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INTERPELACJA

w sprawie wycigcia siedmiu drzew przy ul. Kombatant6w

Szanowny Panie Przewodni czqcy,

w zrotiryl<u z licznymi interwencjami mieszkaflc6w ulicy Kombatantow, ktorzy od wrze6nia 2017

roku prosz4 o wycigcie siedmiu drzew (cdery brzozy przy budynku nr 3, brzoza i wierzba przy

budynku nr 5 oraz brzoza przy budynku nr 7), ntnacam sig z pro6b4 o realizacjg Uchwaly NR

1712016-2020 Rady Dzielnicy Czerwionka Centrum z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie

konieczno6ci wycigcia siedmiu drzew przy ulicy Kombatant6w w odpowiedzi na liczne wnioski i

pro6by mieszkafrcow. Przedmiotowa uchwala wrv z Protokolem Nr 6 z Zebrania Rady Dzielnicy

Czerwionka Centrum kadencji 2016-2020 z dnia 20 listopada 2017 roht zostaly w dniu 27

listopada 2017 roku przekazate Panu Burmistrzowi. Proszg o informacjg, na jakim etapie od 2017

roku jest realizacja powy2szej uchwaly.
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Pani

lzabela Rajca

Radna Rady Miejskiej

w Czenruionce - LeszczYnach

w odpowiedzi na Pani interpelacjg informujq, 2e po otrzymaniu

uchwaty Rady Dzielnicy sluzby Gminy i Miasta Czenruionka - Leszczyny

przystqpity do odpowiednich dzialan zwiqzanych z wycinkq wskazanych

drzew. Po skompletowaniu dokumentacji w kwietniu 2018 r. na wniosek

Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej wydalem zgodq na ich usuniqcie.

JednakZe z uwagi na fakt, 2e drzewa rosnE na dziatkach,kt6re sq wpisane

w rejestr zabytkow wojewodztwa katowickiego pod numerem rejestru

A/1550/95, zgodq na usuniQcie drzew wydaje wojewodzki Konsenarator

Zabytkow w Katowicach. W zwiqzku z powylszym Zaklad Gospodarki

Mieszkaniowej po zebraniu wszelkich niezbqdnych dokument6w

w maju 2018r. zawnioskowal o usuniqcie drzew do Wojewodzkiego

Konserwatora Zabtlkow w Katowicach. Na dzien dzisiejszy decy4a w tej

sprawie nie zostala ieszcze wydana i mimo licznych monit6w gmina nie

moZe dokonad wYcinki.
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