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

administracyjnych na dzień 11.08.2017

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

Dzielnicy  Ursynów  planowana  jest  wycinka  następujących  drzew,  które  Komisja  złożona  z

przedstawicieli Wydziału Ochrony Środowiska określiła jako martwe, zamierające, nierokujące, lub

zagrażające; 

·Sosna czarna (54cm) ul. Dembowskiego 16, decyzja nr 141/2017

Drzewo martwe. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1szt drzewa iglastego

do dnia 31.V.2018 r.

·Robinia akacjowa (94cm), robinia akacjowa (64cm) ul. Puszczyka 4 (od strony Puszczyka 5),

decyzja nr 150/2017. Drzewa stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia. Z uwagi na rozbudowaną 

infrastrukturę podziemną  i istniejący drzewostan obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej 

w postaci 1 drzewa do dnia 31.V.2018r. 

·Topole włoskie 2 szt (94cm, 55cm) ul. Puszczyka 3 od strony parkingu. Decyzja nr 148/2017. 

Drzewa martwe, lub zamierające. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 2 

drzew do dnia 31.V.2018 r.

·Brzoza brodawkowata (42cm), brzoza brodawkowata (62cm) ul. Dembowskiego 17, decyzja 

nr 142/2017. Drzewa martwe. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 2 drzew 

do dnia 31.V.2018 r. 

·Jarząb pospolity (124cm) ul. Puszczyka 1 (od strony Pięciolinii 7), decyzja 149/2017.

Drzewo stanowiące zagrożenie dla ludzi i mienia. Drzewo pochylone, ze znacznym udziałem 

posuszu, dużymi ubytkami wgłębnymi pnia i widocznym zamieraniem drewna. Obowiązek 

wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 31.V.2018 r.

·Jabłoń ozdobna (58cm) ul. Pięciolinii 2, decyzja 144/2017.

Drzewo  martwe. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 

31.V.2018 r.

·Wierzba biała (167cm) ul. Dembowskiego 7 (od strony Dembowskiego 13), decyzja 140/2017.

Drzewo zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Zaawansowany proces próchnienia zw. z 

obecnością grzybów pasożytniczych zwiększa ryzyko wyłamań konarów, a asymetrycznie 

rozbudowana korona i wypróchnienie podstawy pnia sprzyjają wywrotowi drzewa. Obowiązek 

wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 31.V.2018 r.

·Brzozy brodawkowate- 3 sztuki  (64, 137, 65cm) ul. Wiolinowa 3  (od strony ul. Melodyjnej),



decyzja 157/2017. Drzewa martwe. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 3

drzew do dnia 31.V.2018 r.

·Brzozy brodawkowate- 2 sztuki (100+90, 85cm) ul. Dembowskiego 21,  decyzja 160/2017.

Drzewa martwe. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 2 drzew do dnia 

31.V.2018 r.

Na  mocy  decyzji  nr  752/2017/PE-ZD-II  Marszałka  Województwa  Mazowieckiego

planowana jest wycinka;

• Sumaka octowca (56+30cm) oraz martwej brzozy brodawkowatej (75cm) rosnących przy

ul.  Cybisa 4 (od strony Cybisa 3).  Sumak jest  silnie  pochylony nad ciągiem pieszym i

posiada wypróchnienia podstawy pnia stwarzając tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa

ludzi i mienia.

•  Zamierającego klona jesionolistnego (ul. 115cm) ul. Cybisa 2 (od strony szkoły). 

Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 3 drzew do dnia 31.V.2018 r.
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