
 „Gliwicki Budżet Obywatelski – odwołanie” 

 

Odwołanie od negatywnej decyzji,  numer wniosku: 122, Zadanie: dzielnicowe, Dzielnica: 

Sośnica 

 

Numer wniosku: 122, Zadanie: dzielnicowe, Dzielnica: Sośnica  

Nazwa zadania proponowana przez wnioskodawcę: Psia ostoja 

Nazwa zadania do publikacji: Wybieg dla psów przy starej stacji PKP  

Wynik weryfikacji: negatywny 

 

 

W odniesieniu do uzasadnienia oceny negatywnej wniosku tj. : …Działka nr 1623, obręb 

Sośnica, znajduje się w oddaleniu od zabudowań, w sąsiedztwie torów kolejowych. Zaproponowana 

powierzchnia ostoi ma wynieść 3,3 ha - budowa ogrodzenia wokół tak rozległego terenu jest nieuzasadniona 

ekonomicznie, w związku z tym nie jest zgodna z zasadami efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. 

Teren znajduje się w znacznym oddaleniu od zabudowań, w związku z tym jest możliwość swobodnego 

puszczenia psa bez smyczy. Ponadto Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tej lokalizacji nie 

przewiduje budowy wybiegu dla psów. Przeznaczenie terenu to drobna wytwórczość, usługi i działalność 

produkcyjno-usługowa……, odwołuję się od ww. decyzji i  proszę o ponowne rozpatrzenie ww. wniosku. 

Uzasadnienie do ww. argumentów: 

 

1. zbyt duża powierzchnia : podana w projekcie powierzchnia jest maksymalną powierzchnią, 

w projekcie to określiliśmy …..Na ww. działce o pow. ok. 4,5 hektara o nieregularnym kształcie proponuję 

wydzielić trójkątny obszar w o pow. 3,3 hektara , którego wielkość będzie największym atutemv"Ostoi"(propozycję 
dokładniejszego wydzielonego metrażu znajdziecie Państwo w załączeniu, oczywiście to tylko propozycja a 
ostatecznie zadecydują Państwo po analizie możliwości)….  

Zatem w projekcie jest zawarta wyłącznie propozycja i istnieje możliwość wydzielenia terenu 

w sposób zgodny z zasadami efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Z działki  

o powierzchni o 4,5 hektara można wydzielić teren w taki sposób aby zgadzało się to z ideą i 

możliwościami Budżetu Obywatelskiego. 

2. … Teren znajduje się w znacznym oddaleniu od zabudowań, w związku z tym jest możliwość swobodnego 

puszczenia psa bez smyczy…. 

      Teren znajduje się na łączeniu trasy z działek, zatem na skróty przechodzą tu dzieci i starci ludzie, i z 

pewnością puszczenie w tym miejscu psa bez smyczy jest niebezpieczne. Również w miesiącach wiosennych, 

letnich i jesiennych teren jest bardzo zarośnięty przez bardzo wysokie trawy, co uniemożliwia wybieg psa i 

spacer. Przez zarośla jest  tam mnóstwo kleszczy, co dodatkowo odstrasza i naraża na ryzyko zarówno 

właścicieli jak i zwierzęta. Kolejnym problemem jest to,  iż przychodzą tu osoby spożywające alkohol i inne 

środki odurzające, rozpalają ogniska, pozostawiają szklane potłuczone butelki , puszki oraz inne śmieci co 

stwarza kolejne ryzyko zarówno skaleczenia psa jak i pożaru, co jest kolejnym argumentem do uporządkowania 

i zagospodarowania terenu.  

 

 3. …Ponadto Miejski Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tej lokalizacji nie przewiduje budowy 

wybiegu dla psów. Przeznaczenie terenu to drobna wytwórczość, usługi i działalność produkcyjno-

usługowa……, 

Analizując celowość i przeznaczenie „wybiegu dla psów” można dopatrzeć się drobnej działalności usługowej, 

zwłaszcza iż po powstaniu ww. wybiegu, teren stanie się atrakcyjny dla usług związanych z pielęgnacją i tresurą 

zwierząt. W innych miastach przy psich wybiegach takie usługi bardzo dobrze funkcjonują, co sprzyja zarówno 

właścicielom zwierząt jak i wszystkim mieszkańcom.  Za nim złożyliśmy projekt rozmawialiśmy z kilkoma 

wydziałami Miejskimi  również z Wydziałem Planowania Przestrzennego, gdzie uzyskaliśmy informację o 

możliwości powstania takiego wybiegu na ww. działce miejskiej, co staje w sprzeczności z Państwa oceną.  

 

Na koniec przytoczę ponownie  argumentację powstania zorganizowanego miejsca do wybiegu dla psów i  

po jej zapoznaniu proszę o dostosowanie projektu do możliwości Budżetu Obywatelskiego oraz pozytywną 

ocenę i realizację.  
  



…. Na terenie dzielnicy Sośnica brakuje , miejsca gdzie można swobodnie spuścić psa ze smyczy, gdzie zwierzęta 

mogą wspólnie ze sobą pobiegać i pobawić się. Ostoja będzie również odpowiedzią na zażalenia mieszkańców którzy 

nie posiadają psów i narzekają na to, iż właściciele puszczają psy w miejscach publicznych i nie do końca nad nimi 

panują. Poważny problem dzielnicy to również psie odchody , których jest bardzo dużo we wszystkich zakątkach 

Sośnicy. Powstała „Ostoja” ma za zadanie nie tylko ograniczenie problemu przez wyznaczenie miejsca na spacery z 

psami ale również edukację właścicieli zwierząt. Wskazany przez nas teren jest obecnie zaśmieconym nieużytkiem, 

gdzie można spotkać ogrom plastikowych, szklanych i innych odpadów . Gromadzą się tu różni ludzie i spożywający 

alkohol i inne używki. Psia Ostoja będzie edukacyjnym ekologicznym parkiem, który będzie służył wszystkim 

mieszkańcom dzielnicy oraz zwierzętom i owadom. 

 

Wybieg dla psów jest odpowiedzią również na niedawno powstałe przepisy dot. 

wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Sośnica jest jedną z  największych  i 

najbardziej zaludnionych dzielnic Gliwic. Zamieszkuje tu bardzo dużo 

psów wraz ze swoimi właścicielami, o tym że taki wybieg jest potrzebny 

świadczy choćby to, iż w tym roku zostało złożonych aż 5 projektów  o tej 

tematyce i niestety wszystkie zostały ocenione negatywnie. Proszę o 

dostosowanie napisanego przez nas projektu do możliwości i przepisów 

Budżetu Obywatelskiego oraz ponowną i pozytywną ocenę. 

Mam ogromną  nadzieję, że Budżet Obywatelski i jego idea odpowie na 

nasze potrzeby. 

 
 

 

 

 

 


