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INTERPELACJA NR 19 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Stale przepełnionych koszy na śmieci przy skrzyżowaniach ulic: Stefanika i Strumykowej, 
Odkrytej i Dzierzgońskiej, Mehoffera i Nowodworskiej, H.Ordonówny i Strumykowej, 
Topolowej i Książkowej. 
 

 Bardzo proszę o jak najszybszą wymianę obecnych koszy na śmieci, które znajdują się na 

skrzyżowaniach ulic: 

a) Stefanika i Strumykowej, 

b) Odkrytej i Dzierzgońskiej, 

c) Mehoffera i Nowodworskiej, 

d) H.Ordonówny i Strumykowej, 

e) Topolowej i Książkowej. 

 

 Obecne kosze na śmieci na tych skrzyżowaniach nie są wstanie przyjmować dużej ilości śmieci, które 

wrzucają do nich mieszkańcy. Ponadto w przypadku niektórych z wymienionych miejsc, w betonowej 

obudowie nie ma metalowych kubłów, przez co firmy wywożące śmieci nie opróżniają całego kosza, tylko 

zbierają może 20 – 25 cm śmieci z kosza. Właściwie, to firmy opróżniające kosze uliczne powinny informować 

o braku kubłów w betonowych koszach. Czy to robią? Proszę o przykładowy raport. 

 

Na zdjęciach widać np. kosz przy ławeczce stojącej na ulicy Strumykowej naprzeciwko os. Stefanika 
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gdy spadnie śnieg, wygląda to tak: 
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Jak widać, kosz zawężą przejście chodnikiem – powinien być dodatkowo przestawiony na trawnik obok 

ławeczki. 

Kosz przy Odkrytej / Dzierzgońskiej: 

 

 

 Przepełnione kosze powodują, że żerują w nich ptaki (nie muszą głęboko sięgać, aby rozwlec śmieci). 

Nowe, większe kosze powinny mieć przykrycie (np. półkuliste), aby ptak nie mógł wyciągnąć śmieci z kosza, a 

człowiek wrzucić łatwo do niego reklamówki ze śmieciami bytowymi. 

 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 

 

Do wiadomości: 

ZOM, Al. Jerozolimskie 11/19 w Warszawie 


