
Warszawa, dnia 18 kwietnia 2017r

Uchwała Nr 22/2017
Rady Osiedla Muranów

w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 
z dnia 18 kwietnia 2017 r

w  sprawie  wystąpienia  do  Zarządu  Dzielnicy  Śródmieście  oraz  Wydziału  Ochrony  Środowiska
Dzielnicy Śródmieście o wydanie opinii w sprawie wniosku ZTP do Urzędu Marszałkowskiego dot.
wycinki drzewa na skwerze Willy Brandta 9.
Na podstawie § 3 ust 2 p-kt. 5) oraz §9 ust 1 pkt. 2) i 8) 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 złożeniu wniosku do Zarządu Dzielnicy Śródmieście oraz do
Wydziału Ochrony Środowiska Dzielnicy Śródmieście o przeprowadzenie kontroli zasadności
wniosku  ZTP  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Woj.  Mazowieckiego  w  sprawie  zgody  na
wycinkę drzewa (klon srebrzysty) na Skwerze Willy Brandta jako rzekomo zagrażającego
bezpieczeństwu ludzi i mienia (pismo ZTP-III.631.17.2017.MFR).

2. Wniosek  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 dniu podjęcia.

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

  Przewodniczący Rady Osiedla Muranów



Wniosek
do Zarządu Dzielnicy Śródmieście 

oraz
Wydziału Ochrony Środowiska w Dzielnicy Śródmieście

Na podstawie Uchwały nr 22/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r.  Rady Osiedla 
Muranów, Zarząd  Osiedla  wnioskuje o:

1. przeprowadzenie kontroli zasadności wniosku ZTP o wydanie zgody na 
wycięcie klonu srebrzystego na Skwerze Willy Brandta (dz. nr 27/1 z obr. 5-
01-05) poprzez:

a. sprawdzenie stanu zdrowotnego wzmiankowanego drzewa
b. stwierdzenie, czy wnioskowane drzewo rzeczywiście stwarza 
jakiekolwiek zagrożenie dla ludzi i mienia

2. w przypadku stwierdzenia konieczności wycinki w.wym. drzewa nakazanie 
wykonania nasadzeń zastępczych o masie zielonej rekompensującej ubytek 
masy zielonej drzewa przeznaczonego do usunięcia.

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

                  Przewodniczący Zarządu Osiedla Muranów



Uzasadnienie
do wniosku z Uchwały nr 22/2017 RO Muranów

Po  obejrzeniu  drzewa,  o  którego  wycinkę   wnioskuje  ZTP  przedstawiciele  rady
stwierdzili,  że  drzewo  nie  rośnie  nad  ciągiem  pieszym,  nie  zagraża  też  mieniu  a  po
rozpoczęciu okresu wegetacji ma nowe pędy.
Zdaniem rady  obecny  stan  zdrowia  wnioskowanego  drzewa  wynika  z  braku  zabiegów
pielęgnacyjnych  w  minionym  okresie  a  więc  z  zaniedbań  zarządcy  terenu  lub  ekip
pracujących na jego zlecenie.
Dlatego  uważamy,  że  zamiast  wycinać  drzewo  należy  przeprowadzić  takie  zabiegi
pielęgnacyjne, które pozwolą na zachowanie istniejącego drzewostanu.


