
STANOWISKO NR LV/261/VII/9/2017 

RADY OSIEDLA KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE 

z dnia 6 listopada 2017 r. 

 

w sprawie rekreacyjnego zalesienia terenów dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach. 

 

Na podstawie § 14 ust. 2, uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Poznania, w powiązaniu z § 46 uchwały nr 

LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Osiedla Krzyżowniki - Smochowice (t.j. Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5172), Rada Osiedla przyjęła 

poniższe stanowisko.                                                               

 

Rada Osiedla popiera inicjatywę rekreacyjnego zalesienia terenów dawnej szkółki leśnej na 

Krzyżownikach, tj. następujących nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania, 

położonych w rejonie ulic Słupskiej, Polanowskiej i Białoborskiej: obręb 22, arkusz 04, działki 

nr 10 i 11, arkusz 5, działki nr 6, 7, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 22, 23 i 24, arkusz 8, 

działki nr 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 10, 11/1, 11/2 i 14/2. 

Krzyżowniki - Smochowice, jest to Osiedle, liczące ok. 8 tys. mieszkańców. Na północy 

znajduje się teren dawnej szkółki leśnej. Teren ten od lat nie jest zagospodarowany oraz 

niszczeje, w tym niszczeją znajdujące się tam budynki. Stanowi on geograficznie serce 

Zachodniego Klina Zieleni. 

Obejmująca ten teren uchwała nr LXII/658/IV/2005 Rady Miasta Poznania z dnia 25 stycznia 

2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

„Park Golfowy Poznań - Krzyżowniki” pozostaje martwa. Od 12 lat pole golfowe nie powstało, 

a samo jego powstanie do dnia dzisiejszego budzi sprzeciw zdecydowanej większości 

mieszkańców Krzyżownik-Smochowic, jak i jest wątpliwe pod względem: 

1) ekonomicznym 

a. nierentowność; 

b. koszty ponoszone przez Miasto Poznań, czy to w postaci wkładu do obcej 

inwestycji, czy też w postaci bieżącego utrzymania; 

c. zmarnowany efekt wzrostu wartości nieruchomości, biorąc pod uwagę 

otaczający ten teren las, nieprzeznaczony pod zabudowę. 

2) ekologicznym 

a. wycinka zieleni; 

b. zagrożenie dla gospodarki wodnej poprzez nadmierne uszczuplenie wód 

gruntowych, celem podlewania pola; 



c. zniszczenie ekosystemu poprzez ew. zabudowę gospodarczą bądź 

deweloperską. 

3) społecznym 

a. sport dla wąskiej grupy osób; 

b. teren zamknięty dla najbliższej, lokalnej społeczności. 

Obecnie, Zakład Lasów Poznańskich, w którego posiadaniu jest teren dawnej szkółki leśnej 

na Krzyżownikach, opowiada się za rekreacyjnym zalesieniem rzeczonego terenu. 

Z tych kilkudziesięciu hektarów, większość terenu miałaby zostać zalesiona, co stanowiłoby 

lokalnie ważny element środowisko-twórczy, szczególnie w kontekście zmian klimatycznych, 

problemów ze smogiem oraz wycinką drzew. Zaś w pozostałej, mniejszej części, z 

wytyczonymi przejściami z ul. Elbląskiej i Kościerzyńskiej, teren ten mógłby zostać 

przeznaczony na ogólnodostępną, darmową dla mieszkańców, rekreację. Na terenie tym, 

mogłyby powstać polanki wypoczynkowe, park linowy (nisko zawieszony), siłownia 

zewnętrzna, plac zabaw, przestrzeń do streetworkout’u, wybieg dla psów (w tym 

odpowiednia infrastruktura do przetrenowania psa), trasy do nordic-walkingu oraz biegania, 

droga rowerowa, tzw. ścieżka zdrowia, szlak turystyczny, architektura sportowa (stoły do 

piłkarzyków,  warcab, szach), ogród edukacyjny, mini-ścianka wspinaczkowa, teren do jazdy 

konnej oraz inne, określone przez mieszkańców w konsultacjach społecznych. Wolnostojąca 

infrastruktura rekreacyjna nie byłaby obsługiwana przez pracowników zatem jej 

funkcjonowanie nie implikowałoby ponoszenia kosztów osobowych. 

Mając na uwadze powyższe oraz zapis § 9 ust. 1 pkt 7 lit. c Statutu Osiedla Krzyżowniki-

Smochowice stanowiący, że Osiedle realizuje zadania w szczególności poprzez 

współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Osiedla zmierzających do poprawy 

warunków ich życia Rada popiera petycję w sprawie rekreacyjnego zalesienia terenów 

dawnej szkółki leśnej na Krzyżownikach. 


