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W załączeniu przekazuję kserokopię ponownego wniosku radnego Kordiana Kleibra
- sprawie przycięcia drzew wrastających w przewody elektryczne na ul. Strzeleckiej.
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Szanowna Pani Burmistrz
Zofia Springer

13 grudnia 2011 r. złożyłem wniosek do Urzędu o sygnaturze BR.0003.262.2011
dotyczący pomocy Urzędu w przycięciu drzew wrastających w przewody
energetyczne przy posesjach na ulicy Strzeleckiej o numerach 114, 120, 122. We
wniosku sygnalizowałem, że właściciele tych posesji prosili mnie o pomoc, gdyż
obawiają się porażenia prądem z racji tego, że szpaler drzew przy ich płotach dotyka
linii energetycznej. Przyrosty są na tyle duże, że wrastają zdecydowanie w druty, w
których przecież płynie prąd elektryczny. Czuli zagrożenie tym bardziej, że
nadchodziła zima i opady śniegu obciążają gałęzie mające styczność z linią
energetyczną. Myśleli, że sami potrafią to zrobić, ale ryzyko porażeniem prądem jest
na tyle duże, że potrzebują fachowej pomocy.
W piśmie prosiłem Panią Hannę Woźnikiewicz, aby poprosiła zakład energetyczny z
Mosiny o pomoc w celu zagrożenia, o którym wspominają mieszkańcy
wymienionych na wstępie posesji. W dniu 22.12.20 11 r. dostałem odpowiedz, znak
OS.6131.356.2011.BB informującąmnie, że przesłano wniosek do ENEAo
przycięcie drzew rosnących na ulicy Strzeleckiej przy posesjach 114, 120, 122. Jakież
było moje zdziwienie i zażenowanie, kiedy zjawili się u mnie w dniu wczorajszym
właściciele opisywanych posesji z informacją, że do dnia dzisiejszego nic nie
zrobiono z tą sprawą. Minął przecież rok, a problem pozostał i zagrożenie jest jeszcze
większe, tym bardziej, że drzewa jeszcze urosły. Składam zatem ponownie wniosek
w imieniu mieszkańców których dotyczy problem o pomoc Urzędu w celu
zażegnania zagrożenia.
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