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

administracyjnych na dzień 19.09.2017 r.

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

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

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

zagrażające; 

·Brzoza brodawkowata i buk pospolity ul. Dembowskiego 15. Decyzja nr 186/2017. Drzewa 

martwe. Z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę podziemną  i istniejący drzewostan  brak 

obowiązku kompensacji przyrodniczej.

·Topole chińskie (10szt.) rosnące przy altanie śmietnikowej przy ul. Puszczyka 14, decyzja nr 

176/2017. „Drzewa z uwagi na rozległe ubytki powierzchniowe powstałe w wyniku pożaru  oraz 

postępujący rozkład drewna stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. Powstałe ubytki, a także 

ingerencja w tkankę drewna była na tyle duża, że drzewa nie poradziły sobie z zabliźnieniem ran. 

Część drzew jest zamierająca (4szt.), pozostałe mają ubytki powierzchniowe, które negatywnie 

wpływają  na właściwości techniczne drewna”. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej 

w postaci 10 drzew do dnia 31.V.2018 r.

·Świerk pospolity ul. Służby Polsce 1 kl. IV od strony szkoły, decyzja nr 195/2017. Drzewo 

znacznie pochylone, po interwencji straży pożarnej tymczasowo podwiązane do innego drzewa. Na 

pędach widoczne objawy żerowania ochojnika, u podstawy pnia widoczne ślady spękania gleby 

oraz korzenie szkieletowe. Spękania gleby i znaczne odchylenie pnia świadczy o niestabilności 

drzewa w gruncie. Z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę podziemną  i istniejący drzewostan  brak

obowiązku kompensacji przyrodniczej.

·Wierzba iwa i jarząb pospolity ul. Służby Polsce 1 (od strony parkingu), decyzja 188/2017. 

Obydwa drzewa zamierające, ponad 90% posuszu. Z uwagi na rozbudowaną infrastrukturę 

podziemną  i istniejący drzewostan  brak obowiązku kompensacji przyrodniczej.

·Klon srebrzysty ul .Służby Polsce 3, decyzja nr 188/2017. Drzewo zamierające, ponad 90% 

posuszu. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 31.X.2018 

·Jabłoń jagodowa ul. Służby Polsce 2 od strony Służby Polsce 3. Drzewo w 70% obumarłe, nie 

rokuje szans na przeżycie. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do

dnia 31.X.2018 r.

·Jarzęby pospolite- 2 sztuki ul. Pięciolinii 3 (od strony garażu i Pięciolinii 8), decyzja 192/2017.

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

31.X.2018 r.



·Klon pospolity ul. Puszczyka 17/19 rosnące w ogródku lokatorskim od strony Surowieckiego.

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

31.X.2018 r.

·Klon srebrzysty ul. Puszczyka 11 od strony wjazd z ul. Surowieckiego. Dec. nr 189/2017.

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

31.X.2018 r.

·Lilak pospolity ul. Wiolinowa 2. Rozległe pionowe pęknięcie i ubytek wgłębny. Drzewo 

nierokujące. Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej w postaci 1 drzewa do dnia 

31.X.2018 r.

·Klon jesionolistny ul. Herbsta 4 od strony ul. Herbsta. Decyzja nr 196/2017. Drzewo pochylone 

o ok.45 stopni w kierunku drogi i chodnika, z niesymetrycznie rozbudowaną koroną 

uniemożliwiającą jej redukcję w sposób w sposób eliminujący zagrożenie jakie może stanowić dla 

ludzi i mienia.

·Świerk pospolity ul. Puszczyka 5, drzewo zamierające, dec nr 200/2014

·Topola włoska ul. Puszczyka 3 od strony garażu, drzewo martwe, dec nr 200/2014

· Dwa świerki pospolite ul. Puszczyka 2, dec nr 200/2014. Drzewa zagrażające bezpieczeństwu 

ludzi i mienia. Obowiązek kompensacji przyrodniczej w postaci 2 drzew do dnia 31.X.2018 r.

Na mocy decyzji Marsza  ł  ka Województwa Mazowieckiego planowana jest wycinka;

·Jabłoń jagodowa (72cm) i modrzew europejski  (84cm) ul. Dunikowskiego 10, decyzja nr 

826/2017/PE-ZD-II. Modrzew jest pochylony pod kątem 90 stopni i opiera się na martwej jabłoni 

jagodowej. Drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Obowiązek 

kompensacji przyrodniczej w postaci 2 drzew do dnia 30.06.2018r.
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