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INTERPELACJA 58/2021/NMC
tablice informacyjne dla zaśmiecających

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze zbliżającym się  sezonem letnim zwiększy się  ilość  czasu  spędzanego na zewnątrz przez

mieszkańców. Będą organizowane grille i ogniska na terenie publicznym, będzie spożywany alkohol. Pojawi

się więcej niż poza sezonem pozostałości po imprezach na świeżym powietrzu - skupiska szklanych butelek

po piwie i po wódce, butelek i kubeczków plastikowych, szklanych butelek po małpkach i szczeniaczkach,

puszek aluminiowych, opakowań  po jedzeniu i puste paczki po papierosach i reklamówki – takie śmieci

występują w Legnicy najczęściej. Wiem, bo osobiście takie śmieci sprzątam.

Nawiązując do dyskusji z marcowej sesji Rady Miejskiej proszę  o zabezpieczenie środków z budżetu na

wprowadzenie na terenie tablic informacyjnych przypominających mieszkańcom o nie śmieceniu.

Ze względu na dużą ilość mieszkańców Legnicy z Ukrainy proponuję opracowanie śmieciowego systemu

informacji przestrzennej zarówno w języku polskim jak i po ukraińsku.

Poniżej  przedstawiam  mój  projekt  tablicy  informacyjnej,  którą  proponuję  zainstalować  co  najmniej  w

następujących lokalizacjach (współrzędne geograficzne proszę skopiować i wkleić w wyszukiwarkę google):

4 tablice przed wejściami na wały z ulicy Jaworzyńskiej:

− 51.179522400864926, 16.15408871464943

− 51.178766412269525, 16.154738545942543

− 51.17924736625293, 16.153687174281515

− 51.178468982223855, 16.15439120494371

1 tablica na wale na wejściu ze ścieżki od strony ulicy Nowodworskiej i Zamiejskiej

− 51.191560715104096, 16.16683219302582

1 tablica na wejściu na wał z ulicy Mostowej

− 51.190116228857, 16.159479346527622

4 tablice na zejściu z Mostu 100-lecia Odzyskania Niepodległości na wały

− 51.19539558591267, 16.168045299790272

− 51.19586726389656, 16.168216904224952

− 51.195944753262495, 16.169977394338197

− 51.19538996098993, 16.169701906829296

1 tablica na zejściu z kładki ulicy Wodnej w Aleję Lipową

− 51.19766286732344, 16.168436123885996

1 tablica na wejściu na wał z ulicy Stefanii Sempołowskiej.

− 51.19633518331698, 16.16717895229436

2 tablice na wejściach do południowego Lasku Złotoryjskiego z Al. Zwycięstwa:

− 51.1922863301299, 16.148899274835294

− 51.193698402825305, 16.136100438212612
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1 tablica na wejściu do południowego Lasku Złotoryjskiego z ul. Grabskiego:

− 51.197914152201925, 16.141381874167863

1 tablica na wejściu do południowego Lasku Złotoryjskiego ze Złotoryjskiej w Saneczkową:

− 51.195619709169584, 16.134075302577365

1 tablica na wejściu do północnego Lasku Złotoryjskiego z ulicy Złotoryskiej:

− 51.1969287017572, 16.136079547014756

2 tablice na ulicy Ceglanej przy wejściach na obszar zalewu Białka:

− 51.19791148318653, 16.116013861527577

− 51.19697971993793, 16.122912546185322

Proponowane wymiary tablicy:
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Proponowana treść tablicy:

5 kolorów:

– tło żółte ew. fluorescencyjne

– napis czerwony lub pomarańczowy fluorescencyjny z konturem czarnym

– napisy - czarny

– tło znaku - niebieski fluorescencyjny

– treść znaku - biały fluorescencyjny
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Wstępnie  proponuję  lokalizację  tablic  informacyjnych w 19  wymienionych  wyżej  lokalizacjach,  jednak

proszę o ustalenie ich docelowej lokalizacji zgodnie z własnym wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu

miastem. Szacuję, że koszt 1 tablicy wraz z montażem, w standardzie znaków drogowych z usztywnieniem,

wspartej  na  podkonstrukcji  z  2  rur  stalowych  ocynkowanych  -  standardzie  względnie  odpornym  na

wandalizm, z osadzeniem w betonowych kielichach o odpowiedniej głębokości, nie powinien przekroczyć

2.000zł.

Korzystając  z  własnego  doświadczenia  i  doświadczenia  pracowników  wydziałów  Urzędu  Miasta

odpowiedzialnych  za  utrzymanie  czystości,  proszę  o  oszacowanie  na  ile  opłacalne  będzie  dla  miasta

wykonanie tablic i na ile te tablice pomogą w zapobieżeniu przed zaśmiecaniem na obecną skalę oraz tym

samym zmniejszą koszty utrzymania czystości w mieście.

Proszę o wstępne zabezpieczenie 50.000zł z budżetu miasta na wykonanie tablic z zaproponowaną przeze

mnie treścią i szatą graficzną lub wg własnych, odrębnych ustaleń.

W dobrym tonie byłoby, gdyby tablicom towarzyszyły regularnie opróżniane kubły na śmieci, lub gdyby

pozostawiane pod tablicami worki były regularnie odbierane.

Istotą zamontowania tablic jest poprawa stanu czystości Legnicy i walka z zaśmiecaniem.

Proszę o poważne potraktowanie mojej interpelacji.

Z poważaniem
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