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W o j c i e c h T u m a s z 
 
 

ARKUSZ INTERWENCYJNY RADNEGO NR   54  
 

W wyniku działalności związanej z wykonywaniem mandatu radnego przedkładam wniosek 

                                    

w sprawie: Sprzątnięcia nawierzchni ul. Leśnej Polanki. 

W nawiązaniu do arkusza interwencyjnego nr 34 z dnia 03 czerwca 2008 r., na który do tej pory nie 

otrzymałem odpowiedzi – co gorsza nie zrobiono nic, aby uprzątnąć ten fragment dzielnicy (ulicę) i 

zabezpieczyć otwarta studzienkę, proszę ponownie o doprowadzenie do sprzątnięcia opadłych liści, 

piachu i błota z rynsztoków ul. Leśnej Polanki – odc.: Poetów – Światowida. Nagromadzony brud i śmie-

ci utrudniają odpływ wody z ul. Leśnej Polanki (która opada w kierunku ul. Światowida) do tego stopnia, 

Ŝe deszczówka szerokim strumieniem płynie po nawierzchni nowej ulicy. Przy jeździe samochodem pod-

czas opadów po takiej wodzie płynącej ulicą (zamiast rynsztokiem) nie trudno o poślizg w wypadku na-

głego hamowania, zaś przechodzący piesi mogą być ochlapywani. Ponadto zalegający piach i liście jest 

powoli, acz systematycznie unoszony przez strumień wody i wraz z nią trafia do studzienek kanalizacyj-

nych. Tam odkłada się na dnie, co przyśpiesza ich zapychanie. Później trzeba je czyścić, aby w ogóle 

umoŜliwi ć odpływ opadom. Myślę, Ŝe łatwiej jest wyczyścić rynsztok z brudów, niŜ te same brudy wy-

ciągać później z zapchanych studzienek. 

Dodaję, ze obecnie wlot studzienki burzowej przy skrzyŜowaniu Leśnej Polanki i Światowida został 

zapchany. I ta studzienka juŜ nie funkcjonuje – woda nie spływa do niej !!! 

Ponadto przeczyszczenie rynsztoków jest działaniem doraźnym (usuwamy skutki, a nie przyczynę). Przy-

czyną obecności ziemi w rynsztokach, jest wymywanie jej z pustego placu w rejonie Poetów i Leśnej 

Polanki. Padający ulewnie deszcz unosi ziemię i „transportuje ją” poprzez fragment chodnika i ścieŜki 

rowerowej – teŜ do uprzątnięcia do ulicy. NaleŜy zatem wzdłuŜ placu, przy krawęŜniku chodnika zrekul-

tywować pas ziemi o szerokości ok. 1 m na długości od ul. Poetów do wzniesienia z drzewami (zbocze 

wzniesienia jest wzmocnione i obsiane trawą – dzięki temu nie osuwa się). 

Druga sprawa dotyczy niezabezpieczonego głębokiego (ok. 6 – 7 m) włazu do kanału ściekowego. 

Właz ów znajduje się w północno-wschodniej stronie skrzyŜowania ul. Leśnej Polanki z ul. Światowida. 

Obecna pokrywa jest kompletna w 2/3. Pozostała część otworu nakryta jest starym fotelem samochodo-

wym. Proszę o wymianę pokrywy na taką, która w pełni zabezpieczy wejście do kanału. Właz studzienki 

w dalszym ciągu nie jest naleŜycie zabezpieczony !!! 

 

Wojciech Tumasz   

 

UWAGA! Po wypełnieniu arkusz interwencyjny naleŜy przekazać do Zarządu Dzielnicy  

                  za pośrednictwem Sekretariatu Rady Dzielnicy. 


