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Szanowni Panowie, 

Dąbrowa Zachodnia jest częścią Łomianek, która staraniem mieszkańców, od lat rozwija się w 

kierunku miasta-ogrodu. Mieszkańcy oczekują od władz uszanowania tego charakteru i zobowiązują 

nas, jako swych reprezentantów, do działań w tym zakresie. 

Zarząd Osiedla kilkakrotnie przekazywał żądania mieszkańców, by przy przebudowie ul. Zachodniej na 

odcinku od ul. Zielonej do Sierakowskiej,  ocalić rosnące tam drzewa. Propozycje te nie zostały wzięte 

pod uwagę. 

Po prawdziwej rzezi 123 starych drzew wzdłuż ul. Armii Poznań, przyszła kolej na ul. Zachodnią, gdzie 

wycięto ponad 20 drzew w tym  co najmniej 5 o średnicy powyżej 50 cm. 

Jesteśmy żywo zainteresowani budową nowych nawierzchni, a szczególnie ścieżek rowerowych. Efekt 

ekologiczny osiągnięty w ten sposób nie może być jednak niweczony przez niszczenie starego 

drzewostanu. Obecnie w obliczu narastającego smogu każde stare drzewo podlegać powinno 

szczególnej trosce i ochronie. 

W imieniu mieszkańców, Zarząd  Osiedla  Dąbrowa Zachodnia  protestuje przeciwko bezmyślnej 

wycince starych drzew rosnących wzdłuż głównej ulicy naszego osiedla.  

Czujemy się też w obowiązku przekazać wszystkim odpowiedzialnym władzom stanowcze 

oczekiwania dotyczące przyszłych działań: 

 oczekujemy jasnych wytycznych, by przy projektowaniu kolejnych inwestycji  uwzględniać 

maksymalną ochronę drzewostanu; 

 w ramach rekompensaty za wycięte drzewa domagamy się nowych nasadzeń , wzdłuż ul. 

Zachodniej, a jeśli nie będzie to możliwe, to w miejscach uzgodnionych z przedstawicielami 

naszej społeczności, przy uwzględnieniu gatunków wskazanych przez specjalistów; 

 żądamy by w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dokumentację przebudowy ul. 

Sierakowskiej zawrzeć  kategoryczny wymóg ochrony posadzonego tam przed kilkoma laty 

zadrzewienia. 



 

Ponadto zwracamy się do władz Łomianek i innych ośrodków decyzyjnych o znacznie bardziej 

restrykcyjną politykę dotyczącą wycinki  drzew i ochrony przyrody. Stanowi to bowiem, na równi z 

rozwiązaniami drogowymi, o jakości życia i wyglądzie naszego otoczenia. 

Z poważaniem 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla 
          Dąbrowa Zachodnia 

 

             Witold Gawda 

 

Do wiadomości: 

Starosta Warszawski Zachodni, Pan Jan Żychliński 

Wojewoda Mazowiecki, Pan Zbigniew Sipiera 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Pan Arkadiusz Siembida 

 


