
Oświadczenie XXVII/02/2021 
Rady Dzielnicy Śródmieście 

z dnia 7 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie wycinek drzew na terenie dzielnicy Śródmieście. 
 

Na podstawie §15 ust. 1 pkt. 6 Statutu Dzielnicy Śródmieście stanowiącego załącznik Nr 1 do 
Uchwały LII/1179/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu Dzielnicy Śródmieście (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz. 2013 
z późn. zm.), 

 
Rada Dzielnicy Śródmieście oświadcza, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Rada Dzielnicy Śródmieście stanowczo i jednogłośnie sprzeciwia się licznym wycinkom drzew 
na terenie dzielnicy Śródmieście.  
 
W ostatnim czasie zanotowano wycinki przy ul. Wały Jagiellońskie (dawny budynek domu 
meblowego, tzw. „LOT”), przy ul. Ławniczej oraz 8 drzew wskazanych przez Gdański Zarząd 
Dróg i Zieleni. Ten ostatni wątek budzi najmniejsze kontrowersje ze względu na zły stan 
zdrowotny wyciętych drzew oraz zapewnienie o posadzeniu nowych drzew, to wycinka 
zwłaszcza przy ul. Ławniczej niesamowicie razi mieszkańców. Miasto w dobie zagrożenia 
klimatycznego ma moralny obowiązek dbać o każde drzewo w sposób szczególny, a nie o 
interesy poszczególnych inwestorów. Zdrowie nasze i naszych dzieci jest ważniejsze od 
jakichkolwiek względów ekonomicznych. 
 
Według Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście rejon ulic 
Mieszczańskiej, Ogarnej, Ławniczej i Długi Targ w Mieście Gdańsku nr 1156, drzewa poddane 
wycince były zapisane jako „Drzewa zalecane do zachowania lub przesadzenia”. Według 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieście, rejon Targu Węglowego 
w mieście Gdańsku nr 1120, żadne drzewa nie były wskazane do zachowania lub zalecane do 
przesadzenia. 
 
Jako rozwiązanie tego problemu sugerujemy, aby zmienić wszystkie MPZP na terenie dzielnicy, 
aby odzwierciedlały powagę problemu, z którym przyszło się nam mierzyć. Jeśli MPZP ma 
wskazywać, że można zabudowywać miejsce, gdzie rośnie drzewo, to drzewo musi być 
wskazane jako do przesadzenia. Ważne, aby to było wskazanie a nie zalecenie jak jest obecnie. 
Jak pokazuje doświadczenie, nie możemy liczyć na zdrowy rozsądek inwestorów wydając 
jedynie zalecenia – drzewa muszą być zachowane drogą zakazu wycinki lub wskazaniem do 
przesadzenia a nie zaleceniem. 
 
W najbliższym czasie Zarząd Dzielnicy wspólnie z Komisją ds. Ładu Przestrzennego stworzy 
zespół do wskazania zmian w MPZP. Liczymy na przychylność Biura Rozwoju Gdańska do 
wprowadzenia stosownych zmian w MPZP oraz przychylną decyzję Radnych Miasta Gdańska 
co do wprowadzenia tych zmian drogą uchwały Rady Miasta Gdańska. 
 



§ 2. 
 

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Podpisano: 
Elżbieta Woroniecka 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście 


