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Szanowny Panie Starosto, 

uprzejmie informujemy, iż w dniach od 20 listopada 2019 roku przeprowadziliśmy 

zbiórkę podpisów pod petycją o podjęcie działań mających na celu zachowanie istniejącego 

drzewostanu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy 

drodze powiatowej na odcinku od Gutowa Małego do Grzybowa. Petycję podpisało 

mieszkańców naszego powiatu, co świadczy o wadze tej kwestii dla mieszkających tutaj osób. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku 

od Gutowa Małego do Grzybowa jest inwestycją niezwykle potrzebną, o którą zresztą 

wielokrotnie wnioskowali okoliczni mieszkańcy, sołtysi oraz różne organizacje. Niemniej jednak 

przy jej budowie powinno się kierować także poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego 

poprzez zachowanie obecnego drzewostanu — w głównej mierze lip o znacznych rozmiarach. 

Drzewostan ten tworzy reprezentacyjną aleję, która jest niezwykle charakterystyczna dla tej 

drogi powiatowej oraz miejscowości, przez które przebiega. Zdaniem wielu, to najpiękniejszy 
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wjazd do naszego miasta. W interesie społecznym leży zatem jego zachowanie i pozostawienie 
w krajobrazie powiatu. 

Wskazujemy, że planowana wycinka drzew przy drodze powiatowej na odcinku 
od Gutowa Małego do Grzybowa budzi wśród mieszkańców wiele emocji. Stan zdrowotny 
wspomnianych drzew jest dobry, nadto aleja którą tworzą, na trwałe wpisała się już w krajobraz 
okolicy. Niniejsze petycja dowodzi, iż mieszkańcy oczekują od władz lokalnych zachowania 
istniejącego drzewostanu przy jednoczesnej realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki 
pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku od Gutowa Małego do Grzybowa. Przy 
tej inwestycji możliwe jest pogodzenie obu potrzeb. 

Planowany ciąg pieszo-rowerowy ma w zamyśle służyć m.in. rowerzystom 
podróżującym nad pobliskie jeziora. Należy zadać sobie pytanie, czy po wycięciu drzew 
rowerzyści będą korzystać z wybudowanego dla nich ciągu pieszo-rowerowego? Czy naprawdę 
w upalne letni dni będą wybierać jazdę po pozbawionym cienia chodniku? Realizacja inwestycji 
w dotychczasowym kształcie (zakładającym wycinkę drzew z jednej strony jezdni) może 
doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, iż w okresie wakacyjnym rowerzyści zamiast jazdy 
po dedykowanym im ciągu pieszo-rowerowym, wciąż korzystać będą z prawej, zacienionej 
dzięki drzewom, strony jezdni. 

Rozwiązaniem tej sytuacji jest wybudowanie ścieżki rowerowej na tym odcinku 
po śladzie przydrożnego rowu, który w związku z powyższym powinien zostać skanalizowany. 
Propozycja ta rzecz jasna wiąże się z kosztami, ale nie można zapominać, iż te powstaną również 
przy okazji wycięcia drzew. Koszty te obejmują nie tylko wydatki związane z samą wycinką, 
ale również koszty społeczne związane choćby z wpływem drzew na zdrowie mieszkańców. 
Należy pamiętać, iż drzewa m.in. wzbogacają powietrze w tlen, redukują poziom CO2, 
zmniejszają hałas, zatrzymują pyty i zanieczyszczenia (warto w tym miejscu wskazać, z jak 
wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza zmaga się nasz powiat), ułatwiają cyrkulację 
powietrza, dodatkowo zmniejszają odczuwanie upałów i pozytywnie wpływają 
na samopoczucie mieszkańców - nie mówiąc już o estetyce położonych wzdłuż alei 
miejscowości. Ich wycięcie pozbawi nas wszystkich tych korzyści. Tak wartościowa część 
naszego środowiska wymaga zdecydowanej ochrony. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku 
od Gutowa Małego do Grzybowa jest inwestycją niezwykle potrzebną i jak najbardziej możliwą 
do pogodzenia z istniejącą aleją drzew. W imieniu mieszkańców, których podpisy znajdują się 
na załączonej petycji, już teraz bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą sprawą. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. wyrażamy zgodę 
na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu 
go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję. 

Na podstawie art. 2 ustawy o petycjach z 11 lipca 2014 r. składamy załączoną 
do niniejszego pisma petycję i wnosimy o jej pozytywne rozpatrzenie. 
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Z poważaniem, 

Sławomir az,lba 

Kornel Tomczak 

skarbnik Stowarzyszenia 

Projekt Września 

W załączeniu:  

- petycja mieszkańców. 
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Mieszkańcy powiatu wrzesińskiego 

Stowarzyszenie Projekt Września 

Dionizy Jaśniewicz 

Starosta wrzesiński 

PETYCJA 
My, niżej podpisani mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, zwracamy się z prośbą o zachowanie 

istniejącego drzewostanu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej 
przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku od Gtrtowa Małego do Grzybowa. 

Budowa wspomnianej ścieżki pieszo-rowerowej jest inwestycją niezwykle potrzebną. 
Niemniej jednak przy jej budowie powinno się kierować także poszanowaniem dziedzictwa 
przyrodniczego poprzez zachowanie obecnego drzewostanu, który tworzy reprezentatywną aleję. 
Zdaniem wielu, to najpiękniejszy wjazd do naszego miasta. W interesie społecznym leży jego 
zachowanie w krajobrazie powiatu. 

Rozwiązaniem tej sytuacji jest wybudowanie na tym odcinku ścieżki rowerowej po śladzie 
przclrożnego rowu, który w związku z powyższym powinien zostać skanalizowany. Propozycja ta 
rzecz jasna wiąże się z kosztami, ale nie można zapominać, iż te powstaną również przy okazji 
wycięcia drzew. Należy pamiętać, iż drzewa m.in. wzbogacają powietrze w tlen, redukują poziom CO2, 
zmniejszają hałas, zatrzymują pyty i zanieczyszczenia, ułatwiają cyrkulację powietrza, dodatkowo 
zmniejszają odczuwanie upałów i pozytywnie wpływają na samopoczucie mieszkańców - nie mówiąc 
już o estetyce położonych wzdłuż alei miejscowości. Ich wycięcie pozbawi nas wszystkich tych 
korzyści. 

Jednocześnie wskazujemy, że podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a osobą 
reprezentującą podmiot wnoszący petycję Stowarzyszenie Projekt Września (W. Jana Pawła H 20B/1, 
62-300 Września). 
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