
                              Skierniewice, dnia 06 września 2022 r. 
PREZYDENT MIASTA 
      SKIERNIEWICE 
 
   
Znak: GK.6131.337.2022 
 
 
 

Pani  
Krystyna Cieślak 
Radna Rady Miasta Skierniewice  

 
 
 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Panią na XLV sesji Rady Miasta Skierniewice 

w dniu 25 sierpnia 2022r. w sprawie wystąpienia z urzędu do Wód Polskich z wnioskiem                   

o usunięcie drzew, które są w bardzo złym stanie, zlokalizowanych w korycie rzeki Łupia – 

Skierniewka informuję Panią, że Prezydenta Miasta Skierniewice wystąpił z wnioskiem znak: 

GK.6131.337.2022 z dnia 05 września 2022 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o podjęcie działań i usunięcie drzew 

zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ich mieniu, rosnących w korycie rzeki Łupi-

Skierniewki na wysokości działek ewid. nr 61, 63 i 65 obręb nr 1 Skierniewice. 

 
 
               Z poważaniem 
 

   Z up. Prezydenta Miasta 
                   Eugeniusz Góraj 
                                                                                                            Z-ca Prezydenta Miasta 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
- pismo Prezydenta Miasta Skierniewice 
   Skierowane do Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu 
   Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
 
 
 
 
 
 
       
 
 



 
 

Skierniewice, dnia 05 września 2022 r. 
PREZYDENT MIASTA 
      SKIERNIEWICE 
 
 
Znak: GK.6131.337.2022 
 
 
             Dyrektor 
             Zarządu Zlewni w Łowiczu 

          Państwowego  
      Gospodarstwa Wodnego 
      Wody Polskie 
      ul. Ekonomiczna 6 
      99-400 Łowicz 

 
 
  Szanowny Panie Dyrektorze. 
 

W związku z napływającymi  wnioskami mieszkańców miasta oraz złożoną interpelacją 

Radnej Rady Miasta Skierniewice w sprawie drzew rosnących w korycie rzeki Łupi-Skierniewki na 

wysokości działek ewid. nr 61, 63 i 65 obręb nr 1 Skierniewice, zwracam się o podjęcie działań 

będących w kompetencji Pana Dyrektora. 

Przedmiotowe drzewa o dużych obwodach, często w złym stanie fitosanitarnym, a niektóre 

zamierające, nie rokujące na przeżycie, zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ich mieniu. 

Szczególnie jest to widoczne podczas burz i gwałtownych wiatrów, gdy drzewa              o 

znacznym pochyleniu grożą powaleniem. Dotychczasowe wnioski mieszkańców kierowane do 

Wód Polskich w tej sprawie pozostawały bez odpowiedzi. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą i wnioskiem o podjęcie działań 

i doprowadzenie do usunięcia drzew zlokalizowanych w korycie rzeki Łupi – Skierniewki. 

Będę zobowiązanych za podjęcie niezwłocznych działań i poinformowanie mnie o podjętych 

działaniach, które zapewnią bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia. 

 

                   Z poważaniem 

   Z up. Prezydenta Miasta 
                   Eugeniusz Góraj 
                                                                                                            Z-ca Prezydenta Miasta 
 


