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INTERPELACJA NR 341 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Regularnego sprzątania okolic ul. Pionierów, Majorki i Cytadeli. 
 

W imieniu mieszkańców okolic ul. Pionierów, Majorki i Cytadeli proszę o niezwłoczne posprzą-

tanie pobocza ulicy Pionierów na odcinku od ulicy Majorki do ulicy Cytadeli. Okolice tej ulicy są śmiet-

niskiem. 

„Na poboczach zalegają setki butelek i śmieci wyrzucanych przez konsumentów napojów alkoholowych nabywanych 

w sklepach przy ul. Majorki i ul. Zegarynki. Rejonem klęski ekologicznej jest ulica Pionierów szczególnie na odcin-

ku przylegającym do sklepów spożywczych, w których liczni konsumenci nabywają alkohol i wyrzucają butelki w 

okolicy. Sam sprzątam tę ulicę, płacę okolicznym menelom za jej sprzątanie, ale skala zanieczyszczeń przerasta moje 

możliwości działania.” 

W lutym br Wydz. Ochrony Środowiska pismem, znak: UD-II-WOŚ.7021.24 .2013.AKO.2 z dnia 05 

lutego 2013r. odpowiedział wybiórczo na wnioski przedstawiciela mieszkańców:  

1. Pilne posprzątanie ulicy Pionierów na odcinku Dynamiczna – Cytadeli. 

2. Wycięcie krzaków, w których odbywa się konsumpcja alkoholu na poboczu ulicy Pionierów na 

odcinku Zegarynki – Dynamiczna na tyłach DPS (krzaki na tyłach Domu Dziecka pomiędzy ul. 

Dynamiczną, a ul. Ambaras zostały wycięte rok temu, co znacznie poprawiło sytuację na tym od-

cinku ulicy Pionierów). 

3. Informację czy pojemnik Ecotextil ustawiany przy ul. Pionierów stoi legalnie, za zgodą odpo-

wiednich władz. 

4. Usunięcie w/w pojemnika. 

5. Zabranie z mojego śmietnika przy ul. … ok. 4 worków śmieci, które społecznie zebrałem w w/w 

rejonie. 

6. Wnoszę o częste monitorowanie w/w rejonu przez Straż Miejską. 

7. Wnoszę o sprzątanie raz w miesiącu w/w rejonu.  
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Wspomniane pismo poruszało kwestie pkt 1 i częściowo 2 i do dziś mieszkańcy nie mają odpowiedzi na 

pkt.: częściowo 2 oraz 3 – 7. 
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Do dziś, mimo zapewnień Urzędu Dzielnicy (sprzątanie ul. Pionierów raz w tygodniu), Urząd nie 

wypełnia swego zobowiązania. Czy ten harmonogram podany mieszkańcom jest nadal obowiązujący, a 

jeśli nie to dlaczego? 

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

sca zamieszkania, ale są w stanie jedynie częściowo utrzymywać czystość i porządek. Ulica Pionierów 

chodzi do szkoły wiele dzieci, wstyd za taką edukację ekologiczna dzieci przemierzających śmietnisko w 

drodze do szkoły. 

 

Bardzo proszę o wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszane w interpelacji. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


