
Uchwała Nr 27/2017
Rady Osiedla Muranów

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

w sprawie  zaopiniowania  przez  Radę  Osiedla  Muranów wniosku  Stołecznego  Centrum
Sportu  AKTYWNA  WARSZAWA  o  zgodę  na  wycinkę  47  drzew  rosnących  na  terenie
nieruchomości  przy  ul  Inflanckiej  8  pozostającej  we  władaniu  w.wym.  Samodzielnej
Jednostki Budżetowej m. st. Warszawy (działka ew. nr 6 z obr. 5-01-03)
 

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 NEGATYWNYM zaopiniowaniu wniosku 
Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

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

3. Pełna opinia wraz z uzasadnieniem jest załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

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

  Przewodniczący Rady Osiedla Muranów



Opinia
dotycząca wniosku o wycinkę 47 drzew

na terenie Stoł. Centrum Sportu przy ul. Inflanckiej 8

Rada Osiedla MURANÓW na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 r podjęła
Uchwałę  nr  27/2017  o  NEGATYWNYM zaopiniowaniu  wniosku  w.wym.
Samodzielnego Zakładu Budżetowego m.st. Warszawy dotyczącego wycinki aż 47
drzew z terenu nieruchomości przy ul Inflanckiej 8.

Rada podjęła tę Uchwałę ponieważ z załączonego wniosku nie wynika, że:
1. wszystkie 47 drzew są w stanie zdrowotnym uniemożliwiającym ich dalsze

życie
2. bezpośrednio  zagrażają  bezpieczeństwu  ludzi  i  mienia,  a  więc  grożą

wykrotem, zwaleniem, mają obumarłe konary grożące uszkodzeniu mienia
lub osób w pobliżu itd.

Ponadto,  zarządca  terenu  (jednostka  władająca  terenem)  nie  przedstawiła
jakichkolwiek wiarygodnych ocen stanu zdrowia wnioskowanych drzew a wyłącznie
posłużyła  się  sformułowaniem  z  Ust.  o  Ochr.Przyrody  jakoby  „zagrażały  one
(wnioskowane drzewa) bezpieczeństwu ludzi i mienia”...
Jednocześnie wnioskodawca -  Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
załączył  do  wniosku  Decyzję  nr  671/Ś/2016  będącą  pozwoleniem  na  budowę
obiektów na terenie nieruchomości przy ul. Inflanckiej 8.
Z tego i z załączonych planów może również wynikać, że część wnioskowanych
wycinek  jest  związana  z  przyszłymi  planami  budowy/przebudowy  obiektu
sportowego na wzmiankowanej nieruchomości.
W  tej  sytuacji,  gdy  wnioskodawca  nie  przedstawił  wiarygodnych  opinii
dotyczących  stanu  zdrowotnego  drzew,  nie  uzasadnił  w  jaki  sposób  część  z
wnioskowanych  drzew  (niskie,  niewielkie  drzewa)  miały  by  zagrażać
bezpieczeństwu  ludzi  i  mienia,  nie  przedstawił  planu  usytuowania  drzew  w
stosunku do ciągów pieszych lub miejsc do parkowania a przedstawił  wyłącznie
dokument zezwalający na budowę/rozbudowę obiektu Rada Osiedla zdecydowała
o negatywnym zaopiniowaniu wniosku w całości

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

     Przewodniczący Rady Osiedla Muranów


