
 

Psi wybieg w gminie Michałowice – podsumowanie  

Od 1 kwietnia do 9 maja 2022 r. prowadzone było badanie ankietowe dotyczące stworzenia 

pierwszego wybiegu dla psów w naszej gminie. Jego lokalizacja, którą zgłosił nasz mieszkaniec, 

została zaproponowana w  Regułach przy Alei Samorządu Terytorialnego, niedaleko ulic Zielonej oraz 

Stefana Czarnieckiego.  

Obecnie w gminie Michałowice nie ma takiego obiektu. Byłby to pierwszy wybieg zorganizowany dla 

psów ze specjalnie do tego przeznaczonymi urządzeniami zabawowymi, a także ławkami do 

wypoczynku dla ich opiekunów oraz koszami na psie odchody.  

Psi wybieg znajdowałby się na  działce o powierzchni ok. 300 m2, którego wymiary wynoszą 20 x15 m 

(na mapie – poglądowe położenie). Byłby ogrodzony.  

 

 

Teren  ten położony jest w bliskim sąsiedztwie zamieszkałych ul. Zielonej oraz ul. Stefana 

Czarnieckiego.  W odległości ok. 150 m od planowanego wybiegu znajduje się nowo powstały plac 

zabaw. Dojazd możliwy jest od ul. Zielonej.  

Informacja o prowadzonym badaniu ankietowym została zamieszona na stronie internetowej gminy 

oraz  gminnym facebooku. Dodatkowo 21 i 22 kwietnia, w godz. pracy urzędu, nieruchomości 

położone przy ul. Zielonej oraz Czarnieckiego odwiedził ankieter. Zbierał opinie mieszkańców, z 

którymi udało mu się spotkać. Wspólnie wypełnili ankietę on-line.  Niektórzy nie mili czasu (byli m.in. 

w trakcie pracy zdalnej, prowadzonego remontu) lub ochoty na bezpośredni udział w ankiecie. W 

przypadku, gdy nikogo nie zastał, pozostawił w skrzynce pismo od Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy,  

zachęcające do udziału w badaniu.  Zostało ono również przekazane  wspólnotom mieszkaniowym 

przy ulicy Czarnieckiego zapraszające jej mieszkańców do przesłania opinii dotyczącej placu zabaw dla 

psów.     

Ponadto w okresie prowadzenia ankiety do urzędu gminy wpłynęły pisma oraz petycja od osób,  

które są przeciwne utworzeniu wybiegu dla psów w tej lokalizacji.  Pisma i petycję podpisało łącznie 

89 osób.     

    

 



 

 

Ankieta - odpowiedzi   

W przypadku wyboru przez respondenta w pierwszym pytaniu odpowiedzi „Nie” lub „Nie mam 

zdania”, nastąpił koniec ankiety.  Na pozostałe pytania odpowiadały tylko osoby, które były na 

„Tak” dla psiego wybiegu w gminie Michałowice.    

 

1. Czy urządzenie miejsca zabaw dla psów jest potrzebne w naszej gminie?    

 Liczba 

Nie 117 

Nie mam zdania 18 

Tak 277 

  
Suma końcowa 412 

  
 

Reguły, ul. Zielona lub ul. Czarnieckiego 177 

Nie 73 

Nie mam zdania 14 

Tak 90 
 

Nie mieszkam w Gminie Michałowice 43 

Nie 4 

Nie mam zdania 1 

Tak 38 
 

Odpowiedzi na poniższe pytania udzielały tylko osoby, które były „za” utworzeniem psiego 

wybiegu. 

 

2. Czy zaproponowana lokalizacja wybiegu dla psów przy Alei Samorządu Terytorialnego w 

Regułach jest dobrym pomysłem?  

 Liczba  

Nie 25 

Nie mam zdania 22 

Tak 230 

  

Suma końcowa 277 
 

Reguły, ul. Zielona lub ul. Czarnieckiego 90 

Nie 6 

Nie mam zdania 1 

Tak 83 



 

 

3. Czy będzie Pani/Pan korzystać wraz ze swoim pupilem z tego wybiegu dla psów?    

 Liczba 

Nie 15 

Nie wiem 21 

Tak 241 

  

Suma końcowa 277 
 

 

Reguły, ul. Zielona lub ul. Czarnieckiego 90 

Nie 6 

Nie wiem 4 

Tak 80 

  
 

 

 

4. W jaki sposób Pani/Pan wraz ze swoim psem dotrzecie na plac zabaw przy Alei Samorządu 

Terytorialnego?   

 Liczba 

Dojadę rowerem 29 

Inny 4 

Pieszo 148 
Przyjadę 
samochodem 61 

  

Suma końcowa 242 
 

Reguły, ul. Zielona lub ul. Czarnieckiego 80 

Dojadę rowerem 1 

Pieszo 79 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metryczka: miejsce zamieszkania 

 

  

Etykiety wierszy Liczba z Potwierdzony 

Granica 3 

Komorów (osiedle) 18 

Komorów (sołectwo) 10 

Michałowice 44 

Michałowice -Wieś 10 

Nie mieszkam w Gminie Michałowice 43 

Nowa Wieś 18 

Opacz Mała 3 

Opacz-Kolonia 13 

Pęcice 7 

Pęcice Małe 10 

Reguły, pozostałe ulice 52 

Reguły, ul. Zielona lub ul. Czarnieckiego 177 

Sokołów 3 

Suchy Las 1 

  
Suma końcowa 412 

 


