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INTERPELACJA ws. informowania mieszkańców Konina o planowanych  

wycinkach drzew 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana z interpelacją w sprawie 

bieżącego informowania mieszkańców Konina o planowanych wycinkach drzew.  

 

Wielokrotnie zaniepokojeni mieszkańcy widząc trwające prace związane z wycinką drzew 

zwracają się do nas radnych jak i pracowników urzędu miejskiego, również za pośrednictwem mediów 

o wyjaśnienia. W mediach społecznościach pojawia się wiele komentarzy na ten temat. Znaczna część 

z nich to ubolewanie nad tym, iż w Koninie, szczególnie w ostatnim czasie,  drzewa wycina się w bardzo 

szybkim tempie. Uważam, że informowanie mieszkańców przed wycinką będzie wyrazem jeszcze 

większej transparentności procedur wymiany drzew.   

 

Przykładem takich działań może być Warszawa, gdzie mieszkańcy są bardzo szczegółowo 

informowani o planowanych wycinkach. W serwisie mapowym Urzędu Miasta „Wiem o wycince” 

oznaczone są drzewa rosnące na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, co 

do których złożono wniosek (kolor żółty) oraz już objęte decyzją o wycince (kolor czerwony). Można 

również zapoznać się z treścią wniosku oraz decyzji. Co ważniejsze, poza informacjami dostępnymi w 

internecie, pojawia się również oznakowanie w przestrzeni publicznej tuż obok lub na samym pniu 

drzewa. Warszawski ZZM na drzewach przeznaczonych do wycinki wiesza informacje o planowanym 

usunięciu drzewa, zawierające dane nt. jego gatunku, stanu fitosanitarnego i powodu wycinki. 

Zamieszczany jest również obraz tomograficzny drzewa, fragment decyzji dotyczącej wycinki, 

informacja o nasadzeniach zastępczych i odesłanie do strony internetowej. 
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Zwracam się zatem z prośbą o rozważenie, wzorem Warszawy, możliwości udoskonalenia 

informacji o decyzjach związanych z usunięciem zieleni, na miejskim portalu internetowym oraz 

zamieszczania ich także w przestrzeni publicznej. 

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Emilia Wasielewska 

Radna Miasta Konina 


