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Pani 
Barbara Oliwiecka
Radna Miasta Kalisza
Klub Radnych
Koalicja Obywatelska

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 16.12.2020r. dotyczącą  usunięcia 18 drzew
z  terenu  przy  ul.  Kazimierzowskiej  w  Kaliszu  pragnę  poinformować,  że  Wydział  Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  kilkakrotnie  dokonywał  oględzin  drzew  rosnących  wzdłuż
ul.  Kazimierzowskiej  w  Kaliszu,  w  związku  z  interwencjami  mieszkańców  Kalisza,  którzy
telefonicznie wyrażali swoje obawy dotyczące ich stanu zdrowotnego oraz zagrożenia jakie stanowią
dla parkujących tam pojazdów. Osoby te przypominały o wcześniejszych zdarzeniach, które miały
miejsce takich jak: samoistne powalenie suchych drzew oraz licznie odłamujące się gałęzie spadające
na parkujące w pobliżu samochody. Mieszkańcy ci domagali się podjęcia działań, aby w przyszłości
nie dochodziło do podobnych zdarzeń. Podczas oględzin stwierdzono, że dwie robinie akacjowe były
całkowicie suche, a w koronach pozostałych drzew widoczny był susz gałęziowy. Usunięcie martwych
konarów i gałęzi spowodowałoby w przypadku wielu z nich pozbawienie drzew prawie 50% i więcej
korony,  zachwianie  statyki,  a  tym samym utratę  pokroju korony charakterystycznej  dla  tego typu
gatunku drzewa. Mając powyższe na uwadze urząd wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony  Zabytków w Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu  o  udzielenie  zezwolenia  na  ich  wycięcie.
We wniosku Urząd zobowiązał się do dokonania nasadzeń zastępczych w liczbie 20 magnolii na ww.
terenie.  Po  uzyskaniu  stosownego  zezwolenia  na  usunięcie  18  robinii  akacjowych  z  terenu  przy
ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu Urząd przystąpił do ich wycinki i posadzenia 42 magnolii – więcej
niż zalecił w swej decyzji Konserwator Zabytków – które, jak uzasadnił w swojej decyzji stanowić
będą  –  jedyną  możliwą  do  zrealizowania  –  rekompensatę  utraty  dotychczasowej  zachowanej
substancji zabytkowego obszaru Miasta Kalisza. Wycinka robinii akacjowych potwierdziła ich zły stan
zdrowotny  –  pnie  drzew  posiadały  na  różnych  wysokościach  ubytki  wgłębne  typu  zamkniętego
(niewidoczne  z  zewnątrz)  oraz  widoczny  na  drewnie  proces  jego  rozkładu,  czego  dowodem  są
załączone zdjęcia. 

Jednocześnie  pragnę  poinformować  Panią  Radną,  iż  do  wniosków  kierowanych  do
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Poznaniu  Delegatura  w  Kaliszu   nie  sporządza  się
ekspertyz dendrologicznych. Wyspecjalizowane służby Konserwatora Zabytków nigdy nie zwracały
się do Urzędu Miasta Kalisza o dostarczenie takiego dokumentu. 

Odpowiadając na drugą część pytań zawartych w Pani interpelacji pragnę poinformować, iż:   
- w 2020 roku Prezydent Miasta Kalisza wydał 45 decyzji dla jednostek organizacyjnych (zakłady

pracy,  rodzinne  ogrody  działkowe,  wspólnoty  i  spółdzielnie  mieszkaniowe,  osoby  fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą oraz Wydział Gospodarowania Mieniem i Miejski Zarząd Dróg
i Komunikacji w Kaliszu, które zarządzają terenami, których właścicielem jest Skarb Państwa) na
usunięcie drzew. Głównymi powodami wycinki były: całkowite obumarcie, zamieranie nie rokujące
szansy na dalsze przeżycie,  zagrożenie bezpieczeństwa mienia lub ludzi,  kolizja z planowanymi
inwestycjami.



Miasto  złożyło  2  wnioski  do  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego  oraz  25  wniosków do
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  o  udzielenie  zezwolenia  na  usunięcie  drzew.  Osoby
fizyczne złożyły 95 zgłoszeń zamiarów usunięcia drzew z ich terenów.

-  po  stwierdzeniu,  że  złożony  wniosek  lub  zgłoszenie  zamiaru  usunięcia  drzewa  są  kompletne,
przedstawiciel  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  po  wcześniejszym
ustaleniu terminu oględzin,  każdorazowo udaje się na teren,  z którego planowane jest  usunięcie
drzew.  Podczas  oględzin  sprawdza  się  wygląd  pnia  i  korony  drzewa.  Na  pniu  sprawdza  się
występowanie  wszelkiego  rodzaju  nieprawidłowości  takich  jak:  ubytków  wgłębnych,  ran
nawierzchniowych, pęknięć, ślady żerowania szkodników oraz występowanie owocników grzybów
patogenicznych oraz narośli, braki tkanki okrywowej (kory), wyniesienie gruntu wokół podstawy
pnia oraz jego nachylenie w stosunku do terenu. W przypadku oględzin korony drzewa zwraca się
uwagę  na  jej  wykształcenie,  pokrój,  rozwidlenia  V-kształtne,  susz  gałęziowy,  martwe  lub
zamierające, zniekształcone i uszkodzone konary lub gałęzie, tylce po wcześniej odłamanych lub
nieprawidłowo odciętych gałęziach oraz występowanie półpasożytów, ślady żerowania szkodników,
występowanie owocników grzybów patogenicznych. Decyzję o usunięciu wskazanego we wniosku
lub  zgłoszeniu  drzewa  podejmuje  pracownik  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska.

-  w  stosunku  do  drzew  rosnących  na  terenach  zieleni  miejskiej  prowadzone  są  doraźne  zabiegi
leczenia.  Jeżeli  stwierdzone  zostaną  przypadki  porażenia  drzew  przez  patogeny  lub  szkodniki,
stosowane  są  odpowiednie  zabiegi  chemiczne.  W celu  zapobieżenia  rozłamania  grubych  gałęzi
i konarów w koronie drzew szczególnie V-kształtnych miasto zleca wykonanie wiązań elastycznych.

 Ze swej strony pragnę zapewnić Panią Radną o mojej  trosce o wygląd i  dalszą poprawę
estetyki zieleni, w szczególności drzew rosnących w przestrzeni publicznej. 

Załączniki:
1..Wniosek  z  dnia  02.11.2020r.  Wraz  z  dokumentacją  fotograficzną,  wypisem  z  ewidencji  gruntów  oraz

mapkami z zaznaczonymi drzewami do wycinki i posadzenia.
2. Zawiadomienie o oględzinach 13.11.2020r.
3. Pozwolenie nr 869/2020/A z dnia 17.11.2020r.
4. Fotografie.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza





























































Barbara Oliwiecka         Kalisz 16.12.2020 

Radna Miasta Kalisza  

Klub Radnych  

Koalicja Obywatelska   

 

 

Sz.P. Krystian Kinastowski  

Prezydent Miasta Kalisza 

 

Interpelacja  

W sprawie wycinki drzew w naszym mieście  

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

W nawiązaniu do ostatniej wycinki 18 drzew na skarpie rzeki przy ul. Kazimierzowskiej , która 

oburzyła  wielu mieszkańców,  zwracam się z wnioskiem o udostępnienie poniższych dokumentów:  

- Wnioski do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wydał zezwolenie na wycinkę 18 drzew 

wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia takich działań.   

- Ekspertyzy, zdjęcia i inne dowody potwierdzające, że stan zdrowotny drzew był zły.   

Jednocześnie  proszę o odpowiedź na pytania:  

- Ile zezwoleń na wycinkę drzew wydano w Kaliszu w roku 2020? Jakie były powody wycinki?   

   Ile wniosków złożyło Miasto, ile podmioty i osoby prywatne.  

- Jak wygląda procedura klasyfikowania drzew do wycięcia z powodu ich złego stanu? 

  Kto podejmuje takie decyzje?  

- Czy w naszym mieście prowadzona jest praktyka leczenia drzew w przypadku stwierdzenia złego     

   stanu zdrowia?  Jeżeli tak, to ile drzew w ostatnim roku było poddanych  takiemu leczeniu, jakie  

    były to drzewa?  

W miarę możliwości proszę o przesłanie wnioskowanych  dokumentów oraz odpowiedzi na pytania 

wyłącznie drogą elektroniczną, bez konieczności drukowania czy kserowania.  

 

     Z poważaniem 

Barbara Oliwiecka  

 

 

 


