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INTERPELACJA NR 296 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Usunięcia samosiejek drzew z ul. Zielonych Traw. 
 

W ostatnim czasie zgłosił się do mnie reprezentant mieszkańców Zachodniej Choszczówki 

(obszar ograniczony: torami kolejowymi, ul. Chlubną, płotem oczyszczalni ścieków Czajka – ul. 

Parcelacyjną i ul. Mehoffera), który zwrócił uwagę na niemal nieprzejezdny odcinek ul. Zielonych Traw. 

Przejazd ulicą w kierunku ul. Chlebowej utrudniają rosnące pomiędzy ogrodzeniami nieruchomości 

drzewa – widoczna na zdjęciu latarnia obrazuje, jak szeroki powinien być przejazd. 
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Zdaniem mieszkańców sytuację poprawiłoby już wycięcie zwłaszcza samosiejek rosnących przy pniach 

drzew i młodych drzew o małych średnicach pni (do 10 – 12 cm). 

Od strony ul. Chlebowej przejazd wydaje się być wystarczający, 

 

ale gdy pojedzie się dalej, to przejazd się bardzo zawęża. Dodatkowo jest on w kształcie litery „S”. 

 

Czy jest możliwe wycięcie drzew i samosiejek, jak sugerują mieszkańcy? 

Kiedy to nastąpi? 

 

Na rogu ul. Zielonych Traw i Chlebowej rosną ponadto trzy drzewa. Dwa z nich zostały oznaczone 

czerwonym „X” jako do wycięcia – są suche. Kiedy zostaną wycięte? – najlepiej w taki sposób, aby 

pozostałe pozrębowe fragmenty drzew nie wystawały ponad poziom terenu, a tym samym nie utrudniały 

przejazdu. 

 

Z północnej strony (zdjęcie powyżej) pod linią energetyczną rośnie drzewo, które regularnie jest 

podcinane od strony południowej i częściowo wschodniej i zachodniej, aby gałęzie nie uszkadzały linii 

napowietrznej. To powoduje, ze korona drzewa rośnie w zasadzie na północny-wschód i północny-

zachód (dwa konary). Drzewo to zdaniem mieszkańców coraz bardziej przechyla się w stronę płotu 

nieruchomości – już jest mocno odchylone od pionu. 

 

Czy jest możliwa wycinka tego drzewa w całości i kiedy może to nastąpić, a jeśli nie, to dlaczego? 

 

                     Wojciech Tumasz 


