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INTERPELACJA NR 533 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Braku opróżniania przyulicznych koszy na śmieci. 
 

 Po sygnałach od mieszkańców, w których otrzymywałem informacje o rzadkim opróżnianiu 

przyulicznych koszy na śmieci ustawionych na Tarchominie i w Nowodworach, w sobotę i niedzielę (11-12 

października) podczas wycieczki rowerowej sprawdziłem zasadność tych sygnałów. Rzeczywistość okazała się 

tragiczna pod tym względem. Już w sobotnie przedpołudnie, przyuliczne kosze na śmieci były zapełnione (choć 

śmieci jeszcze z większości śmietniczek nie wystawały na zewnątrz. Moja kontrola zapełnienia śmietniczek w 

niedzielę wykazała, że przyuliczne kosze na śmieci przy ulicach: 

Odkrytej, Aluzyjnej, Dzierzgońskiej, Stefanika, H.Ordonówny, Strumykowej, Nowodworskiej, Ćmielowskiej, 

Ceramicznej i Myśliborskiej były przepełnione i to praktycznie wszystkie. Z wielu z nich (ok. 75%) śmieci 

wysypywały się i leżały obok koszy. Śmieci zaśmiecały też okoliczne trawniki ze względu na to, że unosił je 

wiatr i roznosiły ptaki szukające pożywienia. 

 Swego czasu w odpowiedzi na interpelację dotyczącą częstotliwości opróżniania koszy (w BIP nr 1161) 

otrzymałem odpowiedź, że kosze opróżniane są 3 razy w tygodniu. Sytuacja z tego weekendu pokazuje, że 

kosze nie są opróżniane 3 razy w tygodniu lub inaczej „na papierze” są opróżniane 3 razy w tygodniu, a w 

rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Proszę o wskazanie w jakie dni tygodnia opróżniane są kosze przy ulicach 

Tarchomina i Nowodworów i dlaczego jeden z tych terminów opróżniania koszy nie wypada w sobotę? 

 Dodam, że w piątek 10 X, kosze też nie były opróżnione, bo inaczej w sobotę przedpołudniem kosze 

przyuliczne nie byłyby już niemal całkiem zapełnione. Biorąc to pod uwagę, proszę o oddelegowanie 

pracownika do regularnej kontroli działalności firmy opróżniającej kosze przyuliczne oraz o zwiększenie 

częstotliwości opróżniania koszy na śmieci ustawionych przy skrzyżowaniach do 4 razy w tygodniu. 
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