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INTERPELACJA NR 361 
 
 Sprawując mandat radnego składam interpelację w sprawie: 
 
Wycięcia krzewów zawężających światło przejazdu ul. Kwietniową. 
 

W związku z sygnałami od mieszkańców zachodniej Choszczówki, dotyczących zbyt zarośnięte-

go pasa drogowego (ulica i pobocze) ul. Kwietniowej, proszę o wycięcie krzewów rosnących w pasie 

drogowym ul. Kwietniowej (mapka – kolorem zaznaczono miejsca ze zbyt intensywną roślinnością) 
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Aktualne zdjęcia ul. Kwietniowej przedstawiają zdjęcia – widok od ul. Zielonych Traw (wkrótce krzaki 

zasłonią znaki): 

 

Jak relacjonują mieszkańcy: 

„Musimy chodzić po gliniastej nawierzchni blisko przejeżdżających samochodów. Na szczęście jest ich 

mało, ale jak jedzie śmieciarka / szambiarka, to strach mijać się z takim samochodem.” 
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Narożnik ul. Kwietniowej i Kwietniowej – do przycięcia krzewy widoczne na zdjęciu z lewej strony. 

Poza zdjęciem z prawej strony rosną także krzaki oraz drzewa ograniczające możliwość manewrowania 

samochodami ciężarowymi obsługującymi posesje o nr 18 – 22 (śmieciarki, szambiarki) – kierowcy po 

przyjeździe odmawiają wjazdu i dopiero po dłuższej dyskusji z mieszkańcami dają się przekonać do pod-

jazdu pod sam dom. Później jednak mają problemy z wyjazdem i przez dłuższy czas blokują dojazd. 

 

Proszę o usunięcie krzewów i drzew porastających pas drogowy ul. Kwietniowej oraz informację, dlacze-

go dotychczas przy wiosennych porządkach ulic (m.in. przycinanie roślinności), pominięto ul. Kwietnio-

wą? 
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