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Burmistrz Dzielnicy Targówek 
Miasta Stołecznego Warszawy 
ul. Ludwika Kondratowicza 20 
00-983 Warszawa 

Wasz znak Data 
UD-X-WOR.0003.727.2019.TOP (2EZB.X) 06.11.2019r. 

Nasz znak 

I 
Osoba ko _{j' towa: 

Marcl Czuba 
Tel. kom. +48 691 482 178 

marei n .czuba@strabag.com 

Nr ref: 
018/MCZ/TSW /12/2019 

Warszawa, dnia 4 grudnia 2019r. 

Data 

Dotyczy: Umowy nr ZP/13/PW/11/14 z dnia 15.05.2015r. na opracowanie dokumentacji 
projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową 
Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, 
w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabranieckiej 

Temat: Interpelacja nr 172 radnej Dzielnicy Targówek p. Katarzyny Górskiej-Manczenko 

Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do Państwa korespondencji nr ref.: UD-X-WOR.0003.727.2019.TOP (2EZB.X) 
z dnia 06.11.2019r. oraz do przeglądu gwarancyjnego, który odbył się przy udziale Państwa 
przedstawicieli w dniu 25.11.2018 r., STRABAG Sp. z o.o., będący Generalnym Wykonawcą 
inwestycji pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych 
związanych z budową Trasy Świętokrzyskiej na odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie 
do ul. Zabranieckiej, w tym: b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabranieckiej" informuje, że wszystkie 
obumarłe drzewa, które zostały nasadzone na działce nr ew. 84 obr. 4-11-23, zlokalizowanej 
przy ul. Siarczanej (rejon centrum Kultury i Aktywności Siarczana) zostaną wymienione na nowe, 
zgodnie z warunkami umowy Nr ZP/13/PW/11/14 z dnia 15.05.201 Sr. 

o 
ro 
C 
C 

i75 

STRABAG Sp. z o.o, 
Parzniewska 1 O 
05-800 Pruszków/Polska 
www strabag pl 

Jednocześnie wyjaśniamy, że wskazany w Decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków 
Nr 9942/15 z dnia 02.11.2015r., zmienionej Decyzją Nr 982Z/16 z dnia 30.11.2016r. 
dąb szypułkowy (querqus robur) jest drzewem który ze względu na palowy system korzeniowy 
źle się przyjmuje, szczególnie jeśli jest sadzony w wieku starszym (zgodnie z Decyzją 
Konserwatora minimalny obwód pni nasadzanych drzew wynosił 20 cm). W ciągu dwóch 
ostatnich lat, wymieniono 100% nasadzonych drzew, które zamierały zawsze na przełomie 
czerwca i lipca, w przeciągu 1-2 tygodni od chwili ich nasadzenia. Naszym zdaniem było 
to powodem szybko rozprzestrzeniającej się choroby. Zaznaczamy również, że w całym okresie 
pielęgnacja drzew przebiegała prawidłowo. Były one regularnie podlewane, przycinane na jesień, 
nawożone i kontrolowane fitosanitarnie. Po pierwszym obumarciu, ze względu na podejrzenie 
od glebowej choroby grzybowej, nowe drzewa zostały posadzone w inntch otworach, a gleba 
została całkowicie wymieniona na nową. r Urząd m st-ii"iis"i.:my--,l 
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ING Bank Śląs~1 S ~ D~R ~OF.H • - _j 
IBAN PL24 1050 00861000 0022 7788 811-7 . , 
BIG/SWIFT INGBPLPWXXX 

Tel +48 22 7144260 
Faks +48 22 4811276 
trasa sw,etokrzyska@strabag com 
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Podsumowując, że względu na to, że ww. działania nie przyniosły pożądanego efektu, 
w uzgodnieniu z Zarządem Miejskich Inwestycji Drogowych podjęliśmy decyzję o próbie zmiany 
gatunku drzew na inny, np. Grab Pospolity (Carpinus betu/us), Lipa (Tilia) lub Jesion (Fraxinus) 
(gatunki drzew dostępne w polskich szkółkach). Wystąpienie w tej sprawie zostanie w najbliższym 
czasie skierowane do Urzędu Ochrony Zabytków. 
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy Państwa o kontakt. Sprawę z naszej 
strony prowadzi Marcin Czuba, tel. 691 482 178 , marcin.czuba@strabag.com . 
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Do wiadomości: 
1. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa 
2. a/a 
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