
 
 

Świebodzice, dn. 07. 02. 2022 
 

Pan Paweł Ozga 
burmistrz Świebodzic 
 
przy udziale Pani Haliny Mądrej 
przewodniczącej Rady Miejskiej w Świebodzicach 
ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice 

 
Interpelacja/zapytanie 

 
Dotyczy: degradacji terenów zielonych na działkach nr 678/1, 679/2, 667/1 – dawna „Ścieżka 

Zdrowia” 
 
Działki o nr 678/1, 679/2, 667/1 znajdują się pomiędzy przystankiem autobusowym przy ul. 

Świdnickiej i drogą DK 35 (obwodnicą). Ten teren zielony, to dawna tzw. „Ścieżka Zdrowia” porośnięty 
starymi drzewami – głównie sosnami oraz kasztanowcami. Aktualnie jest wykorzystywany jako droga z 
os. Sudeckiego do stadionu przy ul. Sportowej, do ogródków działkowych i do cmentarza przy ul 
Wałbrzyskiej oraz jako teren spacerowy i rekreacyjny. 

Od kilku lat widoczna jest szybko postępująca degradacja tego terenu. Znaczna część drzew jest 
martwych lub częściowo suchych. Podczas porywistych wiatrów, prawie z każdym razem dochodzi do 
wywrócenia któregoś drzewa – tworzą się „korytarze wiatrowe” co tylko pogarsza sytuację…  

W 2018 roku, z inicjatywy Mariusza Szafrańca (wtedy zastępcy burmistrza) wyznaczono drzewa 
do wycięcia i były plany sukcesywnych nasadzeń w miejsce wyciętych drzew. Obecnie uprzątane są 
wyłącznie wiatrołomy, przy czym karpiny są pozostawiane. Stan terenu cały czas się pogarsza, ponadto 
suche drzewa stanowią zagrożenie dla życia i mienia. 

Działka nr. 667/1 to w znacznej części droga dojazdowa do dwóch posesji, droga jest 
nieutwardzona, ulega sukcesywnej erozji. Po każdych opadach, żwir i piasek jest wymywany na teren 
znajdujący się niżej i zalega na części drogi utwardzonej – to powoduje możliwość urazu osób 
poruszających się drogą (od wielu miesięcy żwir nie jest uprzątany). Ponadto wypłukiwany materiał 
„zamula” znajdującą się koło przystanku autobusowego studzienkę kanalizacji burzowej – wielokrotnie 
studzienka była zatkana. 

W związku z opisaną wyżej sytuacją wnoszę o podjęcie następujących działań w celu 
uporządkowania wskazanego terenu:  

1. Wycięcie suchych i chorych drzew, usunięcie karpin oraz nasadzenie nowych drzew 
odpowiednich gatunków w miejsce wyciętych zgodnie ze sztuką gospodarowania na 
terenach parkowych. 

2. Uporządkowanie i zabezpieczenie przed erozją działki nr 667/1 przez utwardzenie i 
odwodnienie (w mojej ocenie, mogłaby w tym miejscu powstać droga „zapasowa” dla 
pojazdów uprzywilejowanych, jednak najpierw należy przeprowadzić konsultacje społecznie 
z mieszkańcami tego rejonu). 



Proszę o informację, czy Gmina zauważa potrzebę rozwiązania wskazanego problemu. Czy zostaną 
podjęte odpowiednie działania, kiedy i jakie? 

 
z poważaniem 

 
Sebastian Biały 


