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INTERPELACJA/ZAPYTANIE 39/2021/NMC
interwencja z 2021.01.19 ws przycinanych drzew na ulicy Goździkowej w Legnicy

W nawiązaniu  do  mojej  interwencji  ws  wykonywanej  przycinki  koron  drzew  na  ulicy

Goździkowej,  w  którym  powiadomiłem  Państwa  o  prawdopodobnie  nieprawidłowo

przeprowadzanej  przycince,  zwracam  się  do  Państwa  o  przekazanie  mi  wszelkich  ustaleń  i

uwzględnienie mnie w dalszej korespondencji na ten temat, i co dalej następuje ws tak niedbale

przeprowadzonej  przycinki  przez  Państwa  wykonawcę.  Wg  mnie  firma  prowadząca  roboty

przycinała  gałęzie  o  szerokości  ponad  5  cm przy samym  pniu,  idąc  tym  samym  na  łatwiznę,

ponieważ najwyraźniej łatwiej jest przyciąć im raz przy pniu, niż kilkukrotnie podcinać mniejsze

rozgałęzienia  tych  gałęzi  w  odległości  dalszej  od  pnia.  Efektem tej  niedbale  przeprowadzonej

przycinki są oszpecone drzewa, które wyglądają jak martwe sterczące badyle.

Po  konsultacji  z  dendrologiem,  któremu  przedstawiłem  do  wglądu  zdjęcie  przyciętych  przez

Państwa  wykonawcę  drzew,  dowiedziałem się,  że  drzewa te  są  zgodnie  z  moim podejrzeniem

przycięte niewłaściwie.

Na zdjęciu widać jak grube gałęzie odcinał Państwa wykonawca. Działanie Państwa wykonawcy

uważam za fuszerkę i działanie na szkodę legnickiej zieleni. W osobistej rozmowie z wykonawcą

na miejscu dowiedziałem się że miał usunąć 30% korony drzew. Nie wiem czy chodzi o objętość

czy chodzi o szerokość. Ze zdjęcia widać, ze usunięto dużo więcej. Usunięto gałęzie przy samym

pniu, drzewa zostały oszpecone i pozbawione gałęzi z których wyrosną liście. W ZDM zapewnione

jest  stanowisko  dla  osoby  odpowiedzialnej  za  utrzymanie  zieleni  na  nieruchomościach

zarządzanych przez ZDM. Proszę o konsekwentne nadzorowanie prowadzonych przycinek i pracę

w terenie.



Proszę o odpowiedź na pytanie:

Jakie  konsekwencje  ponoszą  wykonawcy  prowadzący  dla  Państwa  roboty  za  niewłaściwie

przeprowadzone  usługi,  a  w  tym  przypadku,  jakie  kosekwencjie  ponieniesie  wykonawca  za

oszpecenie drzew?

Proszę również  o opinię  dendrologa na temat przeprowadzonej przycinki innego niż  dendrologa,

którego opinią będzie się starał usprawiedliwić wykonawca. 

Sytuacja nie dotyczy wyłącznie ulicy Goździkowej. Oszpecone drzewo przy ulicy Grunwaldzkiej:

Podwórko na Złotoryjskiej i drzewa, które nie odbiły po przycince sprzed około roku

TRA-GE-DIA:

Proszę pilnować zleceniobiorców przycinających drzewa!

Na koniec  dziękuję  za  wczorajszą  szybką  rekację  na  moją  interwencję  i  wstrzymanie prac,  by

zapobiec  oszpeceniu  pozostałych  drzew  przy  Goździkowej  i  czekam  na  dalsze  informacje  w

sprawie. Proszę o oficjalną odpowiedź poprzez Biuro Rady Miejskiej.

Z poważaniem


