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INTERPELACJA NR 472 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wyczyszczenia z piachu i ziemi ulicy Ceramicznej. 
 

W związku z sygnałami od mieszkańców ul. Ceramicznej, którzy przesłali mi także zdjęcia aktualnego 

wyglądu ul. Ceramicznej: 
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Z relacji mieszkańca i przesłanych zdjęć wynika, że: 

„Sprzątnąć trzeba całą ul. Ceramiczną – pobocza i zatoki parkingowe. Od kiedy rozpoczęła się budowa szkoły, 

na poboczach i w zatokach postojowych zalegają duże ilości brudu i piachu. Kilka razy zgłaszałem do Straży 

Miejskiej prośbę by zwrócili panom z budowy uwagę – bezskutecznie.” 

 

Proszę o kompleksowe oczyszczenie całej ul. Ceramicznej. 

 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


