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Z powa2aniem,

//ob/e mar ,/k"

Nr rejestru * 666 6 -l,-l
wydaat M- nodpio. lslrJ

INTERPELACJA

w imieniu odpowiedzialnych wta6cicieti czwo.ronogow/ps6w zwracam siq
lLr:591_o :"pife ju: istniej4cylh oru. i*ietir#" *o<.i io;"iln-irO*'.. 

"i.ir"ovpsow w naszej Gminie. probtem ten dotvczv * tr..ugotnJ#-;;i;il'i"r;.;y.yosiedte, jako najticzniei zamieszkatego iegionr-gminy czerwio.r.J-i"r..iv.v.w rejonie tvm irednio privpada. r'z pivL j"-a'.a'r,t.*e t.n"o"*i, ."'a* ii"i.,"1-2 psy na 10 tokati mieszkatnych.
w obecnych czasach Swiadomo.i spoteczeristwa na temat opieki nadzwierzqtami wzrosta, opiekunowie 

.cr*orono!6* ifcoraz bardziej iwiadomi ooiekinad zwierzetami, interesuia siq.nie. tytko t;m .rv, ""f,".rii;il;;Hili.t"r6wnie2 w jaki spos6b zapewnid im d"6rvl #;p;z;nv rozwoj. woreczki ni rJpuovsq ogotnodostspne, nie n::oij1 arr6 , p-Jruffi ,.i*iir"*.i';il;i;T.."
,,widoczki', na trawnikach, np- po zimowych rozto-pacn. pojemniki/kosze na osieodpady skutecznie niweluiq Ao'mlnimum'ryr,io- 

=-Jr"Z"ni chorobami, Uat<terlami,paso,ytami czy wirusami nie tytto i.r" pJv'"i" 
-|rreoe 

wszystkim mate dzieci,
Iiffiffi?f-o na trawniku'i, "t;[aJ"r#* naporvkaj4 niemile psie

Biorqc powy2sze pod.uwagq proszg jeszcze raz o wziecie pod uwagq w/wargumentow i przeznaczenie konkietnych sroar,o* rinunrowych z bud2etu Gminv napoprawe warunk6w 2ycia mieszkaric6w i ich .r*oronoznyin'poaopruJ-v.n" " ""'



BURMISTRZ GMINY I MIASTA
CZERWIONKA.LESZCZYNY

44-230 Czenirrionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9
tel. 32 429 59 11 , 32 429 59 34, fax 32 431 17 60

www.czerwionka-leszczyny.pl, e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl

CZERWIONKA-TESZCZYNY

ZLOZA SUKCESU

Czenruionka - Leszczyny, dn. 09.04.2019 r.
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Radny Rady Mieiskiej

w Czenrionce-Leszczynach

Pan Waldemar Mitura

W odpowiedzi na Pana interpelacjq zgloszonq w dniu 01.04.2019 roku

w sprawie naprawy juz istniejqcych oraz zwigkszenia ilo6ci pojemnik6w na odchody psow

w naszej Gminie a w szczeg6lnoSci w dzielnicy Leszczyny Osiedle informujq, Ze Zarzqd
Drog i Sluzby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach dokonuje zakupu pojemnikow

i workow na psie odchody w miarq posiadanych Srodkow finansowych i zglaszanych

wnioskow mieszkancow Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Uszkadzane kosze

i pojemniki sq, w zale2nosci od stopnia uszkodzenia, naprawiane i powtornie montowane

w miejscu poprzedniej ich lokalizacji.
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