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Dotyczy:  postępowania w sprawie wycinki dębu przy ul. Strumykowej. 
 
Szanowna Pani Prezydent ! 
 

Bardzo proszę o przeprowadzenie kontroli postępowania zakończonego decyzją nr 56/2013 z dnia 

03 kwietnia 2013 r. w sprawie usunięcia dębu szypułkowego o obw. pnia 380 cm rosnącego przy ul. 

Strumykowej vis a vis nr 17 (załącznik nr 1). 

Postępowanie prowadzone na wniosek Burmistrza Piotra Jaworskiego przez Wydział Ochrony 

Środowiska podległy Burmistrzowi Piotrowi Jaworskiemu doprowadziło ostatecznie do wycięcia cennego 

dębu rosnącego przy ul. Strumykowej. Dąb ten, w toku prac nad planem zagospodarowania 

przestrzennego Nowodworów Południowych, planowany był do objęcia ochroną – jako pomnik przyrody 

(załącznik nr 2, str 24). Jednakże postępowanie nie dało odpowiedzi na następujące kwestie: 

1. Czy zamiast całkowitej wycinki możliwe były mniej inwazyjne działania, np. usunięcie suchych 

konarów / gałęzi po faktycznym stwierdzenie, ze są suche? 

2. Dlaczego stan drzewa oceniano na podstawie wizji w terenie i zdjęć wykonanych 21 lutego 2013 

r. (zimą, po opadach śniegu), a nie w czasie wegetacji drzewa (np. w maju)? 

3. Dlaczego przy tak cennym okazie (drzewo miało 380 cm w obwodzie) nie wykonano przed 

wycięciem ekspertyzy dendrologicznej, która wskazałaby jak należy postąpić z tym drzewem? 

4. Nie stwierdzono ponad wszelką wątpliwość braku ptaków – na jednym ze zdjęć dębu, 

wykonanych na potrzeby postępowania widoczne jest ptasie gniazdo. Ponieważ drzewo usunięto 

12 kwietnia jest bardzo prawdopodobne, że gniazdo to (po półtora miesiąca od momentu 

wykonania zdjęć) było zasiedlone przez ptaki. 



Uwaga! Odpowiedź na interpelację powinna być przekazana nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wpływu interpelacji do Referatu Obsługi Rady. 

5. Z zapisów decyzji wynika, ze drzewo było w ok. 40% suche i posiadało ubytek kory (szczelinę o 

szerokości ok. 10 – 20 cm). Przy obwodzie pnia 380 cm szczelina nawet 20 cm szerokości 

stanowi ok. 5% obwodu pnia! Czy taki ubytek kwalifikuje drzewo do wycinki? 

6. Ubytek kory na poziomie 10 - 20 cm przy 380 cm obwodu, to bardzo mało. W ten sposób niemal 

każde drzewo (nawet pomnik przyrody) można zakwalifikować do wycinki (po uprzednim 

zdjęciu ochrony). 

7. W Wydziale Ochrony Środowiska udzielono mi informacji, że nikt nie zgłaszał do WOŚ 

potrzeby wycinki, czy nawet przycięcia tego drzewa, z uwagi na zagrożenie dla pieszych, 

pojazdów, itp. 

8. Decyzję wydano 3 kwietnia z terminem wykonania do 30 czerwca. W pouczeniu zastrzeżono, że 

nie podlega ona wykonaniu przed uprawomocnieniem się, chyba że jest zgodna z żądaniem 

wszystkich stron (była). Moim zdaniem i tak nie powinno się jej wykonywać przed 

uprawomocnieniem (17 kwietnia), bo jej skutek jest nieodwracalny. Drzewo ścięto kilka dni 

wcześniej (12 kwietnia) w okresie lęgowym ptaków, które prawdopodobnie już zasiedliły 

gniazdo na ściętym dębie. 

 

Tym samym decyzja o wycięciu dębu, mimo uzasadnienia o tym, że dąb ten rzekomo zagrażał 

bezpieczeństwu ludzi i ich mienia (jednakże żaden z mieszkańców nie zgłaszał faktu poczucie zagrożenia 

do urzędu), została wydana zbyt pochopnie. W konsekwencji jednego najokazalszych drzew (załącznik nr 

3 – stan drzewa w październiku 2011 r. oraz załącznik nr 4 – stan drzewa w połowie listopada 2012 r., tuż 

przed zimą: na 5 miesięcy przed wycinką) w tej części  Białołęki już nie ma. 

 

 

 

                    Wojciech Tumasz 


