
UCHWAŁA NR 310/XL/2022 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie petycji dotyczącej przesadzenia nasadzonych drzew z ul. Błońskiej 
na odcinku od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej i usunięcia kory 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 870 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Petycję z dnia 11 lutego 2022 r. dotyczącą przesadzenia nasadzonych drzew z ul. Błońskiej na odcinku 
od ul. Jeleniej do ul. Myśliwskiej i usunięcia kory, postanawia się uznać za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 310/XL/2022 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Po zapoznaniu się z petycją oraz uzyskaniu wyjaśnień Urzędu Miasta, analizie projektu nasadzeń oraz 
obserwacji radnych, KSWiP uznała, że petycja jest bezzasadna. Projekt nasadzeń przy ulicy Błońskiej został 
wykonany zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Miasto 
nie mogło wybrać innego gatunku drzew do nasadzeń, jak również zaproponować alternatywnej lokalizacji, 
ponieważ wypełniało konkretny obowiązek MWKZ. Tym samym nie ma możliwości ich przesadzenia. 

W petycji poruszono również kwestię wysypania rabat korą. Ściółkowanie rabat korą drzew iglastych to 
jeden z podstawowych zabiegów w ogrodnictwie, który ogranicza parowanie wody z gruntu i wzrost 
chwastów, a także zabezpiecza rośliny na zimę. To rozwiązanie jest stosowane przy wszystkich 
nasadzeniach przy remontowanych ulicach i jest wymagane przez MWKZ, który nie wyraża zgody na 
rozwiązania alternatywne. Z obserwacji innych ulic, remontowanych w poprzednich latach,  wynika, że 
z biegiem czasu, wraz ze wzrostem nasadzeń, kora przestaje być dominującym elementem krajobrazu. 

Zwracamy uwagę, iż nasadzenia na ulicy Błońskiej zostały wykonane dopiero kilka miesięcy temu i na 
efekt finalny należy jeszcze poczekać. 

Wobec powyższych ustaleń postanawia się uznać petycję za bezzasadną. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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