
Uchwała Nr 23/2017
Rady Osiedla Muranów

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
z dnia 17 maja 2017 r

w  sprawie  zaopiniowania  przez   Radę  Osiedla  Muranów  wniosków  Spółdzielni
Mieszkaniowej  MURANÓW (wnioski  SM Muranow z  26 kwietnia  2017  r.)   o  zgodę  na
wycinkę 3 drzew (klonów) rosnących obok posesji przy ul.Niska 3A (działka nr 10/3 z obr.
5-01-05) – 1 szt oraz przy ul. Karmelickiej 25 (działka nr 12/1 z obr 5-01-04)
 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 5) oraz §9 ust 1 pkt. 2) Statutu Osiedla w dzielnicy
Śródmieście oraz p-ktu 8 Załącznika do tegoż Statutu , stanowiącego Załącznik nr 1 do
Uchwały  Nr  151/18/2016  Rady  Dzielnicy  Śródmieście,  Rada  Osiedla  uchwaliła,  co
następuje:

§ 1

1. Rada Osiedla podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Wydziału Ochrony 
Środowiska UD Śródmieście celem oceny stanu zdrowia wnioskowanych drzew i 
podjęcia właściwej, uzasadnionej merytorycznie decyzji.

2. Rada Osiedla zdecydowanie jest przeciwna wycinkom drzew i krzewów na terenie 
Osiedla za wyjątkiem przypadków drzew lub krzewów obumarłych lub 
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

3. Wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska UD Śródmieście wraz z uzasadnieniem 
jest załącznikiem do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 3 dni od podjęcia

............................................
Ryszard Krzysztofowicz

  Przewodniczący Rady Osiedla Muranów



Wniosek
do Wydziału Ochrony Środowiska

Urzędu Dzielnicy Śródmieście

Zarząd Osiedla MURANÓW działając na podstawie Uchwały nr 23/2017 z 17
maja  2017  r  zwraca  się  do  specjalistów  w  Wydziale  Ochrony  Środowiska  UD
Śródmieście o zbadanie zasadności wniosku SM MURANÓW ws. wycinki 3 klonów
rosnących  przy  posesjach  Niska  3A i  Karmelicka  25,  przeprowadzenie  analizy
stanu zdrowia wzmiankowanych  drzew a  także  oceny  ew.  zagrożeń dla  osób i
mienia  w  przypadku  samoistnych  lub  na  skutek  warunków  atmosferycznych
uszkodzeń tych drzew.

Zarząd  Osiedla  wnioskuje  również  o  przesłanie  radzie  opinii  z  oględzin
w.wym. drzew i ostatecznej opinii Wydziału Ochrony Środowiska.

...............................................................
Ryszard Krzysztofowicz

 Przewodniczący Zarządu Osiedla Muranów



Uzasadnienie 
do Uchwały oraz wniosku

Rada Osiedla nie ma możliwości fachowej oceny stanu zdrowotnego drzew 
zgłoszonych przez SM MURANÓW do usunięcia z powodu złego stanu zdrowia.
Oględziny zewnętrzne przeprowadzone przez członków rady nie wskazują aby 
wzmiankowane drzewa zagrażały osobom lub mieniu.

Jednocześnie stwierdzamy, że podobny klon o podobnej średnicy wyglądający na 
zdrowy, z zawiązanym kwiatostanem i liśćmi zwalił się samoistnie w dniu 22 kwietnia 
2017 r niszcząc 2 młode magnolie wraz z jednym ogrodzeniem z palików. Na szczęście nikt 
w tym czasie w pobliżu klonu nie przechodził, a drzewo rosło w znacznej odległości od 
sąsiednich budynków.

Dlatego też Rada Osiedla nie ma kompetencji do wydania jakiejkolwiek opinii w 
sprawie stanu zdrowia drzew czy krzewów jednocześnie zaznaczając, że jest 
zdecydowanie przeciwna wydawaniu pochopnych czy przedwczesnych decyzji 
dotyczących wycinki drzew, które można by uratować za pomocą zabiegów  
pielęgnacyjnych.


