
RADA OSIEDLA GŁĘBOKIE – PILCHOWO apeluje do mieszkańców :

 NIE WYCINAJMY DRZEW bez konieczności

SZANUJMY STARE DRZEWA  



Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. 
Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia
wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich 
działalnością gospodarczą.  

W związku z dużą skalą wycinania drzew na naszym osiedlu apelujemy do 
mieszkańców Głębokiego o głęboki namysł przed podjęciem decyzji o usunięciu 
każdego drzewa na swojej posesji.

Każde wycinane drzewo jest niepowetowaną stratą  dla wszystkich 
mieszkańców.

WYCIĘTO KILKADZIESIĄT DRZEW !!!

Mieszkamy w wyjątkowym miejscu właśnie dzięki położeniu wśród pięknych 
drzew, praktycznie w lesie. Tym się różni nasze osiedle od powstających osiedli 
za wysokimi ogrodzeniami zamykanymi na kłódkę lecz bez zieleni wysokiej.

Dramatyczne jest wycinanie drzew zdrowych, które tu rosły zanim 
zamieszkaliśmy.

Nie ma usprawiedliwienia dla usuwania pięknych drzew liściastych z powodu 
uciążliwości wywożenia liści, bo rynny zapchane itp.

Nie jest usprawiedliwieniem konieczność okresowego poprawiania utwardzeń bo
korzenie je podważają.

Nie możemy nie myśleć o otoczeniu w jakim żyjemy, zanieczyszczeniu 
środowiska, bo świadczyłoby to o zwykłej głupocie.

Formą walki z zanieczyszczeniem powietrza jest utrzymanie i sadzenie drzew 
liściastych, które są naturalnymi filtrem powietrza. 

Kilkudziesięcioletnie drzewo  liściaste jest w stanie wytworzyć ilość tlenu, która 
zaspokoi potrzeby człowieka w okresie 2 lat, iglaste  są  mniej wydajne  ale 
sosna jest tu wyjątkiem! Las sosnowy  jest słoneczny,  przewiewny, tworzy 
zdrowy mikroklimat, pachnie  żywicą i nie zacienia tak jak lasy świerkowe, 

Nie doprowadzajmy zieleni na naszym osiedlu do stanu zieleni przydomowych 
ogródków na nowopowstających osiedlach, gdzie zasadniczą myślą  właścicieli 
ogródków jest aby było estetycznie, niekłopotliwie i zielono przez cały rok. 

http://www.youtube.com/user/SLSmeble


Efektem takiego trendu, szybkiego  wypełniania   przestrzeni roślinami 
zimozielonymi, szybko-rosnącymi  jest ujednolicenie większości ogrodów, 
meblowanych funkcjonalnymi roślinami nie mających większego znaczenia dla  
środowiska bo nie są dla niego sprzyjające.

Nie dopuśćmy aby nasze leśne ogrody straciły swój  naturalny, swojski 
charakter, niech strzyżony trawnik i tuje obsypane korą i żwirkiem nie będą  
wzorcem do którego zmierzamy, niech szumią sosny, buki, rośną krzewy 
liściaste, niech ptaki wiją gniazda a  motyle i owady mają użytek z ziół i kwiatów. 

 

Przewodniczący RO Głębokie-Pilchowo
Komisja ds. Ochrony Środowiska RO Głębokie-Pilchowo


