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INTERPELACJA NR 296/3 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Usunięcia samosiejek drzew z ul. Zielonych Traw. 
 

W ślad za dotychczasowymi interpelacjami (nr 296 z 30 listopada 2012 r., 296/1 z 12 marca 2013 

r., nr 296/2 z 23 maja 2013 r. – w BIP nr 661-1 i kolejne), proszę o informacje, kiedy z ul. Zielonych 

Traw, przy skrzyżowaniu z ul. Chlebową zostaną usunięte samosiejki? 

 

Zdjęcie z listopada 2012 r.: 
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Zdjęcie z marca 2013 r.: 

 

Zdjęcie z maja 2013 r.: 
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Zdjęcie obecne (koniec czerwca 2013 r.): 

 

Jak już wielokrotnie pisałem, zdaniem mieszkańców sytuację poprawiłoby już wycięcie zwłaszcza 

samosiejek rosnących przy pniach drzew i młodych drzew o małych średnicach pni – na ostatnim zdjęciu 

rosnących od słupa do wyjeżdżonego fragmentu „ulicy”. 

 

Kiedy nastąpi wycięcie drzew i samosiejek, jak sugerują mieszkańcy? 

 

Ponadto, jak pisałem w listopadzie 2012 r.: 

Po północnej stronie ul. Zielonych Traw, 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 (zdjęcie na następnej stronie – z lewej) w całości i kiedy może to 

nastąpić, a jeśli nie, to dlaczego? 

 

                     Wojciech Tumasz 
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