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INTERPELACJA NR 345/1 
 
 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). 
 

Po informacji od Burmistrza (znak: UD-II-WOŚ.7021.76.2013.AKO z dnia 13 maja 2013 r.) 

otrzymanej na zapytanie złożone przeze mnie na XLIV sesji Rady (08 maja 2013 r.), że śmieci z ul. Ste-

fanika zostały sprzątnięte 13 maja br zgodnie z harmonogramem i przekazaniu tych danych dla miesz-

kańców, otrzymałem odpowiedź, że: 

 

„Niech Burmistrz ruszy tyłek i zobaczy to posprzątanie ul. Stefanika. Śmieci nadal leżą w krzakach, tyle 

że zarosły i ich nie widać, ale jak się odgarnie gałęzie, to wszystko jest jak na dłoni. Najwyraźniej urzęd-

nicy wodzą Pana za nos albo co gorsza sami nie są w stanie kontrolować jakości prac, które zlecają.” 

 

Przesyłam zestawienie zdjęć, które załączyłem miesiąc temu i obecne – do dziś nie sprzątnięto 

ulicy Stefanika ze śmieci zalegających w krzakach rosnących przy tej ulicy !!! 

 

W sprawie jakości sprzątania północno-wschodnich narożników skrzyżowań ulic: 

Piwoniowej i Mehoffera, 

Marywilskiej i Płochocińskiej, 

nie mam jeszcze informacji o nieprawidłowym sprzątaniu od mieszkańców. Mam nadzieję, że nie będę 

miał takich zgłoszeń. 

 

Dodatkowo mieszkańcy ulicy Stefanika poinformowali mnie, że mimo wysyłania monitów na adres: 

mslusarczyk@bialoleka.waw.pl (np. 08 maja br): 
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„Witam, 

Chciałem zapytać, czy w tym roku będą sprzątane chodniki po okresie zimowym. Pamiętam, że w ubie-

głych latach tak było. Natomiast w tym roku na chodnikach zalega przede wszystkim sporo piasku. Mam 

tutaj na myśli ulice Światowida w rejonie Biedronki oraz skrzyżowanie ze Stefanika i ulica Stefanika na 

całej długości.” 

Piach na chodnikach wzdłuż ul. Stefanika (zwłaszcza odcinek: Światowida – Odkryta) nadal leży: 

„Panie Wojtku, 

Dziękuję za informację. W załączeniu zdjęcia. Jak widać na załączonym obrazku słabo posprzątane. 

Chodniki przy ul Stefanika, zwłaszcza ten od osiedla Ciołkosza nie były sprzątane coś już ze 3 lata. Widać 

to także po ilości śmieci (liści i kurzu) zebranych wokół zatoczek miejsc parkingowych i przy krawędziach 

chodnika.” 

 



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

Załączniki: zdjęcia ul. Stefanika 

Śmieci w krzakach przy ul. Stefanika – kwiecień 2013. 

 

Śmieci w krzakach przy ul. Stefanika – maj 2013 

 

                    Wojciech Tumasz 


