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 ul. Raciborska 1a/1  
 44-100 Gliwice 

 
korzystając z prawa do wypowiadania się w sprawach publicznych (art. 1 ust. 3 ustawy  z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach) pragniemy przedstawić Panu Prezydentowi nasze 
stanowisko odnoszące się do petycji z dnia 5 listopada 2012 r. do Rady Miejskiej w Gliwicach  
w sprawie planowanej przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wycinki zabytkowych zadrzewień 
na ulicy Adama Mickiewicza oraz wystąpić z prośbą dotyczącą zarówno petycji jak  
i stwierdzonych sposobów i form komunikacji organów miasta z mieszkańcami. 
Na wstępie pragniemy wyjawić, że podzielamy stanowisko wyrażone w petycji i przychylamy się do 
inicjatywy mieszkańców Gliwic podpisanych pod petycją złożoną do Rady Miejskiej w Gliwicach 
(treść petycji w załączaniu).  

Zważywszy na fakt, że proces wycięcia drzew zapowiedziany przez Zarząd Dróg Miejskich (miejska 
jednostka organizacyjna podległa Panu Prezydentowi) wywoła nieodwracalne skutki zwracamy się do 
Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o czasowe wstrzymanie tego zamierzenia. Przekonującym 
uzasadnieniem czasowego wstrzymania decyzji o wycięciu drzew powinien być fakt, że drzewa te 
usytuowane są przy ulicy Mickiewicza niezmiennie od kilkudziesięciu lat nie stwarzając raptownego i 
realnego zagrożenia dla lokalnego ruchu drogowego.  Intuicyjne odczucia mieszkańców okolicznych 
budynków aktywnie przeciwstawiających się wycinaniu drzew potwierdzają oficjalne statystyki 
policyjne. Ze statystyk tych jednoznacznie wynika, że kolizje drogowe przy ulicy Mickiewicza mają 
charakter sporadyczny, incydentalny i w żadnym razie nie są powodowane istnieniem drzew. Innym 
istotnym argumentem potwierdzającym zasadność wstrzymania decyzji o wycięciu drzew powinien 
być fakt, że istnienia drzew domagają się sami mieszkańcy a więc właśnie ci użytkownicy drogi 
publicznej, których bezpieczeństwo mogłoby być uznane za zagrożone w najwyższym stopniu. 
Mieszkańcy ci swoją wzmożoną aktywnością w tej sprawie oraz inicjatywą zwieńczoną złożeniem 
petycji (ponad 800 podpisów) dali wyraz swojej skłonności do ponoszenia ryzyka wywołanego 
istnieniem drzew a dodatkowo woli podjęcia wnikliwych i dogłębnych rozważań poprzedzających 
ewentualną, nieodwracalną decyzję o wycięciu 127 drzew.  
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Kolejnym argumentem przemawiającym za zasadnością wstrzymania decyzji o wycięciu drzew 
powinien być fakt, że w ostatnim okresie nie nastąpiły raptowne, rygorystyczne zmiany przepisów 
prawa odnoszących się do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Nie jest więc przekonujące, że nagle Zarządca drogi (ZDM) zobligowany jest do ich 
niezwłocznego usunięcia i to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, czy też konsultacjom społecznym 
(stanowisko ZDM w Gliwicach opublikowane na witrynie internetowej tygodnika Nowiny Gliwice, 
13.11.2012 r.)  

Skoro więc drzewa przewidywane do usunięcia istnieją przy ulicy Mickiewicza od kilkudziesięciu lat, 
skoro wolą mieszkańców jest pozostawienie drzew, skoro nie stwierdzono nagłego zagrożenia ruchu 
drogowego przy ulicy Mickiewicza i skoro nadrzędnym argumentem mającym przesądzić o wycięciu 
drzew jest obecnie wyłącznie chęć wywiązania się podległych Panu Prezydentowi służb miejskich  
z obowiązującego od wielu lat i nieprzestrzeganego przez te lata przepisu prawa to z pewnością 
przesunięcie terminu ewentualnego wycięcia drzew nie powinno stanowić praktycznego problemu. 
Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o pomoc w przedstawionej wyżej kwestii polegającą na wydaniu 
stosownych dyspozycji Zarządowi Dróg Miejskich w Gliwicach pozwalających na wstrzymanie 
pochopnie podjętej decyzji o wycięciu 127 drzew.  

Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę Pana Prezydenta na inny aspekt toczącej się sprawy. Niepokój 
budzi nie tylko nieprzejednane stanowisko ZDM ale nade wszystko sposób prowadzenia dialogu 
władz miasta i służb miejskich z mieszkańcami gminy. Ściślej rzecz ujmując niepokój budzi 
stwierdzony brak możliwości prowadzenia dialogu mieszkańców miasta z organami miasta oraz 
podległymi im służbami miejskimi. Podejmowane przez mieszkańców Gliwic próby rozmów z 
władzami miasta pełzną na niczym. Za paradoksalną uznać należy sytuację, w której organy miasta 
powołane do zaspokajania zbiorowych potrzeb jego mieszkańców w sprawach istotnych dla 
mieszkańców unikają dialogu z mieszkańcami. Decyzja o wycięciu drzew przy ulicy Mickiewicza 
mająca bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców okolicznych budynków, na walory 
przyrodnicze i estetyczne dzielnicy, w której zamieszkują podejmowana jest przez służby miejskie 
pośpiesznie, nieczytelnie i bez szansy wyrażenia opinii najbardziej zainteresowanych a więc tych, 
których ta decyzja dotyka w stopniu najwyższym. Mieszkańcy gminy stawiani są przed faktami 
dokonanymi a decyzja podejmowana jest przez służby miejskie arbitralnie, wbrew deklaracjom 
składanym przez Pana Prezydenta na sesji rady miejskiej. W miejsce rzeczowej i dogłębnej wymiany 
argumentów dialog z mieszkańcami prowadzony jest dotychczas wyłącznie za pośrednictwem 
mediów. W przedmiotowej sprawie ze strony władz miasta i służb miejskich odczuwalny jest wyraźny 
brak woli i chęci prowadzenia debaty publicznej z lokalną społecznością. Mieszkańcom miasta 
odbierane jest prawo do wyrażania opinii w kwestii istotnej dla ich codziennego funkcjonowania. 
Przebieg sprawy wskazuje, że marginalizowany jest udział mieszkańców w dyskusji nad decyzją 
mogącą mieć istotny wpływ na ich codzienne życie, na jakość i charakter otoczenia, w którym żyją w 
tym także na cenność nieruchomości, których są posiadaczami. Frekwencja i determinacja 
mieszkańców uczestniczących jest wyraźnym dowodem niecodziennej rangi powstałego problemu.   

Wystąpienie przedstawicieli mieszkańców miasta zaangażowanych w powstrzymanie decyzji o  
wycięciu drzew na sesji rady miejskiej był Pan Prezydent łaskaw skomentować następujący sposób: 
„Tu jest takie wprowadzanie w błąd, dlatego że w ogóle nie mówimy o alei, która jest wzdłuż ulicy 
Mickiewicza. W ogóle o tych drzewach nie dyskutujemy i ZDM w ogóle nie zajmuje się drzewami 
rosnącymi wzdłuż alei. Sprawa dotyczy wniosku rady osiedlowej i mieszkańców, którzy na ZDM-ie 
próbują wymóc takie działania, które w tej chwili są w trakcie projektowania. Żadna decyzja nie 
zapadła także cała ta dyskusja teraz odnosi się do zamierzeń. Jeżeli Państwo Radni czy ktokolwiek 
chce się tym zająć to  proponuję to zrobić w jakiś zorganizowany sposób a nie o 21.09 po wielu 
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godzinach sesji rady miejskiej bez przygotowania, bez żadnych dokumentów po prostu jakieś są 
hasła wypowiadane bez znajomości nawet rzeczy. Także mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy 
i takie zdarzenia tu nie będą miały miejsca, bo one się po prostu nie powinny zdarzać. A sam 
problem oczywiście jest do przedyskutowania tylko gdzie indziej i w innej formie.” – wypowiedź 
Pana Prezydenta zarejestrowana na sesji rady miejskiej w dniu w dniu 25.10.2012 r. 

Pomimo zacytowanych wyżej zapewnień i wyjaśnień Pana Prezydenta już 13 listopada 2012 r. na 
witrynie Nowin Gliwickich pojawił się następujący komunikat: Zarząd Dróg Miejskich wydał 
oświadczenie na temat wycinki drzew w ciągu ulicy Mickiewicza: 2 listopada 2012r. wykonana 
została dokładna inwentaryzacja drzew rosnących wzdłuż jezdni ul. Mickiewicza. Wykazała ona, że 
wszystkie 127 drzew znajduje się w skrajni drogowej, wobec czego stanowią niedopuszczalne 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Usunięcie drzew jest kwestią 
przestrzegania prawa, a nie woli Zarządcy. 

Zarządca drogi (ZDM) zobligowany jest do ich niezwłocznego usunięcia i to nie podlega 
jakiejkolwiek dyskusji, czy też konsultacjom społecznym. 
Należy przypomnieć, że sprawa dotycząca wycinki drzew wynikła podczas opracowywania koncepcji 
dotyczącej planowanej przebudowy skrzyżowania ulic Sobieskiego i Mickiewicza (budowa ronda) 
wraz z budową kilkunastu miejsc postojowych.  Wcześniej na wniosek części mieszkańców Zarząd 
Dróg Miejskich zmienił oznakowanie w alei spacerowej ul. Mickiewicza, uniemożliwiając 
parkowanie tym, których posesje znajdują się w rejonie ul. Mickiewicza. 
 
Zarówno Rada Miejska jak i Prezydent, a także Zarząd Dróg Miejskich są zobligowani do 
zaspokajania potrzeb nie tylko jednej grupy mieszkańców (miłośników alei), ale także mieszkańców 
zmotoryzowanych, którzy oczekują przemian w obliczu miasta zgodnie ze zmianami cywilizacyjnymi. 
 
O wycince drzew przesądza obowiązujące prawo, które jest ustanowione w imieniu obywateli i na 
rzecz zapewnienia im bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
  

Zważywszy na fakt, że Zarząd Dróg Miejskich jest podległą Panu Prezydentowi miejską jednostką 
organizacyjną zwracamy się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o wszczęcie działań 
sugerowanych przez Pana Prezydenta na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.10.2012 r. Nawiązując do 
cytowanej wyżej wypowiedzi Pana Prezydenta uprzejmie prosimy o pomoc w doborze stosownego 
miejsca oraz formy właściwiej dla przedyskutowania zagadnienia. Uprzejmie prosimy o pomoc  
w zainicjowaniu dyskusji pomiędzy organami miasta i przedstawicielami mieszkańców 
zaangażowanych w problem ujęty w treści petycji.  W dalszym toku sprawy prosimy mieć na 
względzie, że inicjatywa „Ratujmy Lipy” jest spontaniczną akcją mieszkańców miasta, którzy nie 
dysponują doświadczeniem i znajomością formalnych urzędowych procedur. Istotne jest więc, by 
ewentualne niedociągnięcia i drobne uchybienia proceduralne popełniane przez mieszkańców nie 
przesłaniały samej istoty problemu. W przedstawionej sytuacji niezwykle cenna będzie pomoc Pana 
Prezydenta w zakresie doboru odpowiednich i prawem dopuszczalnych procedur dających możliwość 
nachylenia się nad problemem a tym samym złagodzenia powstałego konfliktu społecznego oraz 
doprowadzenie do kompromisowego rozwiązanie problemu. Z opinii ekspertów wypowiadających się 
dotychczas w przedmiotowej sprawie wynika, że prócz wycięcia drzew istnieje szereg innych 
rozwiązań dopuszczalnych z punktu widzenia prawa, organizacji ruchu drogowego i ochrony 
środowiska.  Zaoferowali oni publicznie pomoc organom miasta we wszystkich tych kwestiach, które 
wymagają pogłębionej fachowej i eksperckiej wiedzy, a którą mogą nie dysponować przedstawiciele 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. W naszej opinii sensowne i kompromisowe rozwiązanie 
problemu może nastąpić tylko wtedy, gdy pojawi się realna możliwość prowadzenia rzeczowego 
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dialogu pomiędzy mieszkańcami miasta i władzami Gminy Gliwice. Liczymy na aktywną pomoc Pana 
Prezydenta w rychłym rozwiązaniu tej istotnej społecznie publicznej sprawy.  

 

    Z poważaniem 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
• kopia petycji z dnia 5 listopada 2012 r. do Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie planowanej przez Zarząd Dróg 

Miejskich w Gliwicach wycinki zabytkowych zadrzewień na ulicy Adama Mickiewicza, 
• kopia potwierdzenia rejestracji stowarzyszenia – pismo z dnia 22.11.2011 r. znak SO-5010/72/11/II Naczelnika 

Wydziału Spraw Obywatelskich 
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