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Od: Info <info@mos.gov.pl>
Wysłano: 8 kwietnia 2019 11:32
Do: BKA
Temat: Fwd: Zanieczyszczanie odchodami gołębii

 
 

Od: "Wydział Skarg i Wniosków, BM" <wydz.skargiwnioskow@ms.gov.pl> 
Do: "info" <info@mos.gov.pl> 
DW:   
Wysłane: poniedziałek, 8 kwietnia, 2019 11:17:07 
Temat: FW: Zanieczyszczanie odchodami gołębii 
 
  
  

UPRZEJMIE PRZESYŁAM NA POLECENIE NACZELNIKA WYDZIAŁU SKARG I WNIOSKÓW. 

  

MONIKA GRODZICKA 
Podreferendarz 
Wydział Skarg i Wniosków  
Biuro Ministra  

tel:  22 23-90-676 

 

 

Al. Ujazdowskie 11 
00-950 Warszawa 
tel: +48 22 52 12 888  
From:  
Sent: Tuesday, April 2, 2019 6:43 PM 
To: Wydział Skarg i Wniosków (BM) 
Subject: Zanieczyszczanie odchodami gołębii 
  

Szanowni Państwo, 

piszę w kłopotliwej dla mnie sprawie posiadania przez sąsiada gołębnika. Gołębnik znajduje się na terenie 
gminy wiejskiej (jest to urzędowy status gminy, ponieważ gęstość czy intensywność zabudowy jest 
praktycznie jak w mieście). Wspomniany już wcześniej gołębnik znajduje się w niewielkiej odległości od 
granicy mojej działki i zarazem domu. Nie trudno sobie wyobrazić gdzie gołębie znajdują sobie najwyższy 
punkt do przesiadywania i zanieczyszczania swoimi odchodami. Otóż jest to mój komin, gąsior (czyli 
miejsce gdzie łączy się dach spadzisty). Nie jestem w stanie wystawić na stole przed domem stołu z 
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jakimkolwiek pożywieniem aby nie było niebezpieczeństwa zanieczyszczenia odchodami z bakteriami czy 
pasożytami gołębi. 

Sanepid bezradnie rozkłada ręce, odsyłając do gminy. Gmina też rozkłada ręce, po wyroku m.in. 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego była zmuszona do usunięcia ze swojego Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości w Gminie zapisów m. in. o gołębiach, ponieważ jak stwierdził Sąd: „Art. 4 ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazuje na zamknięty katalog przedmiotowy 
regulaminu, enumeratywnie wyliczając kwestie mogące być ujęte w regulaminie.” Sprawa rozstrzygnięta w 
Sądzie o sygnaturze II SA/Gl 408/17 - Wyrok WSA w Gliwicach nie dotyczy gołębi, aczkolwiek gminy 
zmieniły swoje regulaminy na zgodne z Ustawą Rządową. 

Szanowni Państwo, nie może być tak że jedna osoba terroryzuje inne dookoła swoim pseudo hobby 
zmuszając je do niemożności użytkowania swojej nieruchomości. 

Gdyby w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku był zapis o uciążliwej hodowli gołębi, kryteriach 
budowy gołębników na działce, odległości od zabudowań domowych i pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt stały, obowiązek uzyskiwania zgód mieszkańców terenów sąsiednich (gdy intensywność zabudowy 
jest duża, a działki są jedna obok drugiej) na uciążliwą hodowlę, oraz obowiązek inwentaryzacji wszystkich 
gołębników na terenie gminy (i obowiązek publikowania tych informacji, ponieważ nie trudno zgadnąć, że 
gdyby to były informacje nie publikowane, to osoby powiązane towarzysko w gminie (a tak tutaj jest) i 
urzędnikami mogłyby te dane „zgubić gdzieś po drodze”. 

Bardzo proszę o interwencję w tej sprawie, ponieważ zapach z obsranego gołębnika w miesiącach ciepłych 
jest nie do wytrzymania, gołębie produkują wiele odchodów, w których rozwijają się pasożyty i bakterie. 
Dodam jeszcze, że kiedy nie było gołębi w sąsiedztwie nie było też tyle much obsrywających okna i 
wszystko na czym usiądą. Dodatkowo odchody gołębi niszczą poszycie dachowe blaszane. Kwestią czasu 
jest kiedy zacznie rdzewieć. 

Gołębnik na terenie o intensywnej zabudowie jest realnym zagrożeniem epidemiologicznym. Przyszła 
wiosna, nie można mieć cały czas zamkniętych okien w domu. Liczę na Państwa pomoc. 

Poprzednia władza nie zajęła się tym problemem uznając za nieistotny, mam nadzieję że program „czyste 
powietrze” i pachnące, będzie dotyczył wszystkich mieszkańców. 

 
 

W pierwszej kolejności proszę o kontakt mailowy: 
 

  
  
  
 


