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INTERPELACJA NR 340 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Regularnego sprzątania okolic ul. Cieślewskich w pobliżu ogródków działkowych. 
 

W imieniu mieszkańców okolic ul. Cieślewskich proszę o informację dotyczącą harmonogramu: 

a) sprzątania ww. ulicy i terenu przyległego do ogródków działkowych ze śmieci, 

b) prac porządkowych, np. przycinki drzew i krzewów na ww. obszarze 

 

Część mieszkańców własnym staraniem od czasu do czasu stara się sprzątać okolice swego 

miejsca zamieszkania, ale są w stanie jedynie częściowo utrzymywać czystość i porządek, gdyż skala 

zjawiska zaśmiecania terenu przyległego do ulicy Cieślewskich i obszaru na tyłach ogródków 

działkowych jest ogromna (największe wysypiska zaznaczone są poniżej) 
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„Użytkownicy ogródków działkowych urządzili sobie wysypisko, wyrzucają obcięte gałęzie drzew i 

krzewów, muszle sedesowe i całe worki śmieci. Działkowicze korzystają na preferencyjnych warunkach z dobra 

wspólnego: ziemi należącej do gminy, a dodatkowo w sposób bezwzględny korzystają z otaczającego środowiska 

wyrzucając śmieci i gałęzie poza teren będący w ich użytkowaniu – na tereny należące do gminy i prywatnych osób.  

Paradoksem jest to, że w planie zagospodarowania teren "wydmy białołęckiej" ciągnący się na tyłach ogródków jest 

brany pod uwagę jako teren szczególnie chroniony bez prawa do zabudowy, a dla działkowców ten teren jest 

wysypiskiem śmieci. Dla nas mieszkańców to teren spacerów.” 

 

Czy straż  miejska może przymusić zarządcę ogródków działkowych do dopilnowania terenu i 

zapobiegania jego degradacji? 
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