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Szanowny Panie Wójcie, 
 
Niniejszym zwracam się z interwencją poselską w sprawie planowanej wycinki dwudziestu 
czterech 65-letnich lip rosnących wzdłuż ulicy Młodzieżowej w Suchym Lesie.  
 
O planowanej wycince jestem alarmowana od kilku dni przez licznych mieszkańców Suchego 
Lasu. Zrobiło się także o niej głośno w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Mieszkańcy, do 
których przyłączam się, stają w obronie pięknych i dorodnych 65-letnich drzew posadzonych przy 
tej drodze przez uczniów pobliskiej szkoły 65 lat temu oraz nie zgadzają się na zaplanowane 
poszerzenie ulicy na tym odcinku, gdyż stworzy ono zagrożenie bezpieczeństwa dla uczniów 
uczęszczających do szkoły  przy tej ulicy.  
 
Mam przed sobą dokument zatytułowany: „Inwentaryzacja dendrologiczna drzew przy ul. 
Młodzieżowej w Suchym Lesie” sporządzonej w dniu 9 kwietnia 2020 r. przez dr. inż. Tomasza 
Malińskiego z Katedry Botaniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wynika z niego 
jednoznacznie, iż w opinii dendrologicznej stan większości drzew przeznaczonych do wycinki w 
związku z realizacją przebudowy skrzyżowania ulic Młodzieżowej i Obornickiej, określono jako 
dobry, a tylko nieliczne lipy wykazują oznaki osłabienia. Zaledwie jedno drzewo zostało określone 
jako zagrażające! 
 
W związku z niezgodą mieszkańców na poszerzanie ulicy na tym odcinku, zagrożeniem 
bezpieczeństwa, jakie to może stworzyć oraz brakiem podstaw do wycinki drzew uzasadnionej 
stanem lip, który jest doskonały, zwracam się o rezygnację z tej części zaplanowanej inwestycji i 
o podpisanie stosownego aneksu umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą. Wydawanie 
środków publicznych na inwestycję która nie ma społecznej akceptacji będzie ich 
marnotrawieniem. 
 
Znajdujemy się w Polsce w stanie suszy, największej od kilkudziesięciu, prawdopodobnie od stu 
lat, która niesie zniszczenie naszego dotychczasowego środowiska, naszej przyrody, plonów, 
naszego dotychczasowego życia. Ponadto Ziemia, w tym Polska poddawana jest procesowi zmian 



 

 

klimatu, przejawiających się gwałtownym ocieplaniem i wysychaniem, zmian powodowanych 
nadmierną na całym świecie eksploatacją paliw kopalnych oraz masową hodowlą zwierząt na rzeź 
i wywołanych przez to emisją gazów cieplarnianych do atmosfery Ziemi, przy jednoczesnej 
systematycznej i nadmiernej wycince drzew i lasów i betonowaniu powierzchni ziemi. Wreszcie, 
mamy obecnie stan pandemii, choroby atakującej przede wszystkim układ oddechowy i płuca 
ludzi, pandemii dla której sprzyjające warunki do gwałtownego rozprzestrzeniania się tworzy 
zanieczyszczone smogiem powietrze, którego wdychanie osłabia układ odpornościowy i płuca 
ludzi.  
 
Z tych trzech powyższych względów, jeśli już nie z wcześniej przywołanych powodów społecznych 
i finansowych należy traktować każde już rosnące drzewo w Polsce, zwłaszcza 
kilkudziesięcioletnie jako dobro publiczne któremu należy się szczególna ochrona i którego 
zachowaniu należy podporządkować projektowane remonty czy inwestycje. Jedynie drzewa 
chronią nas przed przegrzewaniem ziemi, zwłaszcza naszych miast. W sąsiedztwie drzew w 
upalny dzień temperatura może się obniżyć nawet o 10-11 C. Mechanizm ten wynika z tego, że 
drzewa mają liście i łodygi, z których paruje woda i ta parująca woda obniża temperaturę. Ilość 
wody uwolnionej w ten sposób przez jedno drzewo może wynieść w ciągu doby od 200 do nawet 
400 litrów. Działanie chłodzące jednego drzewa porównuje się do wydajności pięciu przeciętnej 
wielkości klimatyzatorów pracujących całą dobę, jak podaje dla przykładu  EkoRozwój. 
Najskuteczniej temperaturę schładzają dojrzałe, co najmniej kilkudziesięcioletnie drzewa – dla 
przykładu powierzchnia listowia dużego buka jest równoważona dopiero przez mniej więcej 1,7 
tys. 10-letnich, małych buków. 
 
To, co w przypadku inwestycji prowadzonej przy ulicy Młodzieżowej (IBI-WPF-2019-0001 Suchy 
Las - przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową) jest dodatkowo bulwersujące 
to fakt, iż jej realizacja i wycinka drzew ma nastąpić w maju! W środku okresu lęgowego!  
 
W lipach przy ul. Młodzieżowej znajdują się obecnie stanowiska lęgowe wielu gatunków 
chronionych ptaków oraz kryjówki dzienne dla chronionych nietoperzy, dla karlików malutkich 
oraz trasę przelotu dla mroczków późnych i małych nocków”.   
Głośny odzew społeczny na planowaną wycinkę pokazuje, jak bardzo dojrzała świadomość 
ekologiczna mieszkańców nie tylko samego Suchego Lasu. Mieszkańcy są także oburzeni faktem, 
iż nie było w tej sprawie konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia, mimo, iż jak się teraz 
dowiadują sprawy te i wątpliwości były poruszane w ostatnich trzech latach na sesjach Rady 
Miasta przez niektórych radnych. Jak czytamy, w okresie powstawania projektu wielokrotnie klub 
radnych Inicjatywa Mieszkańców Gmina Razem zwracał uwagę na konieczność zachowania 



 

 

rosnących tam lip. W grudniu 2017 roku radny Michał Przybylski na przykład mówił o tym, że 
radni nie poznali założeń projektowych planowanej inwestycji.  
W maju 2019 roku, podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej ten sam radny pytał wprost o to, co 
zrobiła gmina, aby ocalić lipy przy ul. Młodzieżowej. W lutym 2020 roku, podczas sesji Rady Gminy 
kwestię wycinki lip poruszył w imieniu  klubu radnych IMGR radny Grzegorz Słowiński. 
 
Nie jest dla mnie jasne, ponadto, dlaczego Starosta Poznański wydał zgodę na tę inwestycję 4 
lutego 2019 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Specustawa i jej szybka ścieżka 
przewidziana była do inwestycji szczególnych a nie do lokalnego poszerzania dróg kosztem 
ochrony środowiska i bez zasięgania opinii w tej sprawie stosownych organów. 
 
Kwestie te wymagają osobnego wyjaśnienia. 
 
Raz jeszcze ponawiam apel do Pana, Panie Wójcie o natychmiastowe wstrzymanie realizacji 
zaplanowanej wycinki, rezygnację z niej oraz z zaplanowanego poszerzenia drogi na tym odcinku 
i o stosowną zmianę umowy z wykonawcą. 
 
 
 

Z poważaniem  
 
Katarzyna Kretkowska 
Posłanka na Sejm RP 
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