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INTERPELACJA NR 426/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania śmieci przy ul. Modlińskiej: rejon nieruchomości o nr 184A, stacji BP i okolice 
przystanku Ekspresowa w stronę centrum. 
 

W ślad za interpelacją nr 426 (995 w BIP) oraz aktualnego raportu od mieszkańców informujących 

mnie o miejscach szczególnie zaśmieconych, przesyłam aktualne informacje o zgłoszonych wcześniej terenach 

do uprzątnięcia z zalegających tam śmieci: 

1. Rejon przystanku Ekspresowa (w stronę centrum) – działka z opuszczonym domem na działce bez 

ogrodzenia w dalszym ciągu, jeśli nie bardziej, jest zaśmiecona. Czy ustalono już właścicieli działki? 

Jak długo trwać będzie jeszcze ustalanie właścicieli działki i powiadamianie ich o konieczności 

uporządkowania swojej własności? Czy nie można uporządkować terenu za właścicieli i kosztami 

obciążyć właścicieli? czy nie można wymierzyć właścicielom mandatu karnego za zaśmiecanie w łasnej 

działki? 

2. Okolice stacji BP (przy ul. Światowida) – mimo zapewnień o uporządkowaniu terenu do końca 

listopada, absolutnie nic się nie zmieniło. Śmieci nadal zalegają w rosnących na działce krzakach. 

Kiedy teren będzie posprzątany? Czy urzędnicy dzielnicy sprawdzają jakość prac wykonywanych przez 

firmy sprzątające takie tereny? Jeśli tak, to sprawdzanie odbywa się pobieżnie [cyt.: „chyba z okna 

samochodu”]. 

Działka sąsiadująca z nieruchomością o adresie Modlińska 184A, 186? (na północ od działki, na której 

wstrzymano budowę budynku). Wykarczowano krzewy i posprzątano pobieżnie śmieci, ale jednocześnie 

odsłonięto śmieci zalegające w głębi tego terenu wraz z opuszczonym? domkiem. Tam śmieci nie zostały 

sprzątnięte. Przy ul. Modlińskiej leżą na działce śmieci, pozostałe z niedokładnego sprzątania. Kiedy działka i 

teren w głębi zostaną posprzątane skutecznie?  

 

 

                    Wojciech Tumasz 


