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INTERPELACJA NR 345 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania ulicy Stefanika ze śmieci zalegających w krzakach oraz: terenu w północno-
wschodnim narożniku skrzyżowania ulic: Piwoniowej i Mehoffera, terenu w północno-
wschodnim narożniku skrzyżowania ulic: Marywilskiej i Płochocińskiej, terenu przy stacji 
BP (od strony ul. Modlińskiej). 
 

W imieniu mieszkańców zgłaszających do mnie konieczność sprzątania terenu dzielnicy, proszę o 

informację dlaczego pomimo obowiązywania umowy na sprzątanie terenów zielonych w dzielnicy, do 

dziś nie sprzątnięto ulicy Stefanika ze śmieci zalegających w krzakach rosnących przy tej ulicy? Rozpo-

częła się 3 dekada kwietnia, a jak piszą do mnie mieszkańcy: „ śmieci leżące na trawnikach i wokół krze-

wów nadal leżą i straszą. Czy tak będzie do jesieni (latem liście zasłonią widok)?”.  

 

Ponadto zgłaszam do posprzątania działki: 

1. 35/1, 14/39 i 14/28 z obrębu 4-17-05 (północno-wschodni narożnik skrzyżowania ulic: Piwonio-

wej i Mehoffera). 

2. 14/4 z obrębu 4-07-02 (północno-wschodni narożnik skrzyżowania ulic: Marywilskiej i Płocho-

cińskiej). 

3. 25/11, 25/12, 34, 35, 37, 38/12, 39/10, 39/11, 39/12, 40 i 42 z obrębu 4-03-09 (przy stacji BP od 

ulicy Modlińskiej i zabudowań: Modlińska 185). 

 

Kiedy opisane tereny będą sprzątnięte? Proszę także o regularne (np. raz na 1,5 – 2 m-ce) wizyty na tych 

terenach, aby w możliwie najkrótszym czasie tereny te były porządkowane bez konieczności ponownych 

monitów z mojej strony. 

 

                    Wojciech Tumasz 

 

Załączniki: zdjęcia terenów do sprzątania przesłane przez mieszkańców. 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Śmieci w krzakach przy ul. Stefanika. 

 

Śmieci na działce nr 14/4 z obrębu 4-07-02. 

 

 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

Śmieci przy stacji BP – przy dawnym punkcie sprzedaży gazu. 

 

Śmieci na działce przy stacji BP od strony adresu Modlińska 185. 

 

 


