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Warszawa. „Przeprowadzka drzewa” kolidującego z nową inwestycją 

mieszkaniową 

Ponad 15 metrowy dąb szypułkowaty o obwodzie bliskim 205 cm kolidował z 

realizowaną obecnie przez Kompanię Domową nową inwestycją mieszkaniową u 

zbiegu ul. Myśliborskiej oraz Światowida na warszawskim Tarchominie. W 

minioną sobotę okazałe drzewo zostało przesadzone, w celu uniknięcia jego 

wycinki. 

„Przeprowadzka” ponad 60 – letniego dębu miała miejsce 30 marca. Nadzorowali ją i 

obserwowali m.in. przedstawiciele zarządu Kompanii Domowej, a także Urzędu Dzielnicy 

Białołęka. Dąb przeniesiony został na sąsiadującą z inwestycją działkę, oddaloną od niej o 

zaledwie 50 metrów, czyli w bliskiej okolicy dotychczasowego miejsca. 

Obecnie dużo mówi się o tendencji wycinki drzew, stosowanej przy realizacji większych 

inwestycji – nie tylko mieszkaniowych. Decyzje te – wydawane przez Urzędy 

poszczególnych miast – często spotykają się z dezaprobatą mieszkańców, którzy 

podejmują działania, by zachować i chronić pomniki przyrody znajdujące się w sąsiednich 

okolicach. I choć decyzje związane z wycinką drzew często poprzedzone są obowiązkiem 

posadzenia nowych – nie spotykają się one z entuzjazmem. Zdaniem mieszkańców trzeba 

bowiem wielu lat, żeby nowo nasadzone drzewa urosły do takich rozmiarów, jak te wycięte. 

Tarchomin to teren posiadający niezwykłe walory środowiskowe – usytuowany wzdłuż 

Wisły, może poszczycić się mianem „zielonej części Białołęki”. Nie dziwi wobec tego decyzja 

władz dzielnicy, które dołożyły wszelkich starań, by zachować ten wyjątkowy pomnik 

przyrody – podkreśla Bogdan Żołnierzak, Prezes Zarządu Kompanii Domowej. Chcemy, by 

realizowana przez nas inwestycja stała się integralną częścią tej zielonej dzielnicy, dlatego 

podejmować będziemy wszelkie starania, by zachować jej charakter. W planach mamy 

posadzenie jeszcze kilkunastu nowych drzew. Jesteśmy w trakcie uzgodnień liczby i miejsca 

nowych nasadzeń z Urzędem Dzielnicy – dodaje.  

Znajdujący się obecnie na terenie budowy Białego Domu dąb szypułkowaty został 

przesadzony, ponieważ rokowania wskazują, że pomyślnie przejdzie on ten zabieg. 

„Przeprowadzce drzewa” sprzyja także pora roku – drzewa liściaste najlepiej bowiem 

przesadzać późną jesienią (od października do końca listopada) oraz wczesną wiosną (od 

momentu rozmarznięcia ziemi do końca kwietnia). Związane jest to z warunkami 

atmosferycznymi – panuje wówczas umiarkowana temperatura i często pojawiają się 

opady deszczu. Przesadzenia tak dużego drzewa podjęła się warszawska firma 

specjalizująca się w tego typu pracach. Do operacji „przeprowadzki” wykorzystany został  

– wyjątkowo duży – ponad 200 tonowy dźwig. Koszt całego przedsięwzięcia to kilkadziesiąt 

tysięcy złotych. Warto było – krótko podsumował Bogdan Żołnierzak, Prezes Zarządu  

Kompanii Domowej inwestora Białego Domu.  



 
 

Wskazuje on ponadto, że stan drzewa pozwolił na jego bezpieczną „przeprowadzkę”. 

Koszty przesadzenia drzewa były bardzo wysokie. Z pewnością jednak obecność okazałego 

dębu będzie korzystna zarówno dla obecnych mieszkańców, jak i przyszłych lokatorów 

naszej nowej inwestycji – podkreśla.  

Przenoszony dąb rósł na terenie, na którym już wkrótce powstanie przełomowa – 

najwyższa w tej okolicy – inwestycja mieszkaniowa Biały Dom, oferująca przeszło 174 

lokale użytkowe, dwukondygnacyjny podziemny garaż, a także strefę usługowo-handlową. 

Inauguracja rozpoczęcia prac budowlanych pod inwestycję Kompanii Domowej odbyła się 

9 marca, na terenie realizacji obiektu pod hasłem „Budujemy Biały Dom”. 

 

Kompania Domowa – to warszawski inwestor i deweloper, który buduje i prowadzi sprzedaż nowych mieszkań 

- domów wielorodzinnych, w najciekawszych miejscach w stolicy. Inwestycje wyróżnia dbałość o szczegóły, 

użyteczność i ciekawa architektura. Kompania Domowa jest wspólnym przedsięwzięciem Bogdana Żołnierzaka 

oraz Mariusza Sawoniewskiego. Bogdan Żołnierzak pracował m.in. dla międzynarodowych sieci handlowych,  

a jako Prezes Zarządu zarządzał grupą deweloperską Napollo (wcześniej Nap Invest), z powodzeniem działającą 

na rynku mieszkaniowym i komercyjnym. Mariusz Sawoniewski związany był zawodowo z giełdową grupą 

budowlaną Unibep S.A. oraz deweloperską Unidevelopment S.A, gdzie pełnił funkcje w zarządzie obu spółek. 
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