościół garnizonowy). W tym stanie cmentarz przetrwał do roku 
1945. Jego obszar zajmował ok. połowy obecnego placu. 

Z uwagi na uwarunkowania kulturowe oraz warunki ochrony konserwatorskiej 

historycznego cmentarza nie jest możliwe lokowanie wybiegu dla psów na terenie 

historycznego cmentarza.” 

 

SMNMMWP/0002 - Wybieg dla psów w parku Żeromskiego:  

 Zgodnie z opinią jednostki miejskiej dokonującej weryfikacji merytorycznej końcowej – 
Zakładu Usług Komunalnych: 

„Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego we wskazanych lokalizacjach 

przewiduje wybudowanie wybiegu dla psów o pow. max. do 1400 m2, ogrodzenie z siatki 

o wys. 1,80-2,10 m Biuro Miejskiego Konserwatora zabytków wydało negatywna opinię 

ws. możliwości zrealizowania projektu wskazując, że teren jest byłym cmentarzem 

ewangelickim. Z uwagi na uwarunkowania kulturowe ochrony konserwatorskiej 

historycznego cmentarza nie jest wskazane lokowanie wybiegu dla psów na terenie 

dawnego cmentarza. Brak jest kompleksowego projektu koncepcyjnego 

zagospodarowania całego parku im. Żeromskiego spełniającego wymogi ochrony 

konserwatorskiej. Wszelkie prace, z uwagi na fakt, że jest to teren zabytkowy wymagają 



uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. Wobec powyższej sytuacji 

istnieje ryzyko odmowy wydania pozwolenia przez wojewódzkiego konserwatora 

zabytków we wskazanych lokalizacjach. Miejski Konserwator zabytków wskazuje  

na możliwość lokowania tego typu funkcji poza obszarem historycznego cmentarza. Jest 

to także obszar objęty ochroną konserwatorką i obowiązuje wszystkie ustalenia dot. 

ochrony konserwatorskiej. Wskazywana przestrzeń Parku Żeromskiego, poza obszarem 

terenów byłych cmentarzy, znajduje się na południe od ul. Platanowej. Jest to najbardziej 

reprezentacyjna część Parku Żeromskiego, przestrzeń spójna kompozycyjne o cechach 

krajobrazowych i historycznego założenia ogrodowego. Występuje tu (jak na całym 

terenie parku) wiele gatunków starodrzewu i krzewów odmian egzotycznych, wiele drzew 

o cechach pomnikowych. Jest to przestrzeń z funkcją rekreacji. Znajdują się tu m.in. 

dawny budynek parkowy(obecnie hotel), plac zabaw dla dzieci, głaz pamiątkowy z 

tablicą poświęconą Stefanowi Żeromskiemu, głaz z tablicą pamiątkowa poświęcona 

"Synom Pułku", rozmieszczone są rzeźby plenerowe "akcenty rzeźbiarskie - "Fontanna" , 

"Macierzyństwo", "Prometeusz", teren przecinają symetryczne alejki spacerowe  

w układzie ogrodu miejskiego, usytuowane są zieleńce, kompozycje piętrowe rabat  

i klombów, zamontowane elementy malej architektury. Brak przestrzeni dla sytuowania 

wybiegu dla psów. Należy zachować historyczny układ i założenia kompozycyjne.  

Z powodów przytoczonych powyżej nie ma możliwości wybudowania także na tym 

obszarze wybiegu dla psów. Tej funkcji nie przewiduje także MPZP.” 

 

 Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków: 

„Projekt dotyczy obszaru Park im. Żeromskiego wpisanego do rejestru zabytków 

województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. A - 1109, nr dec. Kl.540/25/83 z dnia 

15.11.1983 r.) W związku z powyższym wszelkie prace prowadzone na obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków wymagają uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków. 

Działka nr 3/2 obręb 1027 to również teren dawnego cmentarza ewangelickiego (dawny 

Cmentarz Grabowski). Z uwagi na uwarunkowania kulturowe oraz warunki ochrony 

konserwatorskiej historycznego cmentarza nie jest wskazane lokowanie wybiegu dla psów 

na terenie dawnego cmentarza. Ponadto brak jest kompleksowego projektu koncepcyjnego 

zagospodarowania całego parku im. Żeromskiego, spełniającego wymogi ochrony 

konserwatorskiej stąd istnieje ryzyko odmowy wydania pozwolenia wojewódzkiego 

konserwatora zabytków na realizację „wycinkowej” inwestycji na tym obszarze. Możliwe jest 

lokowanie tego typu funkcji jedynie poza terenem historycznego cmentarza. W związku  

z powyższym projekt został zaopiniowany negatywnie.” 

 

 


