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Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana w związku z planowaną wycinką drzew przy alei Jana Pawła II i społecznymi emocjami związanymi z tym planem. Zapewne dotarły do Pana
informacje na temat petycji podpisanej do tej pory (poranek 31 maja 2019 roku) przez
2900 osób, które protestują przeciwko wycince.
Wiemy, że w Toruniu prowadzono konsultacje związane z projektem „Tramwajowy
Toruń”, z przebudową placu Rapackiego. Ponownie zapoznaliśmy się z raportami
z tych konsultacji, dostępnymi na stronie www.konsultacje.torun.pl. Odnosimy wrażenie, że głównym tematem rozmów z mieszkankami i mieszkańcami Torunia były
kwestie związane z możliwością wybudowania podziemnego tunelu oraz kształtu linii tramwajowych, bez podkreślenia konieczności wycięcia kilkudziesięciu dużych
drzew. Nawet jeżeli w pytaniach skierowanych przez stronę społeczną pojawiała się
kwestia wycinki drzew, odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli Urzędu Miasta
Torunia były na dużym poziomie ogólności (np. w przypadku wariantu III wyciętych
będzie mniej drzew niż w przypadku wariantu II). Uważamy więc, że kwestia wycinki drzew w związku z planowaną przebudową nie była wystarczająco przedyskutowana z mieszkańcami.
Przyjeżdżając do Torunia przez most Piłsudskiego, można podziwiać niezwykłą
panoramę miasta nad Wisłą, zaraz potem (podczas wiosennych i letnich miesięcy)
wjeżdża się w swoisty zielony tunel. Dla nas, ale także dla wielu podpisanych pod
petycją osób, trudno sobie wyobrazić, że szpaler drzew zastąpi asfalt i beton. Poza
kwestiami estetycznymi, niezwykle istotne są oczywiste kwestie środowiskowe.
Toruń na co dzień nie może pochwalić się szczególnie czystym powietrzem. Na alei
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Jana Pawła II występuje duże natężenie ruchu, wysokie drzewa w tym miejscu są
konieczne, aby oczyszczać powietrze.
Rowerzyści, osoby korzystające z komunikacji publicznej, przystanków, stracą możliwość schronienia się w cieniu drzew. W związku z globalnym ociepleniem, lata najprawdopodobniej będą bardzo gorące i suche, cień stanie się w letnich miesiącach
bardzo pożądany. Zakładając rozbudowę linni tramwajowej w tym miejscu, więcej
korzystających z przystanków, powinno zadbać się o ich komfort, a nie skazywać
na oczekiwanie w odsłoniętym betonowym placu. Jak wiadomo, wysokie drzewa są
nieocenione jeśli chodzi o produkcję tlenu, oczyszczanie powietrza. Są także schronieniem dla ptaków. Drzewa, które planujecie Państwo wyciąć, to lipy, drzewa szczególnie lubiane przez pszczoły i inne owady zapylające.
Uważamy, że kwestia wycięcia drzew przy alei Jana Pawła II powinna zostać omówiona z mieszkankami i mieszkańcami miasta. Dlatego wnioskujemy o:
1. udostępnienie do publicznej wiadomości oceny oddziaływania na środowisko
planowanej inwestycji,
2. plan przewidzianych rekompensat w postaci nowych nasadzeń drzew w Toruniu,
3. przedstawienie kosztów środowiskowych planowanej wycinki, m.in. o ile wzrośnie temperatura powietrza w otoczeniu alei Jana Pawła II, jakie są przewidywania dotyczące wzrostu zanieczyszczenia powietrza w otoczeniu alei Jana Pawła II,
4. przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z planowaną wycinką, w ramach których zostaną przedstawione konsekwencje (szczególnie środowiskowe)
związane z wycinką, plan rekompensat oraz alternatywne rozwiązania związane
z przebudową alei Jana Pawła II, które umożliwią zachowanie chociażby części drzew.
Zwracamy się z prośbą, aby informacje te zostały podane do publicznej wiadomości,
m.in. zamieszczone na stronie internetowej Miasta Torunia i stronie internetowej
poświęconej przedmiotowej inwestycji.
Specjalizujemy się w prowadzeniu konsultacji społecznych, prowadzimy je w gminach w całej Polsce. Oferujemy swoją bezpłatną pomoc przy przeprowadzeniu ich
w związku z planowaną wycinką.
Z wyrazami szacunku
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
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