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INTERPELACJA NR 28/2 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Posprzątania terenów w rejonie ul. Światowida i Projektowanej 1. 
 

 W związku z odpowiedziami WOŚ z dni: 17 lutego 2015 r. (znak: UD-II-WOR.0003.99.2015.GSK / 

3.MŚL-UD-II-WOŚ), 17 kwietnia 2015 r. (znak: UD-II-WOR.0003.245.2015.GSK / 3.MŚL-UD-II-WOŚ), 

proszę o informację kiedy w końcu będzie posprzątany ze śmieci wskazany w interpelacjach nr 28 (w BIP nr 

150) i 28/1 (w BIP nr 296) teren? 

 Jak długo Wydział Ochrony Środowiska będzie zwlekał ze sprzątaniem, które zapowiadał? 

 

Na zdjęciach są śmieci leżące w rejonie Światowida i Projektowanej 1 (obecnie Trakt Nadwiślański) – 

wystarczy wejść. Tylko pozornie ze względu na zieleń wydaje się być czysto. 

Dziwię sięi, że nikt nie sprzątnął do tej pory desek tkwiących w konarach drzewa przy ul. Światowida ! 

 

 

  
                    Wojciech Tumasz 

  Wspólnota Samorządowa Gospodarność 
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