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Szanowny Panie Radny,
w odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 3 lutego 2020 roku, która
dotyczy utrzymania czystości w dolinie rzeki Łyny, uprzejmie informuję, że służby
porządkowe oczyszczają teren miasta zgodnie z „Harmonogramem oczyszczania ulic
i chodników oraz pozostałych elementów zarządzanych przez ZDZiT w Olsztynie”.
Harmonogram prac jest ogólnodostępny i można się z nim zapoznać za pośrednictwem
strony internetowej Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Odnosząc się do działek wskazanych przez Pana Radnego w interpelacji,
informuję, że na działkę nr 3/12 - obręb 29, zostało przez ZDZiT wystawione zlecenie
na powierzchniowe oczyszczenie terenu, a prace te zostały wykonane do dnia 14 lutego
2020 roku.
Pozostałe wskazane działki nie są objęte stałym harmonogramem oczyszczania,
a prace porządkowe są przeprowadzane na ich terenie na dodatkowe zlecenie.
Informuję, że prace związane z oczyszczaniem kolejno: na działce nr 16/1 - obręb 27
zaplanowano na dzień 17 lutego 2020 roku, na działce nr 2 - obręb 28 prace
zaplanowano do dnia 21 lutego 2020 roku (obie poprzednio sprzątane były dwa
miesiące temu), a na działce 2/1 - obręb 29 będącej nieużytkiem, prace zostaną
przeprowadzone

oraz

wykonane

do

końca

marca

2020

roku.

Należy w tym miejscu podkreślić, że tempo prac uzależnione jest od warunków
atmosferycznych, co w tak trudnym terenie - skarpy w wąwozie rzeki Łyny miejscami
są niemal pionowe - ma istotne znaczenie.
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Jednocześnie informuję, że na wnioskowanym przez Pana Radnego terenie dnia
18 stycznia 2020 roku została przeprowadzona społeczna inicjatywa oczyszczania
terenu. Partnerem akcji organizowanej przez Fundację Nexus był Zarząd Dróg, Zieleni
i Transportu w Olsztynie. Kilkunastu wolontariuszy w godz. 10-14 sprzątało teren
wzdłuż odcinka Łynostrady pomiędzy kładką dla pieszych nad rzeką Łyną położoną
przy ul. 15 Dywizji a mostem przy ul. Kasprowicza. ZDZiT zapewnił wszystkim
uczestnikom rękawiczki i worki na śmieci, a następnie odebrał zebrane nieczystości.
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