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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 72/2019 

ws. wykonania przeglądu i działań pielęgnacyjnych drzewostanu wzdłuż ul. Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie wykonania przeglądu i działań pielęgnacyjnych drzewostanu wzdłuż ul. 

Witosa. 

Część drzew wzdłuż ul. Witosa po jej zachodniej stronie na odcinku od skrzyżowaniu 

z ul. Dulęby do Ronda Aleksandry Śląskiej prawdopodobnie obumarła.  

Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w przypadku wystąpienia 

gwałtownych zjawisk atmosferycznych (burze, wichury, intensywne opady 

z wiatrami) obumarłe drzewa stanowić będą zagrożenie. 

W związku z powyższym konieczne jest wykonanie przeglądu drzewostanu 

i następnie działań pielęgnacyjnych, a także ewentualne usunięcie obumarłych 

drzew. 

Sprawę zauważyli także Mieszkańcy dzielnicy (załączam dokumentację 

fotograficzną wykonaną przez jedną ze społeczniczek).  
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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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