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INTERPELACJA NR 152 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
Zadymienia osiedli Tarchomina i Nowodworów odczuwalnego przez mieszkańców. 
 

W imieniu mieszkańców proszę o sprawdzenie przyczyn występującego od początku tygodnia 

zadymienia na osiedlach Tarchomina i Nowodworów. Wskutek zadymienia mieszkańcy skarŜą się, Ŝe 

nie mogą spać nawet mimo zamkniętych okien. Obawiają się takŜe o swoje dzieci, które śpiąc 

wdychają to nieczyste powietrze. 

Problem szczególnie występuje w rejonie ulic: 

Atutowa – Antalla – Gębicka – Świderska – Światowida, gdzie wg mieszkańców: „…naprawdę 

czasem nie moŜna oddychać. Zdarza się, Ŝe jak wyjdziemy na dwór, czyli na wysokości parteru nic nie 

czuć, ale na wysokości 3-5 piętra naprawdę nie moŜna otworzyć okien, a teraz to nawet przez szczeliny 

w oknach ten dym się przedostaje do mieszkań. I dziwne, Ŝe tylko jak zapadnie zmrok, nocą, w dzień 

jest OK.” 

 

wzdłuŜ Odkrytej pomiędzy Dzierzgońską a Ordonówny i na Milenijnej – tam zadymienie zgłaszają 

osoby na co dzień biegające w tym rejonie: „(w tych ekstremalnych warunkach biegaczy duŜo, jak 

zwykle). Co ciekawe, na Odkrytej gdzie zadymienie było największe, dym przemieszczał się nisko nad 

ziemią z kierunku od Wisły z rejonu gdzie są tylko blokowiska i nie ma tam domów jednorodzinnych.”  

 

 



Mieszkańcy podejrzewają, Ŝe odczuwane przez nich spaliny pochodzą z kominów 

Elektrociepłowni śerań. Wskazywałby na to zasięg zadymienia. Choć nie moŜna wykluczyć, Ŝe nie 

jest to tylko efekt spalania węgla i dym pochodzi takŜe ze śmieci spalanych w piecach w domach 

jednorodzinnych. 

 

Proszę o sprawdzenie wskazanych przez mieszkańców rejonów i w miarę moŜliwości dokonać 

ustalenia przyczyn występującego zadymienia. Przy czym kontroli naleŜy dokonać po zmierzchu, 

gdyŜ w czasie dnia mieszkańcy nie odczuwają zadymienia. 

Ponadto proszę o informacje dotyczące następujących kwestii: 

1. Czy w mieście są słuŜby monitorujące tego typu zadymienie? 

2. Do kogo moŜna bezpośrednio zgłaszać takie problemy (Imię, Nazwisko, telefon, adres e-

mail)? 

3. Gdzie moŜna znaleźć informacje o aktualnym zadymieniu i stęŜeniu trujących gazów w 

mieście? 
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