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INTERPELACJA NR 380 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Zadbania o plac zabaw na Tarchominie, zlokalizowany przy ul. Światowida. 
 

W imieniu mieszkańców korzystających z placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Światowida, 

niedaleko Szkoły Podstawowej nr 344, na działce ewidencyjnej nr 16/10 z obrębu 4-03-04, proszę o 

informacje: 

1. Czy działka ewidencyjna nr 16/10 z obrębu 4-03-04, która według informacji zawartych na 

stronie http://mapa.um.warszawa.pl jest własnością m.st. Warszawy, nadal jest własnością 

m.st. Warszawy, a co za tym idzie, plac zabaw także jest własnością m.st. Warszawy (tak 

wynikałoby z tablicy informacyjnej umieszczonej na tym placu)? 

2. Czy ten plac zabaw posiada ważny przegląd techniczny urządzeń zabawowych i nawierzchni, 

które na nim się znajdują? 

3. Czy w budżecie na rok 2014 planuje się przeznaczyć jakiekolwiek fundusze na modernizację 

tego placu zabaw i jeśli tak, to w jakiej wysokości, jakie prace byłyby wykonywane, a jeśli 

nie, to dlaczego? 

 

Ponadto z uwagi na rodzaj nawierzchni placu zabaw (w przeważającej części jest to piach z 

kamieniami – obecnie znajduje się w nim bardzo dużo śmieci – papierków, niedopałków papierosów, 

także drobne kawałki szkła), braki w zagospodarowaniu tego placu, wnioskuję o: 

a) oczyszczenie piachu ze śmieci (zdjęcie nr 1), 

b) uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw od strony parkingu (zdjęcie nr 2), 

c) przycięcie roślinności znajdującej się na placu zabaw, zwłaszcza w południowo-wschodniej 

części placu (zdjęcie nr 3), 

d) udrożnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na placu zabaw (zdjęcie nr 4) 

e) bieżącą konserwację nawierzchni bezpiecznej wokół zabawek (zdjęcie nr 5) 

f) posprzątanie terenu placu zabaw z potłuczonych butelek, puszek i innych śmieci zalegających 

z zaroślach (zdjęcie nr 3) lub przy ławkach (zdjęcie nr 6) 



Zdjęcie nr 1 

 

Zdjęcie nr 2 

 

Zdjęcie nr 3 

 



Zdjęcie nr 4 – wszystkie studzienki są zapchane. 

 

Zdjęcie nr 5 

 

Zdjęcie nr 6 

 



Proszę o informację dotyczącą podjętych działań, z góry za nie dziękując w imieniu mieszkańców. 

 

Warto także oczyścić ze śmieci teren przyległy do placu zabaw, zwłaszcza od strony parkingu szkoły 

podstawowej. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


