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 Sz. P. Prezes Krzysztof Karos 
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 01 – 323 Warszawa 
 
 Sz. P. Dyrektor Andrzej Franków 
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 w Warszawie 
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 00 – 848 Warszawa 
 
 
znak: Tram/Tarchomin/42/2014 
 
Dotyczy:  budowanej trasy linii tramwajowej do Tarchomina (etap realizacji trasy do ul. Mehoffera). 
 
  
Szanowni Pa ństwo ! 
 
 W ślad za pismem z dnia 27 marca 2014 r. (znak: Tram/Tarchomin/39/2014), prze-
syłam do Państwa apel mieszkańców, którzy zaangażowali się w sprawę ratowania 
przed wycinką dębu rosnącego na granicy działek: 2/9 i 4/11 z obrębu 4-01-22, obecnie 
kolidującego jedynie z drogą rowerową, która ma powstać przy drugiej jezdni ul. Świato-
wida. 
 Wraz mieszkańcami w ciągu półtorej godziny zebraliśmy ponad 300 podpisów (312) 
od przygodnie spotkanych osób – mieszkańców Tarchomina i Nowodworów, a niekiedy 
innych części Warszawy. 
 
 
 



 
 

 
rys. 1 Wycinek z projektu ul. Światowida w rejonie działek nr 2/9 i 4/11 z obrębu 4-01-22 
z zaznaczonym dębem rosnącym na przyszłej drodze rowerowej. 
 
Apelujemy do Państwa o pozostawienie dębu w stanie nienaruszonym nie tylko w tym 
roku, ale i podczas realizacji budowy drugiej jezdni ul. Światowida. Jako urzędnicy od-
powiedzialni za wygląd miasta, muszą Państwo podjąć trud przeprojektowania przebiegu 
drogi rowerowej wytyczonej po wschodniej stronie ul. Światowida w taki sposób, aby 
ominęła to wspaniałe drzewo o wymiarach kwalifikujących je na pomnik przyrody. 
 
 
 
 
 

 

                   Wojciech Tumasz 
 
Załącznik: plik z podpisami mieszkańców domagających się pozostawienia dębu, o którym mowa 
w piśmie, w stanie nienaruszonym. 


