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INTERPELACJA NR 333 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania okolic budowy osiedla u zbiegu ulic: Mehoffera i Talarowej. 
 

W wyniku sygnałów od mieszkańców, proszę o jak najszybsze posprzątanie ze śmieci terenu 

przyległego do terenu budowy osiedla Victoria Dom (budynki połoŜone przy ul. Mehoffera i Talarowej 

pomiędzy ul. Talarową, a linią WN 220 kV. Stan tych terenów jest nienajlepszy delikatnie opisując: 

 

Działki nr: 8/1, 8/2, 10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/5 z obrębu 4-03-03 są pełne śmieci: 
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a) pobudowlanych (zwłaszcza tuŜ przy terenie budowy): 

 

b) odpadów niebezpiecznych (opony samochodowe, opakowania po rozpuszczalnikach): 
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c) zwykłych (butelki szklane i plastikowe, papier, itp.): 
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Aktualnie śnieg znów przykrył ten bałagan i problemu nie widać. Przy rozpoczęciu pozimowego 

sprzątania terenów oraz likwidacji dzikich wysypisk śmieci, proszę o oczyszczenie tego terenu w 

pierwszej kolejności. 
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