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W  odpowiedzi  na  Pani  interpelację  z  dnia  30  grudnia  2019r.  (data  wpływu
31.12.2019r.) w sprawie wycinki i nasadzeń drzew rosnących wzdłuż rzeki Prosny w Kaliszu
informuję, że przedmiotowy  teren na odcinku od ul.  Stanczukowskiego do mostu przy ul.
Chopina  stanowi  własność  Skarbu  Państwa  i  znajduje  się  w  zarządzie  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Z informacji uzyskanych od tej instytucji wynika, iż w 2019 roku nie prowadzono
żadnych wycinek drzew w tym rejonie miasta. Nadzór Wodny Kalisz przeprowadzał wycinki
drzew w minionym roku.  ale  poza  ww. terenem.  Obejmowały  one jedynie  drzewa suche
i zamierające oraz zagrażające mieniu lub zdrowiu ludzi zgodnie z uzyskanymi wcześniej
zezwoleniami. 

Urząd Miasta Kalisza również nie usuwał w minionym roku drzew z interesującego
Panią  Radną  terenu.  Jednocześnie  informuję,  że  wspomniany  teren  położony  jest  w
urbanistycznym układzie zabytkowym i zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do
rejestru zabytków wydaje Wojewódzki  Konserwator  Zabytków. W związku z powyższym,
zarządca  terenu,  na  terenie  którego  rosną  przedmiotowe  drzewa  powinien  wystąpić  z
wnioskiem do Konserwatora Zabytków – Delegatura  w Kaliszu o udzielenie stosownego
zezwolenia. 

Wycięte drzewa, o których pisze Pani Radna w interpelacji, prawdopodobnie rosły na
nieruchomościach  stanowiących  własność  osób  fizycznych,  a  zgodę  na  ich  usunięcie
powinien udzielić Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Kaliszu. 

Zapewniam Panią Radną, że z terenów zieleni miejskiej usuwane są jedynie drzewa
suche, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu, zgodnie z uzyskanymi zezwoleniami.
Dokonywane są również nasadzenia zastępcze,  mające na celu zrekompensować powstałe
szkody w środowisku i poprawić estetykę zieleni w przestrzeni publicznej.   

Informuję, że do końca kwietnia br. zostanie nasadzonych 49 drzew gatunków: lipa
drobnolistna  ’Greenspire’  i  platan  klonolistny  w  rejonach:  Szlaku  Bursztynowego,
ul.  Majkowskiej,  ul.  Inwestorskiej,  ul.  Podmiejskiej,  ul.  Sportowej,  ul.  Ludowej
i  ul.  Górnośląskiej.  Wystąpiłem  również  z  wnioskiem  do  Urzędu  Marszałkowskiego
Województwa  Wielkopolskiego  o  dofinansowanie  na  nasadzenie  37  sztuk  drzew
miododajnych. W roku bieżącym nie będą to jedyne nasadzenia, jednak o kolejnych będę
informował na bieżąco.   




