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INTERPELACJA   NR   267 
 
 
 

    W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam 
interpelację w następującej sprawie: 
 
Uzupełnienia koszy na śmieci na peronach przystanku Warszawa – Płudy. 

  

Szanowni Państwo ! 

Proszę o uzupełnienie kosza – stojaka stojącego na południowym krańcu peronu przystanku 

Warszawa – Płudy (kierunek Warszawa – śerań) o kubeł, aby śmieci wrzucane do kosza nie trafiały 

na peron. Dodatkowo wnioskuję o optymalne ustawienie stojących obecnie betonowych koszy na 

śmieci na peronach tego przystanku. 

 

Załącznik – propozycja rozmieszczenia koszy na śmieci 

 

 

                   Wojciech Tumasz 
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 Sz. P. Jan Telecki 
 Dyrektor PKP – PLK S.A. 
 ul. Jagiellońska 78 
 03 – 301  Warszawa 
 
znak: interpelacja nr 267/1 
 

 
 Szanowny Panie Dyrektorze ! 
 
 W związku z otrzymaniem Pana pisma z dnia 28 grudnia 2010 r. (znak: IZOZ-
051-83/2010), proszę o: 

1. Uzupełnienie kubła w stojaku kosza na śmieci zlokalizowanym w południowej 
części zachodniego peronu przystanku Warszawa – Płudy (wnioskowałem o 
to w interpelacji nr 267 i do poniedziałku 27 grudnia w dalszym ciągu kubła nie 
było w tym koszu na śmieci). 

2. Zamocowanie do na obu peronach na 3-cim (patrząc od południowej strony 
przystanku) słupie latarni oświetlającej peron metalowej osłony na kubeł na 
śmieci. Mocowanie np. w formie obejmy, aby trwałe mocowanie do słupa 
latarni uniemoŜliwiało akty wandalizmu – tu przemieszczanie kosza w obrębie 
peronu lub nawet na tory kolejowe. 

 
 
 
Do wiadomości: 

Dzielnica Białołęka 
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