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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 66/2019 

ws. zwiększenia ilości drzew w sąsiedztwie przystanku Osiedle Witosa Centrum 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie zwiększenia ilości drzew w sąsiedztwie przystanku Osiedle Witosa 

Centrum. 

W rejonie przystanku Osiedle Witosa Centrum ubyło w minionych latach drzew. 

Wpierw usunięto zagrażające bezpieczeństwu topole, następnie drzewostan 

uszczuplony został w związku z koniecznością poprowadzenia ścieżki rowerowej. Na 

skutek wycięcia drzew pasażerowie oczekujący na autobus, niegdyś dobrze osłonięci 

przed słońcem, obecnie zmuszeni są wystawać w słońcu.  

Nasadzenie kilku drzew w sąsiedztwie przystanku, w tym okolicznych ławek, 

pozwoliłoby na częściowe poradzenie sobie z powstałym problemem. Co prawda 

zimą problem ten nie będzie aż tak doskwierał, lecz nasadzeń (np. w formie 

nasadzeń zastępczych) warto dokonać już jesienią bieżącego roku, gdyż proces 

wzrastania drzewa do odpowiednich rozmiarów zapewniających nieco cienia nie trwa 

przecież jednego sezonu. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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