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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA 

ws. wykorzystania drzewek choinkowych po świętach 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie wykorzystania drzewek choinkowych po świętach. 

Okres świąteczny zwykle wiąże się z zakupem dużej ilości naturalnych choinek, które 

po święcie Trzech Króli trafiają najczęściej na wysypiska śmieci lub podrzucane są 

do lasów. Wielu mieszkańców Katowic zwróciło nam uwagę, że dba o choinki, 

trzymając je w ziemi – jeśli ma to gdzie zrobić. Drzewka przecież można wykorzystać 

po świętach. Mieszkańcy nie mają jednak pomysłu ani wiedzy, gdzie można drzewka 

dostarczyć lub zasadzić. Dlatego sugerujemy, aby spróbować wprowadzić testowy 

program odbioru zdrowych i dobrze utrzymanych drzewek świątecznych do 

ponownego wykorzystania. Program taki można wdrożyć np. wraz z Nadleśnictwem 

Katowice, które ma ogromne doświadczenie w ocenie stanu drzew oraz ich sadzenia, 

lub poprzez Zakład Zieleni Miejskiej. Wypracowanie odpowiednich informacji dla 

mieszkańców i zasad odbioru drzewek mogłoby zaprocentować nowymi 

zasadzeniami na obszarze miasta Katowice i Nadleśnictwa Katowice. 

W imieniu swoim oraz mieszkańców Katowic prosimy o przeanalizowanie 

zgłoszonego pomysłu.  

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o podjęcie interwencji i poinformowanie 

nas o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Dawid Kamiński    

/-/     

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radni Rady Miasta Katowice  
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 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
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Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-9512352379

Kraj (C) PL

Organizacja (O) EuroCert Sp. z o.o.

Podmiot (CN) Centrum Kwalifikowane EuroCert
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