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Lesznowola, 24 lutego 2022 r.

STANOWISKO
Rady Gminy Lesznowola w sprawie projektu ustawy
o „Centralnym Azylu dla zwierząt”
Rada Gminy Lesznowola wyraża zdecydowany sprzeciw wobec projektowanej
lokalizacji i miejsca przetrzymywania zwierząt na terenie Gminy Lesznowola w ramach
projektu ustawy o „Centralnym Azylu dla zwierząt”.
Przedmiotowy projekt ustawy wskazuje teren Gminy Lesznowola jako miejsce
lokalizacji ośrodka dla zwierząt, w którym przetrzymywane mają być inwazyjne gatunki
obce, gatunki zwierząt podlegające ochronie i objęte ochroną gatunkową,
a także gatunki zwierząt niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi.
Stworzenie ośrodka tego typu jest cenną i potrzebną inicjatywą w skali naszego kraju,
której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwej opieki i rehabilitacji zwierząt
przekazywanych przez organy ścigania, organy państwowe oraz organy jednostek
samorządu terytorialnego. Jednakże przeprowadzone konsultacje społeczne
z Mieszkańcami okolicznych terenów planowanej inwestycji wyraźnie wskazują
na ich sprzeciw wobec miejsca lokalizacji Azylu dla zwierząt.
Teren lokalizacji ośrodka, wskazany w projekcie ustawy tj. miejscowość Warszawianka
- w dokumentach planistycznych, w postaci miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy
zarezerwowany został jako ”teren zielony” przeznaczony na rekreację
i miejsce wypoczynku Mieszkańców.
Zatem lokalny samorząd, reprezentowany przez Wójta Gminy i Radę Gminy,
który zobowiązany jest zapewnić odpowiednią jakość życia swoim Mieszkańcom,
a także troszczyć się o ich bezpieczeństwo na wszystkich płaszczyznach życia nie może
pozostać obojętny wobec tego projektu ustawy.

Lokalny samorząd, reprezentujący swoich Mieszkańców, zobowiązany jest
do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego
oraz łagodzenia napięć i konfliktów społecznych, które negatywnie wpływają
na integrację i umacnianie więzi społecznej. A zatem, przy projektowaniu tej inwestycji
zasadnym wydaje się przeprowadzenie wielopłaszczyznowej analizy, mającej na
względzie nie tylko aspekty ekonomiczne i środowiskowe, ale przede wszystkim
potrzeby lokalnej społeczności.
Rada Gminy Lesznowola, wsłuchując się w oczekiwania swoich Mieszkańców
w przedmiotowej kwestii zobowiązana jest do wyrażenia zdecydowanego sprzeciwu
wobec przedstawionej propozycji lokalizacji ośrodka dla zwierząt na terenie
Warszawianki. Teren wokół jest silnie zurbanizowany i istnieje niebezpieczeństwo
kontaktu Mieszkańców z niebezpiecznymi zwierzętami w przypadku
niekontrolowanego ich uwolnienia a kwestia bezpieczeństwa jest dla nas bardzo
ważna, stąd nasze Stanowisko.
Mamy nadzieję, że Stanowisko Rady Gminy Lesznowola spowoduje ponowną analizę
zagadnienia związanego z miejscem lokalizacji azylu i przyczyni się do znalezienia
alternatywnego rozwiązania w tym zakresie, mając na względzie przede wszystkim
potrzeby i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.
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