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INTERPELACJA NR 169/3 
 
 Sprawując mandatu radnego, składam interpelację w następującej sprawie: 
 
Zmiany ustawienia donic betonowych przy ul. Strumykowej w pobliżu kościoła Św. 
Franciszka. 
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (nr 371 w BIP i kolejne), ponownie zwracam się o 

przestawienie części donic sprzed kościoła Św. Franciszka, np. co drugiej, na trawnik zlokalizowany 

przy ul. Strumykowej, na północ od ul. H. Ordonówny: 

 



Donice postawione w nowej lokalizacji chroniłyby trawnik i upiększały okolicę, a 

jednocześnie dotychczasowe miejsce ich ustawienia nie traciłoby uroku, gdyby część donic 

przestawiono w nowe miejsce. 

Dziękuję, że swego czasu (o czym wspomina pismo z Wydz. Ochrony Środowiska, znak: UD-

II-WOŚ.0003.35.2012.AKO.4 z dnia 22 czerwca 2012 r. dostępne w BIP pod numerem 371-6) 

Wydział Ochrony Środowiska zrealizował mój wniosek ustawienia donic w rejonie kościoła Św. 

Franciszka. Donice do dziś spełniają swoją rolę, choć lepiej by ją spełniały, gdyby były przesunięte – 

rozumiem jednak brak możliwości takiego „ruchu”. Jednocześnie proszę zauważyć, że gdyby 5-6 szt. 

donic (z ogółem 25-ciu stojącym w tamtym rejonie) ustawić w nowym miejscu, zaś pozostałe 19 szt. 

nieco rozsunąć, aby nadal były równomiernie rozmieszczone (np. co ok. 1,1 m), to: 

a) nie potrzebny byłby wydatek na ogrodzenie wskazanego trawnika płotkami ZOM, 

b) obie lokalizacje w równym stopniu cieszyłyby mieszkańców (kwiaty w donicach bardzo 

podnoszą estetykę dzielnicy). 

 

Czy Zarząd Dzielnicy dalej będzie nieprzejednany i nie przestawi części donic? Jeśli tak, to kiedy 

zostanie zrealizowany płotek chroniący trawniki przy ul. Strumykowej (wystarczy ustawić je tylko od 

strony ulicy, a nie dookoła trawników)? Jeśli nie, to kiedy donice zostaną przestawione? 
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