Szczecin, 25.01.2020

Rada Osiedla Osów
71-497 Szczecin
ul. Miodowa 36a
Rada Osiedla Arkońskie–Niemierzyn
71-466 Szczecin
ul. Judyma 1
Rada Osiedla Skolwin
71-783 Szczecin
ul. Stołczyńska 171
Rada Osiedla Bukowe-Klęskowo
71-757 Szczecin
ul. Seledynowa 50 (SP. 74)
Rada Osiedla Zdroje
70-772 Szczecin
ul. Torfowa 1
Rada Osiedla Kijewo
70-789 Szczecin
ul. Dąbska 105

Dotyczy: Problematyki gospodarowania w szczecińskich lasach miejskich oraz
nawiązania współpracy w tym zakresie pomiędzy Radami Osiedlowymi, a
Urzędem Miasta Szczecina.

Rada Osiedlowa Głębokie-Pilchowo (dalej RO) w listopadzie ub. roku zorganizowała
spotkanie dotyczące zasad i sposobu gospodarowania w szczecińskich lasach miejskich. W
spotkaniu uczestniczyli poza naszymi Radnymi :
Pan Jacek Kowalski
– UM Szczecina, WGK ref. ds. projektowanych inwestycji, w
tym gospodarki leśnej i łowieckiej
Pan Krzysztof Matuszak – UM Szczecina ZUK, Lasy Miejskie

Powodem, dla którego zorganizowano spotkanie była, i jest niestety w dalszym ciągu,
niepokojąca sytuacja braku aktu prawnego całościowo regulującego zasady gospodarowania w
lasach miejskich. Wszystkie prace, zwłaszcza najbardziej spektakularne wycinki drzew
wykonywane są na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Szczecina. RO wystosowała do
Prezydenta Miasta Szczecin wniosek o możliwość opiniowania każdorazowej decyzji o
wycince drzew rosnących w granicach administracyjnych. Do tej pory nie otrzymaliśmy
odpowiedzi w tej sprawie.
Gmina i Miasto Szczecin zobowiązana jest Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach,
dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, do sporządzenia tzw. Uproszczonego
Planu Urządzania Lasu (w skrócie: UPUL). Ostatni taki dokument stracił ważność w 2011 r.. W
budżecie na 2020 r. ze względów finansowych, nie zaplanowano opracowania UPUL. Na
wspomnianym na wstępie spotkaniu, Panowie Krzysztof Matuszak i Jacek Kowalski zapewnili,
że w chwili obecnej gospodarka w LM ogranicza się tylko i wyłącznie do zabiegów
pielęgnacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania uczęszczanych szlaków
turystycznych oraz utrzymania lasu.
Przytoczone wypowiedzi, naszym zdaniem, ze względu na brak prawnego zapisu - w
szczególności
dot. „utrzymania lasu” - mogą stanowić „furtkę” do prowadzenia nie
kontrolowanej wycinki istniejącego drzewostanu. Brak ważnych uregulowań oznacza swobodę
w podejmowaniu decyzji odnośnie zasad wycinania drzew, zachowania w obszarach leśnych
drzew starych, usychających, a nie zagrażających osobom na szlakach turystycznych. Brak jest
również zasad zachowywania starodrzewu jako nieocenionego dobra wspólnego oraz brak
zakazu lub zasad dopuszczalnego wywozu drzew usuwanych itd.
W ostatnim czasie, wiele razy, na skutek otrzymanych zgłoszeń mieszkańców RO
interweniowała oprotestowując wycinanie drzew w obszarach leśnych okalających otoczenie
jeziora Głębokie, zdarzało się z pozytywnym skutkiem. W chwili obecnej Gminę Szczecin
obowiązuje „Program Ochrony Przyrody dla lasów miejskich Szczecina na lata 2013-2023 r.
Warto zaznaczyć, że dokument ten praktycznie jest niedostępny na stronach internetowych.
Według naszej wiedzy koszt opracowania UPUL, który regulowałby zasady gospodarki
leśnej, wynosi ok. PLN 1,0 mln. Dla porównania, koszt realizacji ścieżki dla rolkowców wokół
jeziora Goplana wyniesie ok. PLN 2,0 mln. Warto zaznaczyć, że problem gospodarowania w
Lasach Miejskich jest problemem ogólnopolskim, gdzie duże wątpliwości lokalnych
społeczności budzi stosowanie zasad gospodarki leśnej na podstawie ustawy o lasach, w
przypadku kompleksów leśnych położonych w obrębie miast.
W oparciu o powyższe zwracamy się do Państwa z propozycją spotkania w gronie
samorządowców, zainteresowanych przedstawionym problemem. Chcielibyśmy wspólnie z
leśnikami i Urzędem Gminy-Miasta Szczecin stworzyć forum, które wspólnie wypracowałoby
część wytycznych do uwzględnienie w UPUL.

Chcielibyśmy jednocześnie zmobilizować władze samorządowe do opracowania w
najbliższym czasie UPUL. Z naszej strony jesteśmy gotowi przekazać część środków
inwestycyjnych RO na ten cel.
Powierzchnia LM Szczecina wynosi ok. 2.800 ha i stanowi unikatowe dobro mieszkańców i
miasta.
Licząc na mobilizację naszego samorządowego środowiska i włączenie się do działań
na rzecz dobrostanu Szczecińskich Lasów Miejskich , a co za tym idzie mieszkańców
Szczecina.

Pozostajemy z wyrazami szacunku przesyłając serdeczne pozdrowienia,

Przewodnicząca RO Głębokie-Pilchowo
Małgorzata Radlmacher

