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znak: Tram/Tarchomin/39/2014 
 
Dotyczy:  budowanej trasy linii tramwajowej do Tarchomina (etap realizacji trasy do ul. Mehoffera). 
 
  
Szanowni Pa ństwo ! 
 
 W imieniu mieszkańców Nowodworów, którzy się do mnie zgłosili z osiedla Pajda-
ka, proszę o powstrzymanie wycinki dębu rosnącego w pasie drogowym ul. Światowida, 
na granicy działek: 2/9 i 4/11 z obrębu 4-01-22 (zdjęcia). 
 



 
 

 
 



 
 
Drzewo to na obecnym etapie realizacji prac związanych z budową tramwaju do ul. Me-
hoffera w żadnym stopniu nie koliduje z budowaną linią tramwajową, czy drugą jezdnią 
ul. Światowida. Koliduje jedynie z drogą rowerową, która ma powstać przy drugiej jezdni 
ul. Światowida. Jednakże ta kolizja z pewnością jest do wyeliminowania – drog ę rowe-
row ą miejscowo mo żna tak poprowadzi ć, aby w rejonie drzewa omijała ten d ąb 
(który ma wymiary pomnikowe, cho ć formalnie pomnikiem przyrody nie jest) od 
strony zachodniej , tj. była przysunięta bliżej jezdni ul. Światowida (należałoby na dłu-
gości ok. 20 m zamieni ć miejscami trawnik i drog ę rowerow ą). 
 
 Liczę na przychylność z Państwa strony i zachowanie tego pięknego dębu. Z kolei 
dla mieszkańców zachowanie tego dębu będzie znakiem, że przy okazji budowy tej waż-
nej inwestycji, faktycznie względy ochrony środowiska są bardzo istotne w rzeczywisto-
ści, a nie tylko na papierze, czy w deklaracjach. 
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