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W nawi4zaniu na otrzymane pismo z dnia 09.04.2019r., bgd4ce odpowiedziq na
zto2onq przeze mnie interpetacjg ponawiam proSbq zakupu nowych remontu
istniejqcych pojemnik6w na psie odchody.
W otrzymanej odpowiedzi mowa jest o tym, ie sprawA pojemnik6w zajmuje sig
zarz4d Dr6g i stu2by Komunatne w czerwionce-Leszczynach; oraz 2eic-h zikupu
dokonuje w miarg posiadanych 6rodk6w zgtaszanych wniosk6w mieszkaric6w.
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Czy moja. interpetacja z dnia 01 .04.2019r. bgdqca odpowiedziq na gtosy
mieszkaric6w nie jest wystarczaiqcym zapotrzebowaniem mieszkariio*z l6z"ti
pojemnik6w na psie odchody jest wystarczaiqco na terenie miasta to prosze
o sporzqdzenie stosownego wykazu ito6ci oraz umiejscowienia (doktadnie
z podan.iem utic) tych pojemnik6w. w odpowiedzi na zgtaszane oLserwacie
mieszkaric6w informujg, 2e pojemnik6w na psie odchody jest ia mato, znajduiq sig

w

znacznych, czgsto kitkuset metrowych odlegtoiciach od siebie, a ich- stan
techniczny czesto jest optakany.
W zatqczeniu zdjgcie jednego z pojemnik6w, kt6ry znajduje sig na,,deptaku,,
w kierunku lntermarche, za ut. sienkiewicza w Leszczynach. od dawna nie ma tam
work6w na odchody a pojemnik nie ma pokrywy; nadmieniam, 2e widok takiego
zapetnionego kosza nie jest zbyt ciekawy.. .
W zwi4zku z powy2szym w imien.iu mieszkafic6w prosze o pozytywne
rozpatrzenie tej sprawy.

Z powa2aniem,
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CZERWI O N 1(/A- L E SZGZYN Y
44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa g
tel. 32 429 59 11 , 32 429 59 34, fax 32 431 17 60
www.czenvionka-leszczyny.pl, e-mail : ka@czerwionka-leszczyny. com. pl
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Pan

Waldemar Mitura
Radny Rady Miejskiej
w Czemlionce-Leszczynach

Odpowiadajqc na Pana kolejnq interpelacjg w sprawie pojemnikow na psie
odchody podtzymujq swoje stanowisko w tej sprawie okreSlone w pi6mie ZD|SKPSK.7021 .14.2019

zmierzalqce

z

dnia 09.04.2019 r.

i

informujq, ze bgdq podejmowane dzialania

do zwigkszenia ilo6ci 2qdanych pojemnikow na terenie calej

Gminy

w dostosowaniu do mozliwoScifinansowychZazqdu Drog i Slu2b Komunalnych.
Zaznaczam tak2e, ze psie odchody nie sq objgte segregacjq odpadow a tym
samym worki z tymi odchodami mogq by6 wzucane do koszy na Smieci umieszczonych
na obszaze Gminy.
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