
szanowna pani

W wYniku realizacji inwestYcji dotyczącej wybudowania tras tramwajowych, niestety zostaną
wYcięte drzęwa z miejsc w których kolidująz projektowanym przebiegiem torowisk. Tam gdzie jest to
moŻliwe wProwadza się takie rozvviązania które pozwolą na zachowanie jak największej liczby
drzew, które w Przedstawionych dotychczas koncepcjach zostĄ wskazane do wycinki . Realizacja
budowY linii tramwajowej na odcinku ,,Obiegowa" spowoduje usunięcie największej ilości drzew,
jednak wYdaje się, ze jest to miejsce gdzie strata ta będzie mniej odczuwalna dla Mieszkańców.
Trudniej się będzie PogodziĆ z wycinką drzew w miejscach bardziej widocznych, gdzie drzew jest
niewiele i wYcięcie choóby jednego od razu zmieniaktĄobrazdanego miejsca. W przypadku budowy
od Podstaw ulicY takiej jak Obiegowa, rozwiązania projektowe mające na celu wprowadzenie jak
największej iloŚci drzew i krzewów wokółpasówjezdnych,przyczvniąsię do tego aby ulica tastŃa
się przyjazna.

W wYniku tYch wYcinek zostaną posadzone drzewa rekompensujące te straty. W pierwszym
etaPie (wiosna 2012 roku) będą sadzone drzewa w miejscach nie związanych zupełnie z tą inwestycją.
Będzie to około 1000 sadzonek. Jednymi ztakichmiejsc będątereny szkół i przedszkoli publicznych.
Inne tereny mogą zostać wskazane przez samych Mieszkańców.

Dlatego Zwracam się z ProŚbą do Pani jako do Przewodniczącej Rady Osiedla o rozpatrzenie
wraz Z członkami RadY i Mieszkańcami najbardziej postulowanych lokalizacji w swojej okolicy.
NajlePiej jeŚli bYĘbY one wnętrzami, w których mogĘby powstaó skwery, niewielkie parki, zieleń
osiedlowa, PrzY Placach zaba'w, Nie wszystkie wskazane miejsca, oczyrviście mogą okazaó się
moŻliwe do obsadzenia. Muszą to być dziŃki gminne (ponieważ tylko na takich mamy prawo

Posadzió te drzewa). Muszą bYÓ one wolne od infrastruktury podziemnej. Jednak posadzenie choćby
jednego drzewa w odPowiednim miejscu może zmienió na lepsze wygląd danego terenu.

W związku z Wm, że jakjuz wspomniałam, drzewa te mają zostać posadzone już wiosną
równolegle z terminem wYcinki drzęw na Obiegowej, proszę o pilne potraktowanie sprawy.
ChciałabYm już Pod koniec stycznia mieó listę terenów, które będę musiała zweryfikowaó i nanieść na

mapę Olsztyna aby można było jak najsąrbciej przedstawić plany nasadzeń Mieszkańcom. Swoje
uwagi i propozycję proszę kierować na adres mailowy: zurkowska.tekla@olszĘn.eu
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