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Kraśnik, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Pan
Witold Karpiński
Radny Rady Miasta Kraśnik

Odpowiadając na interpelacje zgłoszone na sesji w dniu 31 marca 2016r. wyjaśniam,
co następuje:
Treść interpelacji 1: zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej o czujność w stosunku do
osób, które wyprowadzają psy a jest to dobra okazja do sprawdzenia czy jest zapłacony
podatek za te psy. Zwrócił również uwagę na ul. Lubelską jadąc od CPN-u, gdzie ludzie
wysypują gruz, śmieci, jest pełno gałęzi, drzew. Uważa, że należałoby ludzi zdyscyplinować
najpierw upomnieniami a później jeżeli to nie przyniesie efektu trzeba być bardziej
konsekwentnym.
Odpowiedź: W odpowiedzi na Pana wniosek, skierowany do Komendanta Straży Miejskiej w
Kraśniku podczas posiedzenia XXIII sesji Rady Miasta Kraśnik w dniu 31 marca 2016
r. dotyczący wzmożenia czujności w stosunku do osób, które wyprowadzają psy oraz
sprawdzania przy tej okazji czy uiszczony jest podatek z tytułu posiadania psa oraz zwrócenia
uwagi na ul. Lubelską w okolicy stacji paliw gdzie ludzie wysypują gruz, śmieci uprzejmie
informuję, że:
 Straż Miejska nie ma uprawnień do kontrolowania osób posiadających psy pod kątem
wniesienia opłaty lokalnej z tytułu posiadania czworonoga – sprawdzenie takie może
się odbyć jedynie na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29.08.1997
r. Ordynacja Podatkowa oraz w ustawie z dnia 17.06.1966 r. O postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Niezależnie jednak od powyższych ograniczeń
strażnicy w trakcie rutynowych patroli zwracają uwagę czy postępowanie właścicieli
psów jest zgodne z obowiązującymi przepisami (m. in. prowadzenie psa na smyczy,
systematyczne szczepienie p-ko wściekliźnie, usuwanie zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta, niewypuszczanie psa bez możliwości jego kontroli
i bez oznakowania umożliwiającego jego identyfikację). W stosunku do osób nie
stosujących się do ww. zasad wdrażane są środki wychowawcze i karne. Ponadto
Straż Miejska prowadzi wśród mieszkańców Kraśnika akcję informacyjnoprewencyjną rozdając ulotki o obowiązkach właścicieli psów (rozpropagowano już
około 300 sztuk takich informacji). Powoduje to wzrost świadomości mieszkańców
w zakresie obowiązujących ich przepisów i ma bezpośredni wpływ na wywiązywanie
się przez nich z tych obowiązków, w tym terminowego uiszczania opłaty lokalnej.
 kwestię sprawdzenia poprawności gospodarowania odpadami stałymi przy
ul. Lubelskiej zleciłem do gruntownego zbadania kierownikowi właściwego referatu.
Niemniej zwrócić należy uwagę, na ograniczenia działalności Straży w zakresie

nadzoru nad stanem porządkowym prywatnych posesji wynikające z braku
stosownego zapisu w miejscowym regulaminie utrzymania czystości i porządku.
W przypadku ujawnienia zanieczyszczenia działki publicznej każdorazowo
podejmowane są czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego wykroczenia.
Następnie sygnał jest przekazywany do odpowiedniej komórki organizacyjnej Miasta
w celu spowodowania przywrócenia właściwego stanu porządkowego.

