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Radny Gabriel Bregula
przez Biuro Rady w miejscu

W nawiqzaniu do Pana interpelacji dotyczqcej ponownego rozwaZenia
wycinki drzew rosnqcych w pasie drogowym w Przeggdzy przy ul. Szkolnej
informujq, ze przedmiotowa nieruchomosc, na ktorej rosnE drzewa nie jest
kwalifikowana jako pas drogowy W roku 2016 r. Burmistrz Gminy i Miasta
Czenrvionka-Leszczyny pismem z dnia 14.11.2016 r. zwrocil sig z wnioskiem
do Starosty Rybnickiego o usuniqcie 3 szt. drzew z gatunku dqb czenruony,
drzewa z gatunku kasztanowiec biaty oruz drzewa z gatunku lipa
drobnolistna rosnqcych na skarpie pomigdzy terenem szkoty a ul. Szkolnq
w Przeggdzy. Po przeprowadzonej analizie materiatu dowodowego
w przedmiotowej sprawie Starosta Rybnicki Decylq z dnia 29 marca 2017 r.

nie zezwolil na usuniqcie ww. drzew. Z informacji uzyskanych od dyrektora
ZD|SK w Czenruionce-Leszczynach wynika, 2e na rok 2019 nie zaplanowano
Srodkow na projekt oraz wykonanie poszerzenia odcinka drogi ul. Szkolnej.
W zwiqzku z powyZszym Gmina nie ma podstaw do ponownego
wnioskowania do Starosty Rybnickiego o usuniqcie drzew.
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lnterpelacja w sprawie wycinki drzew

Zwracam siq z uprzejmq prodbq o ponowne rozwaienie wycinki drzew
rosnqcych w pasie drogowym przy ul. Szkolnej w przegqdzy. Ul. Szkolna od
skrzy2owania z DW - 925 do bramy wjazdowej na teren szkoty jest bardzo
wqska, co utrudnia bezpieczne dojscie dzieci do szkory. Mijaiqce siq samochody
zmuszone sq do wjeid2ania na chodnik kt6rym poruszajq siq dzieci. po wyciqciu
tych drzew mo2liwe bytoby rozpatrzenie poszerzenia tego odcinka drogi. przed
dwoma laty sprawa wycinki tych dzew byta juz rozpatrywana, are w6wczas nie
poruszono kwestii poszerzenia drogi, a jedynie bezpieczeristwo budynku
mieszkalnego naprzeciw szkoly co nadal jest bardzo wa2ne.

Z wyrazami szacunku

Gabriel ,r"grtfu-
Radny Rady Miejskiej

W Czerwionce - Leszczynach
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