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INTERPELACJA NR 213 
 
 W wyniku działalności związanej z wykonywaniem funkcji mandatu radnego, 
przedkładam wniosek w następującej sprawie: 
 
 
Posprzątania: ul. My śliborskiej w rejonie linii energetycznych, okolic ulicy Ambaras, 
działki nr 15/1 z obrębu 4-17-04 z przyległym terenem, lasku przy osiedlu Strumykowa 6 
terenu przy ul. Rozewskiej 21     
 

W imieniu mieszkańców zgłaszających do mnie kolejne tereny w dzielnicy wymagające 

sprzątania, wnioskuję o uporządkowanie: 

1. okolic ulicy Myśliborskiej w rejonie linii energetycznych (przy osiedlu „Kamińskiego”). 

Znajduje się tam zwałowisko śmieci, m.in. opon. 

2. okolic ul. Ambaras. 

Z relacji mieszkańców wynika, Ŝe: „W lesie na przedłuŜeniu ulicy Ambaras w 

kierunku Szamocina jest wykopany olbrzymi dół do którego ktoś z okolicy wynosi 

śmieci. Wydział ochrony środowiska był o tym informowany rok temu i nic.” 

3. działki nr 15/1 z obrębu 4-17-04 z przyległym terenem. 

Cytuję mieszkańców: ”Z Wałuszewskiej skręcamy w lewo w Pocztową, następnie w 

prawo w Forsycji (asfaltową). Jakieś cztery-pięć posesji przed końcem asfaltu 

skręcamy w lewo w drogę leśną, która na mapie teŜ nazywa się Forsycji. 200-300 

metrów po prawej stronie jest działka z bardzo starym domem i nieestetycznymi 

zabudowaniami, a tuŜ przy płocie jej właściciel ma dół, w którym zakupuje wszystko - 



z karoseriami samochodów włącznie. Jeśli się Panu coś uda zrobić w tej sprawie 

będziemy wdzięczni.” 

4. lasku przy osiedlu Strumykowa 6. 

Jest tam: „Pełno śmieci i ogólnie melina pijacka szczególnie jak rozkwitła zieleń. 

Znajdziemy tam kanapę, pełno butelek i wszelakiego rodzaju odpadki.” 

5.  terenu przy ul. Rozewskiej 21. 

Na wymienionym terenie znajdują się: „ró Ŝnego rodzaju śmieci, m. in. pozostałości z 

rozbiórki budynku, worki ze śmieciami, opakowania po farbach, kawałki betonu, 

płytek, itp.”  

 

Ponadto z uwagi na informacje o harmonogramie prac porządkowych w dzielnicy 

przeprowadzanych w roku 2012, które są przytaczane w odpowiedziach na interpelacje dotyczące 

sprzątania terenów w dzielnicy, proszę o przekazanie tego harmonogramu sprzątania. Mieszkańcy na 

pewno będą zadowoleni, wiedząc, Ŝe ich ulica, czy teren koło którego zamieszkują będzie w 

określonym tygodniu miesiąca sprzątany.  
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