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INTERPELACJA 51/2021/NMC
działka nr 16/11 przy ulicy Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Prezydencie!

Działka nr 16/11 przy ul. Rzeczypospolitej jest własnością prywatną, jest niezagospodarowana. Na

chwilę  obecną  doszło  do  ekstremalnego  zaśmiecenia  działki  przez  przechodniów i  kloszardów,

którzy na terenie zorganizowali miejsce do spożywania alkoholu. Z powstałej na działce ścieżki

korzystają piesi i rowerzyści. Wśród korzystających ze ścieżki są kobiety z dziećmi narażone na

wszechobecną  na  działce  patologię.  Ścieżka  łączy  kładkę  nad  Kaczawą  z  chodnikiem  Al.

Rzeczypospolitej.

Proszę  o zobligowanie właściciela do doprawadzenia działki do porządku, zabezpieczenie przed

dalszym zaśmiecaniem lub ukaranie za gromadzenie śmieci niezgodnie z przeznaczeniem działki.

Lub z racji  tego, że do czasu podjęcia na tym terenie przez właściciela działań  inwestycyjnych

nieruchomość ta pełni funkcję terenu publicznego, ogólnodostępnego, proszę o doprowadzenie jej

do porządku w zakresie zadania utrzymania porządku w miejscach publicznych za środki gminne.

Z racji, że jest Pan gospodarzem miasta proszę o zajęcie jasnego stanowiska ws zaśmiecenia działki

16/11  i  podjęcie  kroków  mających  na  celu  doprowadzenie  jej  do  porządku  i  do  zapobieżenia

dalszemu  zaśmiecaniu.  Zbliża  się  lato,  nadchodzą  upały,  zalegające  na  działce  śmieci  różnych

frakcji zaczną się psuć, śmierdzieć, pojawią się owady i inne szkodniki.

Wg przeprowadzonej na facebooku ankiety działka ta została wybrana przez Legniczan najbardziej

zaśmieconą  w Legnicy lokalizacją.  Jeśli  dojdzie do zorganizowanej  akcji  wolontariuszy,  którzy

wyręczają  służby  miejskie  w  sprzątaniu,  to  śmieci  z  działki  zostaną  pozostawione  na  terenie

gminnym w otoczeniu najbliższego śmietnika miejskiego, ponieważ  przechodnie i wolontariusze

nie  mają  obowiazku  wiedzieć  kto  zarządza  nieruchomością  ogólnodostępną  z  której  podnoszą
śmieci i w dobrej wierze przeniosą te śmieci do najbliższego miejsca składowania śmieci.

Proszę  o  podjęcie  działań  w  sprawie  zaśmieconej  działki  16/11  zgodnie  z  własną  wiedzą  i

wieloletnim doświadczeniem w utrzymaniu czystości miasta.

Dołączam zdjęcia z zaśmieconego terenu.

Z poważaniem






