
UCHWAŁA Nr 9.2019 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie poparcia petycji mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącej zaprzestania 

wycinki Lasu Miejskiego 

 

Na podstawie §5 ust. 1 uchwały Nr 3.2016 Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Powiatu Giżyckiego z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 

pracy Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego” uchwala się, 

co następuje:  

§1 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego popiera petycję 

mieszkańców Giżycka i okolic dotyczącą zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego 

poniższej treści: 

„Szanowny Panie Nadleśniczy, 

Zaniepokojeni szybkimi postępami wycinki drzew w Lesie Miejskim oraz zapisami Planu 

Urządzenia Lasu, z których wynika, że pod piłę pójdzie prawie połowa lasu, w tym niemal 

wszystkie stare drzewostany, zwracamy się do Pana o: 

− zaprzestanie wyrębu Lasu Miejskiego do czasu ustalenia dla niego nowych zasad 

gospodarowania,  

− uznanie Lasu Miejskiego za las o szczególnych walorach przyrodniczych, kluczowy dla 

tożsamości kulturalnej lokalnej społeczności,  

− opracowanie dla Lasu Miejskiego, w dialogu ze społeczeństwem, zasad gospodarowania, 

które ograniczą pozyskanie drewna do absolutnego minimum i zapewnią realną ochronę 

walorom przyrodniczym i rekreacyjnym Lasu,  

− jak najszybsze wdrożenie tych zasad, bez czekania na nowy Plan Urządzenia Lasu, który 

wejdzie w życie dopiero w 2027 roku.      

Dla nas Las Miejski nie jest zwykłym kawałkiem ziemi. To miejsce, w którym od zawsze 

spotykamy się z Przyrodą, uczymy nasze dzieci szacunku dla niej i radujemy się tym, 

że Człowiek i Przyroda mogą przynajmniej tutaj współistnieć w pokoju. Las Miejski pełni 

tę rolę od stuleci, a jego piękna mieszkańcy innych polskich miast mogą nam jedynie 

pozazdrościć. Przez dziesiątki lat Lasy Państwowe dostrzegały wyjątkowe znaczenie Lasu 

Miejskiego i dokładały starań, by funkcje przyrodnicze, kulturalne, rekreacyjne i integracyjne 



godzić w nim w sposób wzorcowy. Czy naprawdę musimy to niszczyć? Pozbawiony 

starodrzewów Las Miejski straci swój najważniejszy walor. To trochę tak, jakby w Krakowie 

zburzyć starówkę. Nie godzimy się na to, by z tego miejsca zrobić mozaikę zaoranych zrębów, 

upraw i rosnących w rzędach młodników, gdzieniegdzie przeplatanych najwyżej 

kilkudziesięcioletnimi drzewostanami. Nie godzimy się na to, by już nikt z nas ani naszych 

dzieci nie zobaczył Lasu Miejskiego jako wspaniałego, starego uroczyska, którym jest 

obecnie. 

Panie Nadleśniczy, wiemy, że ma Pan zasoby ludzkie oraz narzędzia prawne i techniczne, 

by przychylić się ku naszym postulatom. Wierzymy też, że ma Pan taką wolę i mądrość, 

by to uczynić. Jeśli będzie trzeba, wesprzemy Pana i pańskich pracowników w ramach 

procesu, który pozwoli zachować Las takim, jakim go znamy. Niech nas Pan nie zawiedzie. 

Z poważaniem, 

Mieszkańcy Giżycka i okolic” 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Sabina Kirson 

 

…………………………………. 
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