Łąka pod Lasem Kabackim zamienia się w wysypisko. Urząd
nieśpiesznie walczy z procederem
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Łąka przed Lasem Kabackim zamiast zachwycać przyrodą, straszy śmieciami. Urząd
dzielnicy, chociaż późno, wziął się za egzekwowanie porządku.
Przedpole Lasu Kabackiego w pobliżu ul. Trakt Leśny (dawniej Nowoursynowskiej) mieszkańcy
okolic chętnie wykorzystują do spacerów z psami czy przejścia do lasu. Ostatnio teren ten wygląda
jak wysypisko śmieci. Co i rusz spotkać można tam potłuczone butelki, stare płytki czy gruz.
- Próbowaliśmy to sprzątać jako mieszkańcy okolic, ale ktoś powinien się tym zająć na poważnie. Są
tam takie miejsca, gdzie można znaleźć nawet starą kanapę czy materace – relacjonuje nam pani
Krystyna.

fot. nadesłane

Sprawa zaśmiecania tego kawałka prywatnego terenu ciągnie się co najmniej od marca. Mieszkańcy
nie zgłaszali wcześniej problemu odpowiednim służbom – nie wierzyli, że ktoś rzeczywiście się tym
zajmie. Straż miejska jedyne zgłoszenie w tej sprawie otrzymała dopiero 24 kwietnia.
- Zgłoszenie przekazano do wiadomości administratora terenu z poleceniem jego uprzątnięcia – mówi
Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

(Nie)sprawny urząd?
Po naszej interwencji sprawą zainteresował się również urząd dzielnicy. Jeszcze w marcu do
miejskiego systemu 19115 wpłynęły trzy zgłoszenia dot. odpadów w pobliżu Traktu Leśnego.
- Działania związane z usunięciem odpadów z terenów należących do osób czy podmiotów
prywatnych, podejmowane są każdorazowo w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców faktu
zanieczyszczenia terenu oraz wskazania jego lokalizacji - mówi Kamila Terpiał, rzecznik
ursynowskiego ratusza.
Późno, bo późno, ale urzędnicy wybrali się też 27 kwietnia na wizję lokalną. Chcieli sprawdzić na
własne oczy, jak wyglądją okolice Lasu Kabackiego.
- W wyniku podjętych przez urząd działań, dwie działki zostały uporządkowane przez ich właścicieli.
Czynności w zakresie usunięcia odpadów z terenu jednej działki nadal trwają, ponieważ właściciel
nie podjął korespondencji w tej sprawie – informuje Kamila Terpiał.

Przypomnijmy, za zaśmiecanie grozi kara od 50 do 500 zł mandatu, a jeśli sprawa trafi do sądu, może
to być nawet 5 tys. zł grzywny. Na razie wobec właściciela nieuprzątniętego terenu toczy się
postępowanie administracyjne. Jeśli nie wywiąże się z obowiązku oczyszczenia działki, mogą go
czekać dalsze nieprzyjemności.
Masz dla nas temat? Coś Cię irytuje, drażni na Ursynowie, albo chcesz coś pochwalić? Daj
znać! Napisz do nas: redakcja@haloursynow.pl
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