
Informacja o wycinkach planowanych na terenach SMB „Jary”, wynikających z

decyzji administracyjnych na dzień 13.04.2017

Zgodnie z uchwałą 54/2016 Zarządu  SMB „Jary” informujemy, że na mocy decyzji

Marszałka  Województwa  Mazowieckiego  planowana  jest  wycinka  następujących  drzew,

które Komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego określiła jako martwe,

zamierające, nierokujące, lub zagrażające; 

• Brzoza brodawkowata (84+124cm) ul. Cybisa 4

Drzewo silnie pochylone wskutek czego rośnie w świetle chodnika, posiada 

rozwidlenie V-kształtne z zakorkiem, początkowa faza próchnicy w odziomku, 

ubytki kieszeniowe po obłamanych konarach. Zgodnie z decyzją 379/2017/PE-ZD-II

drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz nie rokuje pozytywnie. 

Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 2szt drzew do dnia 

31.XII.2017 r.

• Brzoza brodawkowata (146cm) ul. Cybisa 4

Drzewo obumarłe- dec. Nr 346/2017/PE-ZD-II. Obowiązek wykonania kompensacji

przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 31.XII.2017 r. 

• Klon jawor (80+107cm) ul. Sosnowskiego 1

Drzewo ostro rozwidlone, posiada wgłębne wypróchnienie w odziomku, odsłonięte 

nabiegi korzeniowe. Duże ubytki z brunatną próchnicą i śladami żerowania korników

na konarach, korona asymetryczna, wysoko osadzona z widocznym posuszem. 

Zgodnie z decyzją 378/2017/PE-ZD-II drzewo zagraża bezpieczeństwu ludzi i 

mienia oraz nie rokuje pozytywnie. Obowiązek wykonania kompensacji 

przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 31.XII.2017 

• Kasztanowiec zwyczajny (135cm) ul. Sosnowskiego 6

Drzewo zamierające, nie rokuje szans na przeżycie- dec. Nr 347/2017/PE-ZD-II. 

Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 

31.XII.2017 r.

• Robinia akacjowa (150cm) ul. Cybisa 6

Drzewo, które uległo rozłamaniu, wskutek czego pozostał jeden konar. Pęknięcie 

podłużne na całej wysokości pnia. Liczne wypróchnienia podstawy pnia i pękająca 

kora. Drzewo w złym stanie fitosanitarnym, nierokujące szans na przeżycie- zgodnie 



z dec. Nr 348/2017/PE-ZD-II. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w 

postaci 1 drzewa do dnia 31.XII.2018 r.

Na mocy decyzji Zarządu Dzielnicy Ursynów planowana jest wycinka następujących

drzew,  które  Komisja  złożona  z  przedstawicieli  Wydziału  Ochrony Środowiska  Urzędu

Dzielnicy Ursynów określiła jako martwe, zamierające, nierokujące, lub zagrażające; 

• Jesion pensylwański (137cm) ul. Pięciolinii 10

Duży ubytek wgłębny z wysiękiem, znaczne pochylenie w kierunku ciągu pieszo-

jezdnego.  Drzewo  stanowi  zagrożenie  dla  życia  lub  mienia-  dec.  Nr  72/2017.

Obowiązek wykonania kompensacji  przyrodniczej w postaci 1 drzewa z gat. grab

pospolity, klon polny, lub dąb szypułkowy do dnia 31.III.2018 r.

• Jarząb pospolity (72cm) ul. Dembowskiego 5

Duży ubytek wgłębny u podstawy pnia. Drzewo rośnie na skarpie wskutek czego ma

zredukowany  system  korzeniowy,  jest  pochylone  w  kierunku  wejścia  do  klatki

schodowej  i  ma  niesymetrycznie  rozbudowaną  koronę.  Ze  względu  na  potężny

ubytek w podstawie pnia drzewo stanowi zagrożenie dla życia lub mienia- dec. Nr

71/2017.  Obowiązek wykonania kompensacji  przyrodniczej  w postaci  1 drzewa z

gat. grab pospolity, klon polny, lub dąb szypułkowy do dnia 31.III.2018 r.

• Robinia akacjowa (92+78cm) i jarząb pospolity (67+41 cm) ul. Puszczyka 4

Robinia  jest  pochylona  nad  ciągiem  pieszym,  jest  rozłamana  w  miejscu

rozgałęzienia. Drzewo stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa przechodniów. Jarząb

jest obumarły. Dec. nr 63/2017.

• Bez czarny (43+38+33+28+18+16+14cm) ul. Pięciolinii 8

Drzewo jest zamierające. Dec nr 57/2017.

KIEROWNIK INSPEKTOR DS. ZIELENI

DZIAŁU OBSŁUGI OSIEDLA       Aleksandra Bagińska

                    Dariusz Urbaniak


