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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina dot. usunięcia 
drzew w al. Wojska Polskiego w związku z inwestycją przebudowy torowiska wraz z siecią 
trakcyjną na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2020r., poz. 713) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. 2018r., 
poz. 870) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się petycji z dnia 19.02.2020 roku w sprawie rezygnacji z usuwania drzew 
w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów łącznie z pl. Zgody, 
w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów w związku z planowanymi 
inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi, złożonej przez Panią Helenę 
Freino w imieniu Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina.  

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 19 lutego 2020 r. Pani Helena Freino zam. w Szczecinie przy ul. 
 złożyła w imieniu Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina petycję w sprawie rezygnacji 

z usuwania drzew w al. Wojska Polskiego na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów 
łącznie z pl. Zgody, w ul. Piłsudskiego na odcinku od pl. Odrodzenia do pl. Szarych Szeregów 
w związku z planowanymi inwestycjami w przestrzeni publicznej oraz zmianami komunikacyjnymi. 

Wnioskodawcy petycji zwrócili się z apelem o zmianę projektów budowlanych dla przestrzeni 
wymienionych ulic w celu pozostawienia wszystkich istniejących drzew w dotychczasowych 
miejscach. Uzasadnili, że istniejący drzewostan stanowi dobro publiczne i jest elementem historycznie 
komponowanych nasadzeń. Zdaniem wnioskodawców petycji, z planowanych do usunięcia 13 drzew, 
żadne z nich nie koliduje z planowaną inwestycją.   Wszystkie te drzewa można by uratować poprzez 
nieznaczne przesunięcia krawężnika jezdni,  w rejonie al. Wojska Polskiego z ul. Jagiellońską 
przeprojektować układ jezdni i zrezygnować z 3-6 miejsc postojowych, a w rejonie pl. Szarych 
Szeregów wystarczyłoby przeprojektowanie geometrii zjazdu. Decyzja o wycince drzew uznanych za 
chore, powinna zostać poprzedzona specjalistycznymi badaniami oraz przeprowadzeniem konsultacji 
społecznych wśród mieszkańców Szczecina. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta, na posiedzeniu 22 czerwca 2020 roku, po 
przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego postanowiła podjąć stanowisko o uznaniu petycji za 
bezzasadną. Podjęcie takiego stanowiska nastąpiło w oparciu o informacje przedstawione przez Z-cę 
Prezydenta Miasta M. Przepierę oraz wyjaśnienia Pani A. Kieszkowskiej  - Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.  Ustalono, że Wydział Ochrony Środowiska, po wnikliwym 
przeanalizowaniu projektu i ocenie możliwości zachowania drzew kolidujących z planowanym 
nowym zagospodarowaniem terenu, nie stwierdził zasadności uchylenia i zmiany decyzji Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, w przedmiotowej sprawie. Zakres wycinki drzew kolidujących 
z inwestycją został prawidłowo zweryfikowany na etapie projektu, a zaproponowane nowe nasadzenia 
stanowią ekwiwalentną rekompensatę za usuwane drzewa.   Biuro Architekta Miasta, które 
koordynowało proces przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie dot. Projektu przebudowy 
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego (na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych 
Szeregów) pismem z dnia 10.03.2020r. uzyskało stanowisko Wydziału Ochrony Środowiska 
podsumowujące etap powtórnej analizy dokumentacji projektowej, w części związanej z wycinkami 
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istniejącego drzewostanu, przeprowadzonej wspólnie z autorem dokumentacji projektowej.  
Stanowisko to potwierdziło prawidłowość rozwiązań projektowych związanych z projektem 
przebudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego. 

Z uwagi na powyższe, postanawia się uznać petycję za bezprzedmiotową. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców, Komisja postanowiła opracować 
i wystosować stanowisko do Prezydenta Miasta, aby przy projektowaniu nowych inwestycji 
każdorazowo analizować istniejące obszary zieleni w celu zachowania dotychczasowego drzewostanu 
w Szczecinie.  Ponadto, przy większych inwestycjach, które kolidują z kompleksem drzew, decyzja 
o wycince powinna zostać poprzedzona konsultacjami społecznymi mieszkańców. 

  
 Przewodniczący Komisji 

ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
 

Łukasz Kadłubowski  
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