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INTERPELACJA NR 301/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyczyszczenia z gliny i liści nawierzchni jezdni ul. Strumykowej. 
 

W listopadzie 2012 r. po uwagach mieszkańców, wskazałem do czyszczenia fragment ul. 

Strumykowej przebiegającej przez park. Pierwotnym terminem prac porządkowych (zgłoszona była 

jezdnia do wyczyszczenia z gliny i liści) był 20 marca 2013 r. Długotrwała zima uniemożliwiła prace w 

planowanym terminie. Jednakże wraz z nadejściem wiosny (10 – 11 kwietnia) nie przystąpiono od razu 

(tj. 15-16 kwietnia) do prac, tylko po zapytaniach na kolejnych sesjach Rady Dzielnicy zaczęto je 

wykonywać ok. 06 maja 2013 r. 

Dziś otrzymałem zdjęcie przedstawiające skutek czyszczenia z gliny i liści ul. Strumykowej. 

Niestety, ale konserwacja nie obejmowała wyczyszczenia wpustów studni kanalizacji burzowej na tej 

ulicy – praktycznie żaden wpust nie został oczyszczony (są co najmniej 3). Zdaniem mieszkańca: 

 

„Wystarczyło na kilka dni przed terminem prac włożyc kratki za szyby pojazdów z informacją, że dnia 

..x.. odbędzie się czyszczenie ulicy przy krawężnikach, proszę tego dnia nie parkować bliżej niż np. 0,5 m 

od chodnika.” 

 

Takie postępowanie pozwoliłoby firmie sprzątającej dzielnicowe ulice na faktyczne sprzątnięcie ul. 

Strumykowej z zalegającej i zapychającej wloty studni gliny z liśćmi uniemożliwiającej odpływ 

deszczówki. 

 

Proszę o ponowne zobligowanie wykonawcy do wykonania czyszczenia ul. Strumykowej. 
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