UCHWAŁA NR XXVII/202/2020
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej projektów, które mają być lokowane w Parku 600 – lecia
w Wągrowcu

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 713, z późn. zm.1)) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz.U. z 2018 r.
poz. 870 ), Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się, że wniesiona w dniu 14 września 2020 r. przez mieszkańców Wągrowca petycja dotycząca
projektów, które mają być lokowane w Parku 600 – lecia w Wągrowcu, nie zasługuje na uwzględnienie.
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadomi wnoszących.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Jakub Zadroga

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r., poz. 1378 .
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Uzasadnienie
Dnia 14 września 2020 r. grupa trzydziestu mieszkańców jednej z ulic Wągrowca wniosła petycję do
Burmistrza Miasta Wągrowca oraz Rady Miejskiej w Wągrowcu. Postuluje ona nie lokowanie w parku 600 –
lecia w Wągrowcu projektów z Budżetu Obywatelskiego 2021 r. polegających na budowie skateparku
i wybiegu dla psów.
Petycja była przedmiotem postępowania wyjaśniającego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Wągrowcu, która po zapoznaniu się z jej treścią uznała petycję za bezzasadną.
Według opinii Komisji, Park 600 – lecia w Wągrowcu jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej
uczęszczanych miejsc przez mieszkańców Wągrowca. Ten miejski park jest wyposażony w alejki spacerowe
i miejsca wypoczynku, tereny gier sportowych i place zabaw dla dzieci. Park miejski jest przeznaczony dla
różnych grup społecznych i zróżnicowanych potrzeb mieszkańców, dlatego powinien być urządzony zarówno
pod kątem aktywnej rekreacji jak i spokojnego wypoczynku. Odpowiednio przygotowane i zagospodarowane,
dostępne dla lokalnej społeczności tereny zielone, są najbardziej pożądanym miejscem dla wypoczynku
mieszkańców. Ponadto tereny zieleni miejskiej są przestrzenią publiczną, demokratyczną i wszyscy
mieszkańcy mają tam prawo wstępu. Spacer do parku jest zatem znakomitą okazją do integracji społecznej,
udziału w imprezach sportowych i kulturalnych, podejmowania wspólnych działań, sposobnością nawiązania,
rozbudowania i zacieśnienia kontaktów towarzyskich.
Park 600 – lecia jest zlokalizowany w centrum miasta w pobliżu osiedli mieszkaniowych, w których
zamieszkuje bardzo wiele osób. Najczęściej są to rodziny z dziećmi oraz osoby w wieku emerytalnym. Park
spełnia dla nich ważną rolę miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci, a także odpoczynku w miłym, zielonym
otoczeniu dla dorosłych.
Wyrazem potrzeby dokonywania zmian i odpowiadania na bieżące potrzeby mieszkańców, były zgłoszone
do Budżetu Obywatelskiego 2021 projekty zlokalizowane na terenie Parku 600 – lecia : budowa skateparku
i wybieg dla psów. Oba projekty uzyskały w wyniku głosowania łącznie 833 głosy, w tym skatepark
750 głosów, a wybieg dla psów 183 głosów. W związku z tym projekt budowy skateparku uzyskał I miejsce.
Warto wskazać, że łącznie oddano 2171 głosów, tak więc wynik 750 stanowi niemal 1/3 wszystkich oddanych
głosów.
Zdaniem Komisji wyniki głosowania jednoznacznie wskazują jakie są oczekiwania mieszkańców. Budowa
skateparku w parku 600 – lecia uzyskała ponad dwa razy więcej głosów poparcia niż projekt, który zajął II
miejsce.
W mniemaniu Komisji stworzenie takiego obiektu będzie niezwykle korzystne dla całego miasta. Skatepark
jest idealnym miejscem do jazdy na deskorolce, rolkach czy rowerach BMX oraz rozwijania swoich
umiejętności. Młodzież jeździłaby w jednym, specjalnie do tego przeznaczonym, miejscu i nie niszczyłaby
elementów użyteczności publicznej oraz nie przeszkadzałaby przechodniom. Skatepark może być jednocześnie
świetną wizytówką miasta. Młodzież może aktywnie spędzać tam czas. Mając miejsce do uprawiania sportu,
młodzi ludzie mają szanse na rozwój, na odniesienie sukcesów w przyszłości. Na terenie skateparku można
organizować zawody, w których braliby udział znani skaterzy, rolkarze i BMX-owcy, a także nasi młodzi
sportowcy. Takie zawody z pewnością pomogłyby promować miasto, ściągając kibiców i zawodników,
sponsorów.
Odnosząc się do poruszanej w petycji kwestii naruszania w parku 600 – lecia ciszy nocnej, Komisja
stwierdziła, że park jest przestrzenią publiczną i wszyscy mieszkańcy mają tam prawo wstępu, którego
nie można ograniczyć. W sytuacji gdy mieszkańcy uważają, że wskutek hałasu jest zakłócany ich spokój czy
spoczynek nocny, mogą skorzystać z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, który stanowi podstawę do składania
wszelkich roszczeń.
W zakresie propozycji ograniczenia prędkości na ul. Lipowej na odcinku sąsiadującym z Parkiem 600 –
lecia, Komisja podała, że za wprowadzanie ograniczeń prędkości odpowiadają zarządcy ruchu, w przypadku
dróg gminnych o oznakowaniu decydują starostowie, którzy pełnią funkcje zarządców ruchu.
Rada Miejska nie wniosła do przedstawionej opinii żadnych uwag.
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W związku z powyższym Rada Miejska w Wągrowcu uznała, iż petycja nie zasługuje na
uwzględnienie z ww. przyczyn.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Jakub Zadroga
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