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znak: Wisła/wały/01/2014 
 
Dotyczy:  uwzględnienia w planach utrzymania międzywala Wisły (odc. przebiegający przez dz. Biało-

łęka: TMP – gr. miasta) koszenia traw w międzywalu. 
 
 

Szanowny Panie Dyrektorze ! 

Zwrócił się do mnie mieszkaniec dzielnicy z prośbą o sprawdzenie kto dba o regularne koszenie 

trawy oraz o utrzymanie czystości (ustawianie koszy na śmieci) w międzywalu Wisły (odc. przebiegający 

na terenie dzielnicy Białołęka od TMP do gr. miasta). W Urzędzie Dzielnicy poinformowano, że ten teren 

jest zarządzany przez RZGW w Warszawie. Jeśli faktycznie tak jest, proszę o zaplanowanie koszenia 

traw w międzywalu Wisły oraz przeprowadzenie sprzątania tych terenów. 

Jednocześnie zdając sobie sprawę, że za zaśmiecanie okolic wałów wiślanych odpowiadają mie-

szkańcy i nieskoszona trawa utrudnia zaśmiecanie im brzegu ze względu na niedostępność terenu (tu 

także zapewne utrudnia bieganie psom mieszkańców po terenie międzywala, na którym żyją różne, często 

chronione gatunki zwierząt), sądzę że warto podjąć próbę wykonania sprzątania międzywala Wisły ręka-

mi mieszkańców (tych co chcą mieć czysty brzeg rzeki) poprzez zorganizowanie cyklicznych działań 

polegających na zbieraniu śmieci w sposób zorganizowany przez Państwa, ale z odpowiednio wcześniej 

podaną informacją o sprzątaniu. Służę swoją osobą, która mogłaby przekazać informacje o sprzątaniu dla 

mieszkańców i w ten sposób w umówionych terminach prawdopodobnie mieszkańcy wspomogliby Pań-

stwa w oczyszczaniu brzegów rzeki ze śmieci. Musieliby mieć jedynie zapewnione narzędzia, tj. worki, 

rękawiczki i ewentualnie inne narzędzia. 

Bardzo proszę o odpowiedź, czy w najbliższym czasie byłoby przeprowadzane koszenie traw w 

międzywalu i możliwe byłoby cykliczne sprzątanie tych terenów. 

Zgodnie z art. 391 KPA, odpowiedź proszę przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 

wojtum@gazeta.pl . 
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