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Dotyczy: budowy wybiegu dla psów na terenie Osiedla Stare Gliwice

W odpotłliedzi na korespondencję z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie budowy

wybiegu dla psów w dzielnicy Stare Gliwice, Miejski Zaząd Usług Komunalnych

informuje, ze wskazane przez Państwa działki dz. nr 387,429 obr. Stare Gliwice ze

względów formalno-prawnych nie kwalifikują się do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Działka nr 294, obr, Stare Gliwice z uwagi na niewielką powierzchnię równiez nie nadaje

się na wybieg dla psów. Wszystkie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie pasów

drogowych oraz ciągów komunikacyjnych, co znacząco moze obnizyć komfoń

korzystania z obiektu, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt, Dodatkowo znajdują się

w znacznym oddaleniu od zabudowań. Ponadto utrudnienia z uwagi na istniejące ciągi

komunikacyjne skutkować mogą niewielkim stopniem wykorzystania przedmiotowych

terenów przez okolicznych mieszkańców. Słuzby MZUK przeprowadziły szczegółową

analizę działek będących w zasobach Gminy Gliwice i brak jest terenów, które

spełniałyby kryteria umozliwiające budowę wybiegu dla psów,

Z powazaniem
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