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INTERPELACJA NR 208 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Posprzątania: terenu miejskiego, na którym ma zostać wybudowana szkoła przy ul. H. 
Ordonówny; okolic ulic Czajki, Parcelacyjnej, Leśnej Polanki; rowu Winnickiego (odc. 
Mehoffera – Strumykowa) i niezabudowanego obszaru połoŜonego na południe od ul. H. 
Ordonówny pomiędzy ulicami: Oczary, a Mehoffera. 
 

W imieniu mieszkańców zgłaszających do mnie kolejne tereny w dzielnicy wymagające 

sprzątania, wnioskuję o uporządkowanie: 

1. Terenu miejskiego, na którym ma zostać wybudowana szkoła przy ul. H. Ordonówny. 

Działka, na której ma zostać wybudowana szkoła jest bardzo zaśmiecona, szczególnie 

gruzem budowlanym, płytami betonowymi z wystającymi prętami zbrojeniowymi, 

butelkami, puszkami, itp. 

2. okolic ul. Czajki. 

Mieszkańcy wskazali tereny przy ul. Czajki na zachód od tej ulicy, mniej więcej pas 

50 m wgłąb lasku, a nie tylko pobocze. 

3. okolic ul. Parcelacyjnej z poboczami i pasem przylegającego terenu. 

Chodzi o pas o szerokości przynajmniej 50 m na wschód od ul. Parcelacyjnej od 

nowobudowanego wiaduktu drogowego w Choszczówce do oczyszczalni Czajka 

4. okolic ul. Leśnej Polanki z terenem przyległym 



Zaśmiecony jest teren przylegający (pas przynajmniej 50 m) do ul. Leśnej Polanki na 

odcinku od ul. H. Ordonówny do płotu inwestycji BARC oraz nieruchomości 

oznaczone numerami: 29, 30 i 32 wraz z obszarami przyległymi. 

5. pasa przyległego do rowu Winnickiego i samego rowu na odcinku od ul. Mehoffera do ul. 

Strumykowej. 

6. obszaru połoŜonego na południe od ul. H. Ordonówny pomiędzy ulicami: Oczary, a 

Mehoffera. 

Spacerujący mieszkańcy widzą śmieci na tym terenie zielonym oraz przede wszystkim 

foliówki pozaczepiane na gałęziach drzew. 
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