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PKE OP/2021/         Gdańsk,19.04.2021 

                                                                             Dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku 

                                                                                       Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego  

ul. Polanki 51 

80-308 Gdańsk 

 

Dotyczy: dewastacji lasu  w obrębie  TPK 

 

Jako działacz PKEOP  od dłuższego czasu otrzymywałam listy od mieszkańców o nadmiernych wycinkach w  

lasach otaczających  Gdańsk. 

Dzisiaj byłam w TPK w rejonie Szwedzkiej Grobli, to co tam zobaczyłam przeszło moje najgorsze 

wyobrażenia o tym co opisywali mieszkańcy. Las jest wycięty, miejscami łącznie z poszyciem, pozostały  

pojedyncze wysokie drzewa, które mogą paść przy silniejszym wietrze. Widzę stosy wyciętych drzew, 

podzielone handlowo, osobno dęby, osobno buki.                                                      

 Załączam zdjęcia wykonane komórką, więc słabo oddające obraz rzeczywistości.                                          

Czy władze  TPK na to się zgodziły? Tak ma wyglądać TPK po najeździe leśników? To są oficjalne działania 

pielęgnacyjne, czy wykorzystanie TPK jako fabryki drewna?  

Polski Klub Ekologiczny Okręg Pomorski dołącza się do głosu Prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, który 

”grzmi w obronie lasów” (cytat ze strony internetowej). 

Przytaczam tekst z innej  strony internetowej  dotyczącej TPK: 

 

„Według ustawy o ochronie przyrody, park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i 

upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.” 

Może, obecne regulacje prawne nie zapewniają należytej ochrony lasom w otoczeniu milionowej aglomeracji , 

może należy to zmienić. 

Z poważaniem, 

 

Jadwiga Kopeć, z up. Zarządu PKEOP 

 

Odpowiedz na list proszę skierować na adres :                                                                                      

Jadwiga Kopeć, ul Barokowa 2, 80-253  Gdańsk  

 

K.o. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Prezydent Gdańska A. Dulkiewicz, Prezydent 

Sopotu J.Karnowski, senatorowie B.Borusewicz, S. Rybicki, posłowie okręgu gdańskiego,  M.Rybicki 

stowarzyszenie Siluas Fidelis 
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