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INTERPELACJA nr 328/2021
Ws. ochrony drzew na terenie tzw. parku przy ul. Dulęby na Osiedlu Witosa

Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację
w sprawie ochrony drzew na terenie tzw. parku przy ul. Dulęby na Osiedlu Witosa.
W tzw. parku przy ul. Dulęby – będącym pozostałością dawnego parku
przykopalnianego – oznaczono drzewa. Tak Mieszkańców okolicy, jak i mnie,
niepokoi potencjalna wycinka oznaczonych drzew, co równać się będzie całkowitej
likwidacji parku – oznaczono bowiem wszystkie drzewa na jego terenie. Wszystko
wygląda tak, jak gdyby było to przygotowaniem terenu pod potencjalną przyszłą
inwestycję. Tymczasem park przy ul. Dulęby jest tutaj od dawna. Chociaż poprzedni
zarządca tego terenu zaniedbał go, wciąż stanowi on jednak potencjalnie atrakcyjny
teren zielony, którego dotychczasowe przeznaczenie nie powinno się zmieniać. Park
posiada także dla Mieszkańców spora wartość historyczną – to tu toczyło się życie
po szychcie, odbywały się msze polowe na Boże Ciało, rozpoczynające procesje po
terenie dzielnicy, a także inne wydarzenia. Część z tych wydarzeń pamięta także moje
pokolenie.
Uważam, że zamiast wycinać park w pień, można o niego zadbać.
Uprzejmie proszę o podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz ochrony drzew
przed wycinką, a parku – przed jego zniszczeniem. Proszę o wnikliwe zbadanie
sprawy. W mojej opinii spora część drzew nie jest w złym stanie fitosanitarnym, tak
więc nie powinny się one kwalifikować do żadnej wycinki!
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie
mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kraus
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