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INTERPELACJA NR 20/1 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania obszaru pomiędzy ulicami: Myśliborską, Ćmielowską, Światowida i Botewa. 
 

 W ślad za interpelacją nr 20 (w BIP nr 69) oraz wobec stwierdzenia Burmistrza Mirosława Kalińskiego, 

że na zdjęciach załączonych w tej interpelacji nie widać zaśmieconego terenu, przesyłam dodatkowe zdjęcia 

wykonane przez mieszkańców Tarchomina w tym kwartale ulic: 

 
widok od ulicy Botewa w stronę ul. Światowida 
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teren przy nowej podstacji zasilającej linię tramwajową. 
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Mam nadzieję, że tym razem zdjęcia są adekwatne i oddają widok na śmietnisko, które znajduje się w tym 

rejonie dzielnicy. 

Sprawa jest o tyle ciekawa, że w zeszłej kadencji interpelacje i zapytania w sprawie czystości tego terenu, 

składali oprócz mnie, jeszcze: radny Marek Sztorc, radna Anna Majchrzak i radna Elżbieta Świtalska. Za 

każdym razem wydział Ochrony Środowiska dawał w odpowiedziach do zrozumienia, że teren będzie 

posprzątany za maksymalnie 2 miesiące. 

Do dziś nie jest. Dlaczego? 
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