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Sz. Pan

Andrzej Romaniak
Przewodniczący Rady Miasta Sanoka

Na Podstawie art. 41a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. oz. |J.z2ot9 r. poz.506 z póŹn.zm.)oraz uchwały Rady Miasta nrVlll/53/I9
z dnia
28 marca 2Ot9 r. w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, inf9rmuję

Pana Przewodniczącego, zgodnie z 7 przywołanej uchwaty, o utworzeniu Komitetu
lnicjatYwY Uchwałodawczej w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez

Burmistrza Miasta Sanoka dzialań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień
i Pokazów cYrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta
Sanoka.
komitet wskazuje swoją siedzibę w sanoku na ul. Mickiewicza 6.
Do zawiadomienia załączam pisemne oświadczenia o przystąpieniu do Komitetu
].5stu mieszkańców Sanoka.
Na pełnomocnika Komitetu wskazano p. Annę Michoń-Hus.
Do zawiadomienia dołączam projekt uchwały wraz ze stanowiskiem w sprawie.
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Załączniki:

oświadczeń mieszkańców Sanoka
2. projekt uchwały wra z ze stanowiskiem
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PROJ EKT

UCHWAŁA Nr

............

Rady Miasta Sanoka
2020

z dnia

r.

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia pruez Burmistrza Miasta
Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień
i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do
Miasta sanoka
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2oL9 r. poz. 506 z późn. zm. )

Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:

r
Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Sanoka w sprawie podjęcia Brzez Burmistrza
Miasta Sanoka działań zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień
i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na terenach należących do Miasta
Sanoka, stanowiące zatącznik do niniejszej uchwaty Rady Miasta Sanoka.

z
Uchwała wchodzi w zyci e z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak

Stanowisko Rady Miasta Sanoka z dnia

......

...2O2O

W sprawie podjęcia przez Burmistrza Miasta Sanoka dzialań zmierzających do
zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem zwierząt na
terenach należących do Miasta Sanoka

Mając na uwadze dobro zwierząt oraz właściwąw tej sprawie edukację dzieci i młodzieży,
Rada Miasta Sanoka zwraca się do Burmistrza Miasta Sanoka o podjęcie działań
zmierzających do zapobiegania objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem
zwierząt na terenach należących do Miasta Sanoka.
Na świecieod lat mają miejsce protesty przeciwko wykorzystywaniu zwierząt dla potrzeb
rozrywki, przeciwko przetrzymywaniu zwierząt w warunkach dla nich nienaturalnych.
Zwierzęta w cyrkach przebywają często w obcym dla nich klimacie, oderwane od stada

pozbawione możliwościnawiązywania właściwychdla nich relacji z innymi
przedstawicielami swojego gatunku. Przez całe życie przetrzymywanę są w stalowych

i

klatkach, które opuszczajątylko na czas występów. Są nieustannie przewożone z miejsca na
miejsce. Zwierzęta przez całe swoje życie zmuszane są do zachowań niezgodnych z ich
naturą.

Stoimy po stronie słabszych, którzy nie mogą bronić się sami i nie są dostatecznie bronieni
przez praws. Cyrki posiadające egzotyczne zwierzęta nie spelniają minimalnych warunków
trzymania ich w niewoli, regulowanych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20
grudnia 2oO4 r. w sprawie warunków hodowli utrzymywania poszczególnych grup

i

gatunków zwierząt w ogrodzle zoologicznym (Dz.U. 2005 nr 5 poz. 32.).

Chcielibyśmy także chronić dobro najmłodszych sanoczan przed ugruntowaniem w nich
szkodliwych wzorców traktowania zwierząt. Uważamy, że pokazy cyrkowe z wykorzystaniem
zwlerząt są pozbawione walorów edukacyjnych i potencjalnie szkodliwe dla rozwoju dzieci,
uczą jedynie przedmlotowego stosunku do zwierząt, co potwierdził Komitet Psychologii
Polskiej Akademii Nauk w marcu 2015 roku. Pokazuje się dzieciom zwierzęta zniewQ]one,
złamane psychicznie, ośmieszanei ogromnie zaniedbane.

Chcielibyśmy by tos wystawianych ku uciesze ludzi, kaleczonych, poniżanych, bitych,

zmuszanych

do

nienaturalnych czynności, krępowanych

łańcuchami

i bezwzględnie tresowanych zwierząt nie był obojętny mieszkańcom Sanoka.

Nie ma przeciwwskazań prawnych, aby w naszym mieściewprowadziĆ uregulowania
zapobiegające objazdowym przedstawieniom i pokazom cyrkowym z udziałem zwierząt.

Świadczy o tym fakt, że w ciągu ostatnich lat w kilkudziesięciu miejscowoŚciach w Polsce
podjęte zostały takie decyzje. Cyrki nadal mogą do tych miast przyjeżdżaĆi prowadziĆ swoją
działalnośćbez wykorzystania zwierząt.

W związku z powyŻszym zwracamy się do Burmistrza Miasta Sanoka o przyjęcie stosownych
regulacji mających na celu:

1.

2.
3.

Wydanie zarządzenia zakazującego wynajmowania terenów należących do miasta
Sanoka pod or8anizację objazdowych przedstawień i pokazów cyrkowych z udziałem
zwierząt
Podjęcie działań zakazujących dystrybucji biletów na te imprezy w jednostkach
organizacyjnych miasta Sanoka
Podjęcie działań zakazujących promocji tych imprez z wykorzystaniem majątku
miasta sanoka

