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Szanowny Panie Przewodniczący
Wnioskujemy o cofnięcie decyzji zmiany lokalnego, miejscowego planu zagospodarowana
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Warszawska, Mścibora, Dobromiły oraz św. Kingi w
Poznaniu, w dolinie strumienia Szklarki. Decyzja ta dotyczy budowy domów jednorodzinnych i
bloku mieszkalnego przy ul. Dobromiły co wiązać się będzie z wycinką pod tę budowę części
cennego miejskiego klina zieleni. Początkową uchwałą z dn.2 lutego 2010r. wykluczono tu
możliwość zabudowy w dolinie Szklarki, a mimo to w 2014 r. wprowadzono do niej zmiany na
korzyść budowy.
Apelujemy kategorycznie o odwołanie decyzji o wszczęciu zabudowy w obrębie klina
zieleni Doliny Szklarki! W świetle odbywających się w ostatnim czasie nietrafionych, masowych
wycinek, nieuzasadnionych bezpieczeństwem mieszkańców ale planowaniem urbanistycznym czy
potrzebą wizualną, czy inną, grupy mieszkańców sprzeciwiamy się dalszemu kontynuowaniu
skandalicznych działań tego typu. Drzewostany miejskie pochłaniają bardzo skutecznie
zanieczyszczenia miejskie, obniżając poziom pyłów i związków lotnych, co dla ludzkiego
samopoczucia, a także zdrowia i egzystencji jest niezbędne. Są one podstawą dla tworzenia przez
ptaki i inne dzikie zwierzęta swoich siedlisk, których w obrębie naszego miasta jest coraz mniej.
Dorosłe drzewa regulują jakość powietrza oraz przyrodnicze uwarunkowania ekosystemu miasta,
stanowiąc skuteczne i przede wszystkim całkowicie naturalne filtry powietrza, a także ochronę
osiedli mieszkalnych. Ponadto Dolina Szklarki to korytarz ekologiczny miasta stanowiący otulinę

obszarów już zabudowanych, zatem decyzja ta doprowadzi do utraty tych cennych obszarów
buforowych oraz do niezaprzeczalnej degradacji tych terenów.
Takie działanie jest wprost

SPRZECZNE z założeniami strategii Zielony Poznań,

kreowaniu naszego miasta zgodnie ze strategią SMART CITY czy też zrównoważonego rozwoju,
który jest tak ważny nie tylko dla nas mieszkańców, ale także w prawodawstwie i założeniach Unii
Europejskiej.
Miasto Poznań, Miejska Pracownia Urbanistyczna i wszystkie powiązane z miastem
podmioty powinny działać na rzecz obiektywnego dobrostanu ogółu mieszkańców a nie wybranej
grupy czy jednostek. Ludzka natura jest niezaprzeczalnie związana z przyrodą i jej brak powoduje
zaburzenia w funkcjonowaniu naszych organizmów, rozwoju dzieci, a także obiektywne, negatywne
skutki w gospodarce lokalnej.
Apelujemy o zaprzestanie niszczenia ostatnich ostoi przyrody, w czasie kiedy zieleń jest na
wagę złota. Miejski ekosystem to podstawa balansu, a jego przywrócenie zajmie dziesiątki lat, więc
wycinka drzew z obszaru cennego przyrodniczo i zaburzanie tym samym ekosystemu wschodniego
klina zieleni otwartej przez nową zabudowę bezpośrednio wpłynie na znaczenie tej enklawy zieleni
jako naturalnej przestrzeni wypoczynkowej i rekreacyjnej dla okolicznych mieszkańców i całego
Poznania. W myśl pierwotnego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
teren doliny Szklarki powinien zostać objęty całkowitym zakazem zabudowy mieszkaniowej i być
może powinien zostać wykupiony przez Miasto Poznań jako przestrzeń o niepowtarzalnych
walorach przyrodniczych niezbędnych dla utrzymania zdrowego ekosystemu miejskiego i
dobrostanu ogółu mieszkańców w mieście Poznaniu.
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