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Radny Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 27.06.2019r., w której zwraca się
Pan  o  udzielenie  odpowiedzi  na  kilka  pytań  dotyczących  różnych  zagadnień  z  szeroko
rozumianej ochrony środowiska informuję, w kolejności postawionych pytań, że:
1. Miasto Kalisz  może działać w zakresie  utrzymania terenów zielonych (w tym np. łąk)

jedynie w zakresie w jakim włada daną przestrzenią. Tym samym wprowadzenie zasady
niekoszenia  łąk  na  terenie  miasta  możliwe  jest  do  rozpatrzenia  jedynie  na  obszarach
będących  własnością  Miasta.  Takich  obszarów,  o  dużej,  znacznej  powierzchni  nie  jest
dużo.  Głównie  są  to  przestrzenie  polderów  zalewowych,  bądź  pojedyncze  enklawy
terenów trawiastych, towarzyszące ulicom miejskim. Już obecnie obszary te nie są często
poddane koszeniom, jedynie w zakresie w jakim wymaga tego tzw.  dobra kultura rolna.
W ostatnim czasie jednak w wielu miastach w Polsce w przestrzeni publicznej pojawiły się
tzw.  łąki kwietne. Urządzane są one na dużo mniejszych obszarach trawiastych. Władze
Miasta Kalisza również planują - jeżeli będzie na to akceptacja społeczna - urządzić tego
typu  zieleń  w różnych  miejscach  Kalisza,  widząc  dużą  korzyść  jaką  przestrzenie  tego
rodzaju przynoszą dla środowiska. Wymienić można, np.:
- ochronę różnorodności biologicznej,
- filtrację zanieczyszczeń,
- zatrzymywanie wody, co zwiększa ilość wilgoci w najbliższym otoczeniu itp.
Informuję, że wiosną przyszłego roku zostanie zrealizowana w ramach zadania z Budżetu
Obywatelskiego  pierwsza  miejska  łąka  kwietna.  Zgodnie  z  uzgodnieniem  dokonanym
z  wnioskodawcą  projektu,  urządzona  ona  zostanie  na  działce   położonej  w  Kaliszu
w rejonie skrzyżowania Szlaku Bursztynowego z ul. Łódzką. 
O urządzeniu takiej niekoszonej łąki kwietnej – przed jej zafunkcjonowaniem w naszej
przestrzeni publicznej – poinformowani zostaną Państwo Radni oraz mieszkańcy Kalisza.
Podania  do  publicznej  wiadomości  wymaga  przede  wszystkim,  informacja  o  zasadach
pielęgnacji takiej kwietnej łąki, tj. fakt koszenia tego typu terenu jedynie raz w sezonie,
po przekwitnięciu i wydaniu nasion przez wszystkie rosnące na nim rośliny. 

2. W ramach prac nad harmonogramem realizacji  Programu Budowy i  Przebudowy Dróg
Osiedlowych na lata 2020-2023, z uwagi na ogólny charakter dokumentu, nie zajmowano
się kwestią związaną z wykonaniem w trakcie realizacji tych inwestycji, nasadzeń drzew.
Powyższe będzie możliwe na etapie zlecenia i opracowania dokumentacji projektowych na
poszczególne  zadania  inwestycyjne.  Wówczas,  jak  tylko  warunki  terenowe będą  na  to
pozwalały,  uwzględniane  będzie  wykonanie  wszelkich  możliwych  nasadzeń  w  pasach
drogowych.



3. Potencjalnie  można  powiedzieć,  iż  w  większości  ulic  miasta,  poza  wąskimi  pasami
ulicznymi  Śródmieścia  Kalisza,  istnieją  pewne  potencjalne  możliwości  dokonania
pojedynczych,  czy  też  większej  ilości,  nasadzeń  drzew.  Dopiero  jednak  bardzo
szczegółowa analiza każdego potencjalnego miejsca typowanego do zasadzenia drzewa
pokazuje,  po  przeprowadzeniu  stosownej  inwentaryzacji  danego  terenu  i  zasięgnięciu
opinii  instytucji  posiadających swą infrastrukturę techniczną w pasach drogowych,  czy
w miejscu  tym możliwe  jest  dokonanie  nasadzeń  czy  też  nie.  Uwarunkowania  z  tym
związane  stale  się  zmieniają,  bowiem  w  pasach  drogowych  stale  zachodzą  procesy
inwestycyjne.  Stąd też jednorazowe wskazanie konkretnych ulic miejskich,  poprzez ich
wymienienie, bez przeprowadzenia stosownych analiz i podania szczegółów w zakresie
stosownych  ograniczeń,  o  których  mowa  wyżej,  nie  jest  właściwe,  a  zatem  nie  jest
możliwe.  Najlepszym rozwiązaniem jest  zaprojektowanie  konkretnych  lokalizacji  wraz
z podaniem ilości i rodzaju planowanej zieleni, celem przeprowadzenia analizy możliwości
dokonania  nasadzeń,  z  uwzględnieniem  istniejącego  i  planowanego  zagospodarowania
i uzbrojenia terenu oraz wymagań określonych w warunkach technicznych. 

4. Miasto Kalisz zakupiło w latach 2016-2017 budki lęgowe, które zostały zamontowane na
drzewach w Parku Miejskim, w Parku Przyjaźni, na Plantach, w Ogródku Jordanowskim
oraz  na  drzewach  zieleńca  nad Krępicą.  Na obecną chwilę  Urząd nie  planuje  zakupić
nowych budek lęgowych z uwagi na dobry stan istniejących oraz ich dostateczną ilość.

Dziękuję  Panu Radnemu za zainteresowanie się  ww. zagadnieniami i  jednocześnie
zapewniam o  mojej  trosce  o  stan  i  wygląd  terenów zielonych  naszego  miasta  oraz  stałą
poprawę estetyki zieleni w przestrzeni publicznej.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
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