
Lublin, dn. 09.09.2016r

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13j
20-401 Lublin

dotyczy: wymiany uschniętych drzew w pasach drogowych

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o wymianę uschniętych drzew znajdujących się licznie w pasach drogowych 
w naszym mieście na nowe egzemplarze. Poniżej przekazuję lokalizacje zauważonych przeze mnie 
drzew, które wymagają Państwa interwencji.

1. Po południowo - wschodniej  stronie skrzyżowania ulic Jana Pawła II  i  Szafirowej (działka 
41/1, obręb 27). Cztery drzewa całkowicie uschnięte, pozostałe kilka sztuk w szpalerze w bardzo 
złym stanie – konieczna ocena co do wymiany lub działań pielęgnacyjnych.
2. Skrzyżowanie ulic Jana Pawła II i  Granitowej (działka 266/3, obręb 27). Cztery całkowicie 
uschnięte drzewa po południowo - wschodniej stronie skrzyżowania oraz jedno uschnięte drzewo 
po stronie południowo – zachodniej. Dodatkowo kilka sąsiednich drzew może wymagać podjęcia 
działań  pielęgnacyjnych.  Zwracam  uwagę,  iż  są  to  drzewa  zasadzone  w  zeszłym  roku  toteż 
prawdopodobnie mogą zostać wymienione w ramach gwarancji.
3. Ulica Granitowa, strona wschodnia,  pomiędzy skrzyżowaniem z Agatową a przystankiem 
MPK „Os. Poręba 02” (działki 12/9 i 71/25, obręb 27). Przynajmniej trzy, spośród zasadzonych w 
zeszłym  roku  drzew,  nie  rozwijają  się  prawidłowo  i  najprawdopodobniej  wymagają  zabiegów 
pielęgnacyjnych lub wymiany.
4. Ulica  Bursztynowa,  pomiędzy  blokiem  Bursztynowa  14  a  sklepem  „Stokrotka”  (działka 
105/56,  obręb 27).  Częściowo uschnięte drzewo wymaga pilnych zabiegów pielęgnacyjnych lub 
wymiany.
5. Ulica  Bursztynowa,  po  północno  –  wschodniej  stronie  skrzyżowania  z  ul.  Ametystową 
(działka 105/56, obręb 27). Prawie całkowicie uschnięte drzewo.
6. Ulica Bursztynowa, po wschodniej stronie bloku nr 32 (działka 2/5, obręb 27) – trzy duże 
uschnięte drzewa przy parkingu.
7. Ulica  Armii  Krajowej,  po  południowo  –  wschodniej  stronie  skrzyżowania  tej  ulicy  z  ul. 
Rucianą (działka 52 obręb 30). Przy chodniku znajduje się drzewo przechylone kilka tygodni temu 
przez wiatr. System korzeniowy jest częściowo ponad gruntem. Należy pilnie sprawdzić czy drzewo 
da się uratować, czy też konieczna będzie jego wymiana.
8. Ulica Filaretów, między skrzyżowaniem tej  ulicy z  ul.  Radości  a  wiaduktem w ciągu alei 
Młodości  (działka  27/4,  obręb  30).  Około  siedmiu  zupełnie  uschniętych  drzew.  Od  niektórych 
odpadły już duże konary. Ze względu na bliskość jezdni, chodnika i drogi rowerowej stwarzają one 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Konieczna pilna wymiana na nowe egzemplarze. Także inne drzewa 
w tym obszarze są w zauważalnie złym stanie.
9. Ulica  Głęboka,  strona  południowa,  pomiędzy  ul.  Filaretów  a  Sowińskiego  (działka  84, 
obręb 21). Dwa uschnięte drzewa pomiędzy jezdnią a chodnikiem.
10. Ulica Zana, naprzeciwko CH „Leclerc” (działka 30, obręb 28). Dwa lub trzy uschnięte drzewa 
pomiędzy  jezdnią  a  chodnikiem.                                                    
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W przypadku wątpliwości co do szczegółowej lokalizacji drzew pozostaję do Państwa dyspozycji. 
Zaznaczam, iż w przypadku wszystkich powyższych lokalizacji  potrzebne jest nie tylko usunięcie 
starych drzew, lecz także dosadzenie w ich miejsce kolejnych. Jednocześnie zwracam się z pytaniem 
czy stan drzew w pasach drogowych podlega stałej bądź okresowej kontroli przez tutejszy Zarząd i 
jeśli tak to w jakim trybie. 

Z poważaniem,
Krzysztof Wiśniewski
Radny Rady Dzielnicy Czuby Południowe
Tel.: 791 464 616
e-mail: kwisniewski@onet.eu

Do wiadomości:
Miejski Architekt Zieleni m. Lublin
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