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INTERPELACJA NR 13/2 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania terenu położonego pomiędzy: ul. Światowida, ul. Stefanika, os. Stefanika, ul. 
Strumykową, przepompownią Nowodwory, ul. Mehoffera i pętlą tramwajową Tarchomin 
Kościelny. 
 

 W odpowiedzi na informację z dnia 23 marca 2015 r. (pismo, znak: UD-II-WOR.0003.178.2015.EBA / 

3.MŚL-UD-II-WOŚ), w której Pan Burmistrz Mirosław Kaliński zapowiedział (zapewne po uzyskaniu 

„rzetelnej” informacji z Wydz. Ochrony Środowiska), że wskazane w interpelacji gruzowisko zostanie usunięte 

do 30 marca br, przesyłam aktualne zdjęcie tych odpadów:. 
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W stosunku do zdjęcia z przed ok. półtora miesiąca zmienił się jedynie kolor trawy. 

 

Wcześniejsze zdjęcie (koniec lutego) 

 

  Podsumowując, informacja z WOŚ jest nieprawdziwa. Dlaczego do końca marca nie posprzątano 

wskazanego terenu? 
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Dlaczego sprzątane tereny nie są kontrolowane? 

 

W poprzedniej interpelacji (nr 229 w BIP) wskazywałem także, że firma sprzątająca teren przy przepompowni 

powinna jeszcze raz przysłać pracowników, aby posprzątali ten rozległy obszar. 

 

Czy powtórne sprzątanie się odbyło? 

 

Jeśli się odbyło, to było bardzo niedokładne. Poniżej zdjęcia okolic przepompowni – przy płocie: 

 

oraz kilkadziesiąt metrów od płotu, w stronę os. Stefanika: 
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To nie są nowe śmieci, ale leżą już od dawna, może poza kilkoma foliówkami. 

 

 Ponownie proszę o reklamację usługi w firmie sprzątającej. Oprócz przedstawionych zdjęć, wykonałem 

jeszcze kilka innych, także jeśli firma sprzątająca nie stanie na wysokości zadania, z pewnością napiszę po raz 

kolejny w tej sprawie. 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 

 

Do wiadomości: 

ZOM, Al. Jerozolimskie 11/19 w Warszawie 


