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INTERPELACJA NR 423 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Realizacji postulatów mieszkańców zgłaszanych przy realizacji IV etapu placu zabaw przy ul. 
Ceramicznej. 
 

Na sesji Rady Dzielnicy Białołęka, która odbyła się w dniu 26 września 2013 r., przybyli na nią 

mieszkańcy, zgłosili zastrzeżenia do realizacji IV etapu placu zabaw przy ul. Ceramicznej, m.in.: 

a) skuteczne zasadzenie zieleni w taki sposób aby całkowicie wyeliminować granie w piłkę, bieganie oraz 

załatwianie spraw fizjologicznych na trawnikach sąsiadujących bezpośrednio z naszą (Milenijna 41, 

41A) posesją – propozycja: zasadzenie róży pomiętej z berberysem oraz derenia), 

b) postawienie dodatkowego Toi-Toi (przy ul. Milenijnej) oraz skuteczne jego oznakowanie. 

c) postawienie tabliczek informujących o zakazie gry w piłkę. 

d) podjęcie działań konserwacyjnych mających na celu ograniczenie poziomu hałasu w szczególności mini 

siłowni zlokalizowanej przy ogrodzeniu osiedla. 

 

Do dziś postulaty mieszkańców nie zostały zrealizowane, mimo że praktycznie wszystkie wymagają jedynie 

dobrej woli, a nie wydatkowania kilkunastu tys. zł oraz porządnej konserwacji urządzeń zabawowych 

znajdujących się na placu zabaw. 

Kiedy wskazane wnioski mieszkańców będą zrealizowane? 

Dodatkowo na placu zabaw, chodnik przy minisiłowniach został zniszczony (kostka sklawiszowała i po 

obluzowaniu się „odchodzi” od pozostałej kostki) – stan ten trwa ponad 2 tygodnie!. Proszę o jak najszybszą 

naprawę. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 
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