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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 122/2020 

ws. przeglądu i przycięcia drzew w rejonie ul. Bardowskiego 1 na Osiedlu Witosa 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie przeglądu i przycięcia drzew w rejonie ul. Bardowskiego 1 na Osiedlu 

Witosa. 

Wąski pas zieleni pomiędzy nową inwestycją mieszkaniową przy ul. Bardowskiego 1 

a terenem Miejskiego Przedszkola nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi i Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 porastają drzewa. W niedalekiej przyszłości 

oddawane będą pierwsze lokale mieszkalne w nowej inwestycji. Ich przyszli 

mieszkańcy zwracają uwagę na nachodzące na wspomniany wyżej teren konary 

drzew, jednocześnie prosząc służby miejskie o dokonanie przycinki drzew. 

Absolutnie nie chodzi tu o żadne wycinanie drzew, lecz ich wypielęgnowanie tak, by 

mogły służyć nowym lokatorom finalizowanej inwestycji, jednakże nie zagrażając 

i nie wpływając negatywnie na komfort mieszkania. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  



UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
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