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INTERPELACJA 36/2021/NMC
ŚMIECI NA ULICACH LEGNICY I BRAK ŚMIETNIKÓW

W związku z tym, że dochodzi do notorycznego zaśmiecania łącznika pomiędzy ulicą Fiołkową a
ulicą Jaworzyńską na Osiedlu Sienkiewicza (lokalizacja na wys. dz. 517 ob. Domki) zwracam się
do  Państwa  z  prośbą  o  przekazanie  do  Zarządu  Dróg  Miejskich  polecenia  zainstalowania

śmietników miejskich na końcach łącznika od ulicy Jaworzyńskiej i ulicy Fiołkowej.

Lokalizacje oznaczyłem numerami 1 i 2.

W dniu 11.01.2021 z działki  gminnej  517 i  508 ob. Domki  usunąłem około 150 sztuk śmieci:

butelek  szklanych  i  plastikowych,  worków  foliowych,  opakowań...  Zamontowanie  śmietników

w zaproponowanych  lokalizacjach  zmniejszy  ilość  odpadów  wyrzucanych  na  teren  przez

przechodniów.

1



Proszę  również  o rozważenie zamontowania śmietników w lokalizacjach,  wokół  których często

widoczne są rozrzucone przez przechodniów śmieci. Proponowane lokalizacje śmietników:
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Lokalizacja  śmietników  8  i  9  rozłożona  równo  pomiędzy  1  a  3  w  odległościach  pomiędzy

śmietnikami  ok.  170m wzdłuż  chodnika  ul.  Jaworzyńskiej  odciętego  ekranem akustycznym  od

jezdni.

Dodatkowo proszę zamontowanie śmietników zlokalizowanych przy wydeptanej ścieżce łączącej

przystanek MPK z ulicą Fiołkową. Ścieżka istnieje od kilkudziesięciu lat:
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Proszę o interwencję w sprawie braku śmietników we wskazanych przeze mnie lokalizacjach.

Zaznaczam  jednak,  że  najbardziej  priorytetową  lokalizacją  wymagającą  postawienia  nowych

śmietników, spośród wskazanych w niniejszej interpelacji, są miejsca oznaczone numerami:

1, 2, 3, 10, 11

To w tych miejscach dochodzi do najczęstszego zaśmiecania.

W  dalszej  kolejności  proponuję  o  uzbrojenie  w  dodatkowe  śmietniki  przy  chodniku  odcinka

łączącego wjazd na parking przy Ogródkach Działkowych 40 lecia z mostem na Kaczawie.

Lokalizacja oznaczona numerami:

4, 5, 6

Przy lokalizacjach 5 i 6 znajduje się wejście na ścieżkę na wale i na ścieżkę międzywala Kaczawy.

Śmietniki  będą  przeznaczone  dla  osób  korzystających  z  tych  ścieżek.  Rozwiązanie  problemu

rzucanych  śmieci  w  krzaki  za  ekranem  akustycznym  powinien  wesprzeć  również  śmietnik  w

lokalizacji nr 4.

Z poważaniem

Piotr Niemiec
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