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WNIOSEK 

 
Szanowny Panie Przewodniczący, 

Szanowni Radni Rady Miejskiej, 

 

Zaniepokojeni zamiarami ustanowienia planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie Lasku Miejskiego zwracamy się do Pana Burmistrza o weryfikację zamierzeń 

i podjęcie kroków w celu ustanowienia pełnej ochrony terenu Lasku Miejskiego, która obecnie 

i w przyszłości pozwoli zachować ten obszar jako cenny zasób, będący do dyspozycji 

wszystkich mieszkańców. Wprowadzona ochrona powinna zakładać zakaz realizacji wszelkich 

inwestycji budowlanych w obecnych granicach lasku, zmieniających jego charakter. Znajduje 

to swoje uzasadnienie również w art. 71 pkt. 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

Ochrony Środowiska – „Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak 

największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych.” 

 

 

Uzasadnienie 

26 kwietnia b.r. na Zebraniu Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 3 została przekazana 

informacja o planach objęcia PZP części Lasku Miejskiego i przeznaczenia tego terenu na cele 

inwestycyjne. Taka zmiana w naszej opinii, podzielanej przez dużą część mieszkańców 

Chojnic, jest niedopuszczalna. Wnioskujemy o objęcie całego Lasku Miejskiego szczególną 

ochroną w celu zachowania jego dotychczasowego charakteru i dostępnego dla wszystkich 

mieszkańców. Ustanowienie ochrony tego obszaru jest postulatem nie tylko naszego Klubu, ale 

również podzielana jest przez przedstawicieli innych organizacji i osób zajmujących się 

ochroną przyrody w naszym mieście 

Zgodnie z opracowywaną Strategią Miasta Chojnice na lata 2023-2030 za najważniejszą 

z mocnych stron miasta Chojnice uznano właśnie przyrodę i środowisko. Lasek Miejski 

położony jest w dolinie Strugi Jarcewskiej, w bezpośredniej bliskości Parku Narodowego Bory 

Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego. „Istotnym zasobem przyrodniczym jest także 

Lasek Miejski, teren nie zagospodarowany w istotny sposób. Zarówno mieszkańcy, jak i lokalni 
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liderzy oczekują pozostawienia tego obszaru bez istotnych ingerencji człowieka."1 Zgodnie 

z projektem Strategii „Lasek Miejski, którego rewaloryzacja i adaptacja do celów 

rekreacyjnych były przedmiotem analiz, pozostanie naturalnym terenem, w którym wszelkie 

elementy małej architektury (ścieżka zdrowia, ciągi pieszo-rowerowe i in.) będą miały 

charakter nieingerujący istotnie w przyrodnicze walory tego terenu.2 Ponadto, w ramach 

planowanej budowy połączenia drogowego między ulicami Strzelecką i Ceynowy, konieczna 

będzie wycinka dużej liczny drzew, co dodatkowo przemawia za pozostawieniem, w ramach 

kompensacji przyrodniczej, w obrębie Lasku Miejskiego części zajmowanej m.in. przez boisko 

tam się znajdujące. 

Lasek Miejski to również świadek historii. Należy podkreślić, że to właśnie na 

mieszczącym się tam boisku swoje mecze rozgrywała do 1931 roku MKS Chojniczanka. 

W latach II wojny światowej w Dolinie Śmierci, będącej częścią Lasku, zginęło i zostało tam 

pogrzebanych wielu chojniczan. Ostatnie lata to ponowne odkrywanie tego miejsca i jego 

tragicznej historii. Bezwzględnie to miejsce zadumy wymaga powagi i szacunku.  

Ponadto Lasek Miejski to zielone płuca naszego miasta. Po nawałnicy duża część 

drzewostanu w Chojnicach uległa zniszczeniu. Nie ominęło to lasu przy ulicy Strzeleckiej. 

Dzisiaj każde drzewo zyskuje na znaczeniu, kiedy spojrzymy na jakość powietrza 

w Chojnicach. Potwierdzeniem znaczenia Lasku Miejskiego dla zdrowia mieszkańców było 

funkcjonowanie w poprzednim wieku tzw. szpitala płucnego, którego pacjenci korzystali 

z dobroczynnego wpływu tego wielogatunkowego lasu. Tak bogaty drzewostan jest bezcenny 

dla jakości powietrza, rekreacji i wypoczynku mieszkańców. 

Podsumowując należy z całą mocą podkreślić, że Lasek Miejski jest dobrem wspólnym 

wszystkich mieszkańców. Funkcjonująca nazwa jeszcze wyraźniej podkreśla jego znaczenie 

dla chojniczan. Lasek Miejski jest przyrodniczym skarbem, bezcennym nie tylko dla nas, ale 

również dla przyszłych pokoleń. Jego ochrona nie może ustępować przed niczyją korzyścią 

sprzeczną z dobrem przyrody. 

 

 

Z wyrazami szacunku 
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1 Patrz: „Strategia rozwoju miasta Chojnice do roku 2030 projekt skierowany do konsultacji społecznych 
i opiniowania” str. 16 
2 jw. 


