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INTERPELACJA NR 301 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyczyszczenia z gliny i liści nawierzchni jezdni ul. Strumykowej. 
 

Mieszkańcy ul. Strumykowej skarżą się na nieczyszczoną jezdnię tej ulicy (odc. Strumykowa – 

H. Ordonówny). Będąc na miejscu – przybyłem po sygnale od mieszkańców – potwierdzam fakt braku 

należytej czystości jezdni ulicy Strumykowej, zwłaszcza jej zachodniego pasa. Przy skrzyżowaniu obu 

przebiegów ul. Strumykowej na nawierzchni znajdują się pozostałości po destrukcie. 

Przy krawężnikach jest piach z liśćmi, a także zniszczone są fragmenty krawężników. 
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Ponadto od momentu oddania do użytku miejsc parkingowych przy ul. Strumykowej (teraz już z 

destruktu), często w dzień przy ulicy Strumykowej nie parkują żadne pojazdy. 

 

 

Wcześniej było to nagminne i stąd zapewne zachodni pas ul. Strumykowej jest nie oczyszczony w 

wystarczającym stopniu. Przy zachodniej krawędzi jezdni znajdują się wpusty kanalizacji ulicznej – także 

nie czyszczone od dawna. 
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Kiedy ostatni raz czyszczona była ulica Strumykowa? – na zdjęciach widać, że od momentu zakończenia 

prac przy utwardzaniu ul. Strumykowej, takich prac nie wykonywano. 

 

Jak często ulica Strumykowa powinna być czyszczona według harmonogramu utrzymania ulic? 

 

Oczywiście proszę o niezbędne prace – oczyszczenie nawierzchni ulicy Strumykowej; odmulenie 

wpustów kanalizacji. Należy też wyprostować i uzupełnić znaki drogowe na skrzyżowaniu obu 

przebiegów ulicy Strumykowej. 
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