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INTERPELACJA NR 85/2 
 
 Sprawując mandat radnego, składam interpelację w sprawie: 
 
Wykonania ogrodzeń trawników przy ul. Strumykowej w rejonie skrzyżowania z ul. H. 
Ordonówny, zabezpieczających trawniki przed zniszczeniem przez kierowców  
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (w BIP nr 190), w których wnioskowałem o 

wykonanie ogrodzeń trawników przy ul. Strumykowej za pomocą tzw. płotków ZOM, a także 

udzielonymi na te interpelacje odpowiedziami, w których m.in. poinformowano o wykonaniu renowacji 

tych trawników, przedstawiam aktualny stan tych trawników (przykładowe zdjęcie): 

 



Są kompletnie rozjeżdżone, mimo że wg mieszkańców były już odnawiane w 2012 r., a także w 2011 r. 

Czy celowe jest odnawianie trawników przy ul. Strumykowej (rejon Pasłęckiej i ronda Laszlo O’svatha) i 

jaki był koszt takiego odnowienia? 

Kiedy zostaną zamontowane płotki chroniące trawniki, które m.in. uniemożliwi ą pozostawianie 

samochodów w sposób niezgodnych z przepisami (przy wyjazdach z bram – ograniczenie widoczności)? 

 

W przypadku dalszej odmowy urzędu w sprawie montażu płotków zabezpieczających trawniki, kiedy 

trawniki będą ponownie odnowione? 

 

Jakie jest stanowisko Wydziału Infrastruktury, o które wystąpił Wydział Ochrony Środowiska? 

 

                    Wojciech Tumasz 
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INTERPELACJA NR 85/3 
 
 Sprawując mandat radnego, składam interpelację w sprawie: 
 
Wykonania ogrodzeń trawników przy ul. Strumykowej w rejonie skrzyżowania z ul. H. 
Ordonówny, zabezpieczających trawniki przed zniszczeniem przez kierowców  
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (w BIP nr 190), w których wnioskowałem o 

wykonanie ogrodzeń trawników przy ul. Strumykowej za pomocą tzw. płotków ZOM, bardzo proszę o 

przerwanie niemocy decyzyjnej (w domyśle jaki wydział ma przeznaczyć środki na ok. 30 mb płotków) 

urzędu odnośnie postawienia wygrodzeń trawników. Po realizacji zatwierdzonego projektu organizacji 

ruchu (decyzja Inżyniera Ruchu nr IR/IO/1733/12 z dnia 07 września 2012 r.) kierowcy w niedozwolony 

sposób wjeżdżają na chodnik przez trawnik i dalej na „dziki parking” w rejonie os. Pod Dębami: 

 



Z poniższego zdjęcia wyraźnie widać, że po ustawieniu słupków blokujących trawnik został doszczętnie 

zdewastowany: 

 

Co przewidywałem w interpelacji nr 85/1 z dnia 22 października 2012 r. (w BIP nr 190-3) – załączam. 

 

Kiedy zostaną zamontowane płotki chroniące trawniki, które m.in. uniemożliwi ą narażanie pieszych na 

niebezpieczeństwo? 

 

W przypadku dalszej odmowy urzędu w sprawie montażu płotków zabezpieczających trawniki, kiedy 

trawniki będą ponownie odnowione i jak długo takie odnowienie przyniesie efekt? 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

 








