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Interpelacja/zapytanie 

 

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z 7 lutego 2022, Wasze pismo GNZ 0003.7.2022.MZ z 3 

marca 2022 

 

Otrzymane pismo z 3 marca 2022 nie wyczerpuje zapytania w mojej interpelacji z 7 lutego 2022 

oraz zawiera szereg nieprawdziwych stwierdzeo i nadinterpretacji oraz brak zrozumienia wskazanej 

problematyki. Dlatego wnoszę o sprostowanie i uzupełnienie odpowiedzi. 

Po pierwsze nieprawdziwe są informacje dotyczące wycinki suchych drzew stwarzających 

zagrożenie dla zdrowia i mienia na działkach 678/1, 679/2, 667/1 obręb Śródmieście 3 oraz nasadzeo 

nowych drzew. Od co najmniej trzech lat oznakowane (załączniki foto 1, 2) do wycięcia drzewa są 

jedynie usuwane po niekontrolowanym przewróceniu przez wichury – do usunięcia było oznaczonych 

około 15 drzew, obecnie niektóre znaki są już nieczytelne. Częśd uschniętych drzew cięgle stoi, 

stwarzając realne zagrożenie - załączniki foto 3 - 9. Karpiny nie są usuwane załącznik foto 10, a 

nasadzenia nowych drzew nie były prowadzone przez Gminę na wskazanych działkach nigdy – jeżeli były 

to proszę to udokumentowad. 

Po drugie odpowiedź na temat działki 667/1 obręb Śródmieście 3 jest zupełnie nie na temat. 

Miejscowy plan zagospodarowania nie wyklucza zagospodarowania tego terenu, proponowane 

rozwiązanie w postaci budowy drogi zapasowej było jedynie logiczną propozycją na rozwiązanie 

problemu erozji gruntu, zamulania jezdni i studzienki kanalizacji burzowej znajdującej się poniżej. Działka 

w znacznej części jest w tej chwili użytkowana jako droga: dojazd do dwóch posesji (kolor żółty na 

załączniku 11, miejsca bram zaznaczono kolorem czerwonym). Kolorem pomaraoczowym zaznaczono 

miejsca silnie erodujące w wyniku opadów co powoduje zamulanie jak na załącznikach 12-15. 

Rozwiązanie przedstawione w interpelacji było jedynie propozycją i jeżeli jest lepsze to bardzo 

proszę je zrealizowad. Jaka jest propozycja Gminy na urządzenie wskazanego terenu? Czy dojazdy do 

posesji, w związku ze wskazaniem, że plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu to tereny 

zieleni urządzonej istniejącej i projektowanej w skład, której wchodzą skwery, parki, zieleoce, zostaną 

zlikwidowane? 

Ponawiam zapytanie: czy Gmina dostrzega problem związany z degradacją wskazanego terenu? 

Czy zostaną podjęte działania w celu zabezpieczenia przed erozją wskazanego terenu? Czy i kiedy 

zostaną usunięte suche drzewa stanowiące zagrożenie dla osób i mienia? Czy i kiedy będą prowadzone 

nasadzenia drzew na wskazanym wyżej terenie? 



Rozszerzając zapytanie, proszę o wskazanie czego dotyczy wzmiankowany protest mieszkaoców. 

Czy były planowane przez Gminę jakieś inwestycje i zostały one oprotestowane? Czy dotyczy ten protest 

jakichkolwiek działao mających na celu zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu przed degradacją? 

Bardzo proszę o rzeczową odpowiedź na wszystkie zadane pytania. 

 

 

 

z poważaniem 

 
Sebastian Biały 
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Konar, który odpadł w 2021 roku z akacji przeznaczonej do wycinki w 2019 

 
 


