Mają dość. Na wybranych parkingach będą kamery
monitoringu
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To nie kierowcy normalnie korzystający z naszych parkingów, lecz okoliczni mieszkańcy
nielegalnie podrzucający duże ilości odpadów - tak Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
diagnozuje przyczynę problemu nagminnego zaśmiecania swoich przydrożnych parkingów,
w tym tych na terenie powiatu iławskiego.
Będzie odpowiedź zarządcy, dowiedział się portal www.infoilawa.pl. Porządku na wybranych
parkingach ZDW będzie strzegł "Wielki Brat", czyli kamery monitoringu.
Tylko w ostatnim czasie temat wysypisk śmieci, które raz po raz powstają na okolicznych parkingach
przy drogach wojewódzkich w kierunku Susza i Sampławy, poruszaliśmy dwukrotnie. Sprawa oburza

Czytelników, którzy nie chcą w powiecie iławskim takich "wizytówek".

- Sytuacja ta jest nam znana i bulwersuje nas nie mniej, niż
Czytelników Iławskiego Dziennika Internetowego komentuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Mimo starań ZDW takie sytuacje powtarzają się nagminnie
również na innych parkingach przy drogach wojewódzkich;
były one zgłaszane do urzędów gmin oraz na policję, gdyż
nagromadzone na parkingach odpady ewidentnie nie są
pozostawiane przez kierowców podczas ich normalnego
przemieszczania się po drogach, ale są nielegalnie
podrzucane w bardzo dużych ilościach przez okolicznych
mieszkańców, najprawdopodobniej chcących uniknąć opłat
za odbiór śmieci. Sprawy zostały niestety umorzone z
uwagi na niewykrycie sprawców. Firmy współpracujące z
ZDW w zakresie porządkowania parkingów, mimo częstych
interwencji, wręcz nie nadążają z wywozem nieczystości.
Dlatego też ZDW czyni przygotowania do zamontowania
monitoringu wideo na wybranych parkingach. Liczymy
również na siłę oddziaływania mass-mediów, które
nagłaśniając i piętnując takie zachowania, mogą przyczynić
się do ukrócenia tego procederu.
Zarząd na razie nie potwierdza, które parkingi obejmie monitoringiem. Na pewno warto byłoby to
zrobić zarówno na parkingu przy drodze wylotowej z Iławy do Susza, jak i na tym przy drodze z Iławy
w kierunku Sampławy.
Tymczasem apelujemy do mieszkańców, by także reagowali, jeśli widzą, że ktoś przywozi na parking
duże ilości odpadów. Można zrobić zdjęcie, zapisać numer rejestracyjny auta i powiadomić policję.
Publiczne pieniądze przeznaczone na likwidację takich wysypisk można lepiej spożytkować, na
przykład przeznaczając je na budowę nowych dróg, remonty istniejących czy choćby zimowe
utrzymanie.
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