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W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego uprzejmie informuję, że również w mojej
ocenie zdrowe i cenne egzemplarze drzew o znacznej wartości biologicznej lub plastycznej
kolidujące z inwestycją powinny być przesadzane. Niestety, nie wszystkie drzewa kwalifikują
się do przesadzenia. Aby proces ten zakończył się sukcesem należy wziąć pod uwagę szereg
czynników takich, jak: 
–.stan  zdrowotny  –  do  przesadzania  można  zakwalifikować  jedynie  drzewa  zdrowe,  bez

oznak żerowania szkodników oraz uszkodzeń mechanicznych;
– wiek – im starsze drzewo tym trudniej adoptuje się w nowych warunkach siedliskowych;
– rozmiar i masa – te parametry drzewa determinują możliwości techniczne przeprowadzenia

całej operacji;
–.możliwość pielęgnacji – drzewa przesadzane wymagają starannej ochrony i opieki, zabiegi

pielęgnacyjne muszą być bardziej intensywne niż w przypadku nowych nasadzeń, tak więc
są one bardziej pracochłonne i kosztowne.

Sam proces  przesadzania  drzew  powinien  być  odpowiednio  zaplanowany.  Przygotowanie
bryły korzeniowej  i  koron drzew starszych i  większych rozmiarów należy rozpocząć dwa
sezony przed planowanym przesadzeniem. 
Należy mieć również na uwadze, że nie wszystkie gatunki drzew posiadają cechy, które dają
możliwość ich przesadzenia. W starszym wieku nie przesadza się drzew takich gatunków jak:
wierzba, topola oraz większość drzew iglastych. Trudno adoptują się do nowych warunków
środowiskowych  po  przesadzeniu  takie  gatunki  jak:  kasztanowiec,  orzech  czy  brzoza.
Do gatunków drzew znoszących przesadzanie w starszym wieku zaliczyć można: klony, lipy,
jesiony i platany.

Władze  miasta  pragną,  aby  realizowane  inwestycje  wykonywane  były  jak
najmniejszym kosztem istniejącej zieleni, a drzewa i krzewy w ostateczności przesadzone lub
usunięte.  Od  dłuższego  już  czasu  standardem  stało  się,  dokonywanie  nasadzeń
rekompensujących szkodę, która powstaje w środowisku po usunięciu drzew lub krzewów
w związku z inwestycjami. 



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Mam świadomość, że kolidujące z realizowanymi inwestycjami drzewa lub krzewy
wytypowane do usunięcia odgrywały dotychczas dużą rolę w środowisku. Zastąpienie ich
innymi  (mniejszymi)  drzewami  nie  zrekompensuje  w  pełni  powstałej  szkody,  jednak
realizacja inwestycji w mieście wymaga podjęcia trudnych decyzji. Do nasadzeń zastępczych
lub uzupełniających wykorzystywane są niekiedy inne gatunki drzew niż te,  które zostały
usunięte.  Wybrane  drzewa  charakteryzują  się  lepszą  tolerancją  na  suszę,  zasolenie,
zanieczyszczenie  powietrza  czy  zabrukowaną  powierzchnię.  Do  najczęściej  sadzonych
gatunków drzew w mieście zaliczamy: klon polny, klon zwyczajny, lipa drobnolistna.
Obecnie miasto jest na etapie przygotowywania wytycznych dotyczących standardów doboru
i  pielęgnacji  materiału  roślinnego  (drzewa,  krzewy,  byliny)  stosowanego  na  terenach
należących  do  miasta  Kalisza.  W  dokumencie  tym  również  będzie  uwzględniona
problematyka przesadzania drzew, w tym także drzew starszych niż 15 letnie.

Dziękuję Panu Radnemu za zainteresowanie sprawą. Ze swej strony pragnę zapewnić,
że dołożę wszelkich starań, aby z każdym rokiem wzrastała liczba nowych nasadzeń oraz by
pielęgnowano istniejące drzewa, a szczególnie starodrzew. 
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INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie!

Miasto  trzeba rozbudowywać  i  modernizować  –  to nie  podlega dyskusji.  Czasami  tereny
zielone,  w  tym  drzewa,  przeszkadzają  budowie  drogi,  ścieżki  rowerowej,  miejsc
parkingowych czy obiektu budowlanego – wtedy występuje problem. Mam nadzieję, że tak
jak przy pierwszym zdaniu zgodzimy się też wszyscy z tezą, że drzewa – szczególnie te rosłe i
wiekowe – są bezcennym skarbem betonowego miasta. Za każdym razem trzeba stawać w
ich obronie. To przejaw prawdziwego patriotyzmu.

Szczerze przejęty wycinaniem kolejnych drzew przy inwestycjach drogowych, zwracam się z
najpilniejszą  jak  dotąd  dla  mnie  interpelacją.  Proszę  aby  połączone  służby  ochrony
środowiska i drogowców, lub nawet na zlecenie komercyjne niezależni specjaliści, opracowali
procedurę  i  metodę  przesadzania  dojrzałych  miejskich  drzew,  zamiast  poddawania  ich
unicestwieniu piłą mechaniczną.

Tylko  w  ciągu  ostatniej  doby  czytałem  artykuły  w  sieci  o  przypadkach  wykonania  i
przesadzenia  naprawdę  dużych  drzew  miejskich  w  Warszawie  (np.  kasztanowce)  i  poza
granicami kraju, w tym w USA. Te przypadki są imponujące, nie chcę jednak opierać wiedzy
na internetowych artykułach. Niech się tym zajmą specjaliści. Ale pilnie!

Wiem,  że  sprzęt ciężki,  uprawnienia i  kompetencje ludzi  oraz  transport  specjalny w tym
zakresie kosztują. Ale jeżeli zgodzimy się co do ważniejszej tezy, że w betonowych miastach
drzewa są bezcenne, warto podnieść koszty inwestycji o ten zakres.

Jeszcze  raz  apeluję  o  najwyższy  priorytet  czasowy  opracowania  i  kosztorysowania
oczekiwanej przeze mnie procedury. Po to aby nie stracić żadnego zielonego skarbu, czy to
na osiedlu Dobrzec, Śródmiejskiej, plantach, czy każdej innej miejskiej inwestycji.

Z poważaniem

Dariusz Grodziński


