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DYSKUSJA NT. ZIELENI MIEJSKIEJ 
 
(…) 22 października 1981r. Miasto-Ogród Podkowa Leśna zostało wpisane do rejestru 
zabytków jako układ urbanistyczny wraz z zabudową i zielenią (…), co miało na celu 
zachowanie unikalnego charakteru miasta. 
(…) do niewątpliwych plusów zaliczyć naleŜy zachowanie oryginalnego układu 
urbanistycznego i niskiej zabudowy, wyeliminowanie z terenu miasta uciąŜliwych zakładów 
produkcyjnych itd. (…) 
Do minusów naleŜy niekontrolowana ekspansja roślinności, zmieniająca charakter miasta nie 
tylko w porównaniu z załoŜeniami (co widać na archiwalnych fotografiach) (…). Przykładem 
moŜe być zanik czytelności układu urbanistycznego w rejonie ulic Wrzosowej i Storczyków 
lub u zbiegu Sarniej i Głównej na skutek samoistnego zarastania zaprojektowanych 
tam placów. Inną, lecz nie mniej waŜną sprawą jest wpływ pogarszającego się mikroklimatu 
Podkowy na stan zdrowia mieszkańców. (…) Ma to równieŜ negatywny wpływ na kondycję 
naszych domów, które często z braku słońca (…) obrastają mchem, ulegają zagrzybieniu co 
prowadzi do nieuchronnej dewastacji. Kolejnym problemem jest sprawa bezpieczeństwa. (…) 
Tylko w roku 2013 padło w mieście kilka starych kolosów, niszcząc w efekcie swojego 
upadku najbliŜszą zieleń, ogrodzenia, samochody. Zwracamy się więc z pytaniem czy mimo 
restrykcyjnych przepisów i egzekwowania ich przez władze z reguły zgodnie z literą prawa, a 
zbyt często w sprzeczności z jego duchem, moŜliwe jest zmniejszenie negatywnych skutków 
objęcia naszego miasta ochroną konserwatorską? 
 
Podkowa Leśna, 7 lutego 2014r. 
Zarząd Stowarzyszenia Związek Podkowian 
 
------------------------ 
 
( … ) jechałem samochodem ul. Brwinowską (…), na wysokości piekarni, odłamał się konar z 
jednego w potęŜnych drzew rosnących po prawej stronie tuŜ przed skrzyŜowaniem (mimo 
pięknej pogody!). śyję, ale gdybym przejeŜdŜał kilka sekund wcześniej, nie pisałbym tego 
tekstu! Konar zerwał przewody wysokiego napięcia, stworzyło to dodatkowe zagroŜenie dla 
wielu ludzi idących chodnikiem. (…) Czy te drzewa powinny tam rosnąć? To są potęŜne 
topole, które są jednak bardzo słabymi drzewami i naprawdę są niebezpieczne, nie powinno 
takich drzew być w mieście mimo ich piękna! (…) nie jestem wrogiem zieleni, sam 
wyhodowałem wiele drzew i krzewów, część z nich rośnie w Podkowie i Brwinowie. (…)  
W mojej opinii niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań na rzecz bezpieczeństwa 
mieszkańców. (…) Czy my w Podkowie teŜ mamy czekać aŜ zginie człowiek, dopiero wtedy 
moŜliwe będzie zapanowanie nad drzewami? 
 
Mieszkaniec Podkowy (adres znany redakcji) 
 
----------------------- 
 
Zwracam się do Pani (Burmistrz) z serdecznym podziękowaniem za to, Ŝe podjęto się w 
mieście wycinki zbyt gęstych, a równieŜ i zagraŜających bezpieczeństwu publicznemu 
starych drzew. Podkowa, w której mieszkam od wielu lat stawała się powoli smutnym, 
wilgotnym i ciemnym miejscem, co obserwuję z prawdziwym niepokojem. (…) Pogarszają 
się równieŜ warunki zdrowotne, co jako emerytowany lekarz mam prawo powiedzieć. 
(…) W wielu miejsca w Podkowie na skrzyŜowaniach rosną stare i okazałe drzewa, które 
jednak są niebezpieczne równieŜ dlatego, Ŝe ograniczają widoczność. (np. Akacjowa 
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/Jana Pawła) (…) Jeszcze raz ogromne podziękowania za to, Ŝe podjęto w mieście 
porządkowanie zieleni – przecieŜ z reguły są to niekontrolowane samosiejki – ale teŜ starych 
drzew zagraŜających bezpieczeństwu. (…) 
Mieszkanka Podkowy Leśnej 
 
-------------------------- 
 
LOP przypomina 
Wiele osób, przeprowadziwszy się ze środowiska miejskiego do Podkowy, odczuwa 
zagroŜenie obecnością drzew. Zdarza się nawet słyszeć nawoływania do bezkompromisowej 
wycinki. Warto zatem przypomnieć aspekty prawne takich czynności. W Podkowie Leśnej 
nie wolno dokonywać Ŝadnych wycinek, drzew czy gałęzi, bez zezwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. Ustawa pozwala usuwać wyłącznie gałęzie obumarłe, nadłamane lub 
kolidujące z budynkami i instalacjami technicznymi. Wolno takŜe formować koronę drzewa, 
którego wiek nie przekracza 10 lat, lub utrzymywać kształt tej korony. Wszelkie inne wycinki 
są nielegalne. (…) Wg orzeczenia NSA, „nie moŜna usprawiedliwiać nielegalnego wycięcia 
drzewa stanem wyŜszej konieczności, zagroŜeniem Ŝycia bądź zdrowia czy interwencjami 
mieszkańców posesji”. Bez względu na to, czy istnieją nieformalne naciski na usunięcie 
jakiegoś drzewa, postarajmy się najpierw o formalne zezwolenie, tnijmy dopiero potem. 
(…)Ale co zrobić, jeśli zezwolenia na wycinkę odmówiono, a strach przed śmiercią spadającą 
z drzewa nie daje nam spać po nocach? W wypadku tego rodzaju psychicznego dyskomfortu 
być moŜe warto pomyśleć o zmianie adresu. Na Mazowszu pustych pól nie brakuje. A tereny 
leśne pozostawić tym pozbawionym wyczucia horroru miłośnikom lasu, 
którzy stanowią większość mieszkańców Podkowy. 
 
ElŜbieta Gliszczyńska – LOP 
 
-------------------------- 
 
(…) Prosimy o podjęcie natychmiastowych działań wstrzymujących dewastację zieleni         
w mieście-ogrodzie Podkowie Leśnej.  
Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej 
 
------------------------ 
 
Dlaczego Pani niszczy mienie naleŜące do mieszkańców Podkowy Leśnej. PotęŜne, zdrowe 
drzewa topoli nie naleŜą do burmistrza ani konserwatora. 
(…) 
Mieszkanka Podkowy Leśnej (adres znany redakcji) 
 
-------------------------- 
 
Drzewa są wizytówką Podkowy Leśnej i podstawowymi działaniami Urzędu Miasta powinna 
być pielęgnacja i dosadzanie drzew, a od 10 lat podstawową działalnością pielęgnacyjną 
dotyczącą przyrody jest tylko i wyłącznie wycinanie drzew. 
 
Prezes Oddziału LOP w Podkowie Leśnej 
 
--------------------------- 
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Mieszkańcy ulic Iwaszkiewicza, Świerkowej i Lilpopa zwracają się do władz samorządowych 
w sprawie zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców, a takŜe osób przyjezdnych, 
powodowanego przez przewracające się na terenie miasta stare drzewa. (…) 
 
Podpisy ok. 20 osób. 
 
--------------------------- 
 
Uprzejmie prosimy o stosowne działania i usunięcie przynajmniej 5-6 brzóz z sąsiedniej 
posesji Urzędu Miasta. Brzozy zagraŜają zarówno naszemu budynkowi mieszkalnemu jak i 
gospodarczo-warsztatowemu. Realne zagroŜenia wystąpiły juŜ dwa razy…(…) 
 
Mieszkańcy Podkowy Leśnej (adres znany redakcji) 
 
--------------------------- 
 
W imieniu własnym i rodziny zwracam się do Pani (Burmistrz) (…) z serdecznym 
podziękowaniem, po wielu latach obserwowania jak nasze miasto, którego mieszkanką jestem 
od wielu lat, staje się coraz bardziej wilgotne, ciemne zarośnięte iście puszczańskim 
gąszczem (…). Wycięte aktualnie stare, olbrzymie, ale przecieŜ bardzo słabe – jako drzewa 
topole przy ul. Brwinowskiej to, mam nadzieję, początek planowanej zielonej rewolucji        
w mieście-ogrodzie.  
 
Mieszkanka Podkowy Leśnej (adres znany redakcji) 
 
---------------------------- 
 
W związku z toczącą się wśród mieszkańców wymianą informacji i opinii na temat 
gospodarki zielenią w naszym mieście chcemy poinformować, Ŝe Stowarzyszenie planuje 
przeprowadzenie otwartej debaty z udziałem specjalistów na temat szeroko pojętej polityki 
dotyczącej ochrony i pielęgnacji zieleni w naszym mieście. (…) 
 
Zarząd Stowarzyszenia Związek Podkowian 


