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 W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej pragnę poinformować, że redukcja koron
drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej Aleja Wojska Polskiego w Kaliszu ( na
odcinku  między  ulicami:  Widok,  a  Serbinowską)  została  przeprowadzona  na  wyraźną
i zasadną prośbę dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (w załączeniu pismo syg. akt
WUD.433.110.2020 z dnia 14.12.2020r.). Tego typu prace w koronach drzew wykonuje się
bez  dodatkowych  ekspertyz  lub  innych  dokumentów.  Całkowity  koszt  wykonania
wspomnianych prac wynosił  4.370,00 zł  (netto).  Wycinka drzew oraz prace pielęgnacyjne
przy drzewach wykonywane są przez wyłonioną w drodze przetargu firmę.  Pracownicy firm
biorących udział w postępowaniu przetargowym muszą posiadać ukończone szkolenia i kursy
z zakresu wykonywania prac pielęgnacyjnych  zieleni wysokiej, pielęgnacji drzew w obrębie
obiektów zabytkowych oraz posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe w ww. pracach.
Interesująca  Panią  Radną  firma,  która  wykonywała  ww.  prace  to:  Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Zdzisław Borwik z siedzibą w Kaliszu przy ul. Księżnej Jolanty 4a, które od
wielu lat wykonuje szereg prac związanych z pielęgnacją i sadzeniem drzew. Pracownicy tej
firmy zgodnie z zapisami umowy posiadają ukończone stosowne kursy  i szkolenia z zakresu
pielęgnacji  zieleni  wysokiej,  cięcia  drzew  i  krzewów,  kursy  pilarza  uwzględniające
zagadnienia  dotyczące  pielęgnacji  drzew,  kursy  wykonywania  prac  pielęgnacyjnych
w  koronach  drzew  oraz  wycinki  drzew  metodami  alpinistycznymi.  Po  zgłoszeniu  przez
wykonawcę  zakończenia  prac,  za  każdym  razem  pracownicy  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska dokonują osobistego ich odbioru. Podczas odbioru zwraca
się szczególną uwagę na: poprawność wykonanych prac, zgodność zakresu zleconych prac z
harmonogramem oraz terminowość ich wykonania.
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Interpelacja  

W sprawie przycinania drzew 

 

Szanowny Panie Prezydencie,  

w nawiązaniu do przycinki drzew wykonanej w ostatnim czasie wzdłuż Alei Wojska Polskiego od  

ul. Serbinowskiej, w kierunku ul. Widok zwracam się z pytaniami:  

• Jakie były przesłanki wykonania tej przecinki? 

• Czy decyzja o przycięciu drzew była oparta na ekspertyzie dendrologicznej czy dokumentacji 

fotograficznej? Jeżeli tak, proszę o załączenie tych dokumentów.  

•  Jaki był koszt wykonania tych zabiegów?  

Profesjonalna i odpowiednia pielęgnacja drzew opiera się na specjalistycznej wiedzy. Niewłaściwie 

wykonane zabiegi prowadzą do okaleczania drzew i ich osłabieniu, co z kolei może stwarzać zagrożenie 

dla bezpieczeństwa mieszkańców. W konsekwencji prowadzi to często do konieczności 

przeprowadzania kolejnych zabiegów  a w ostateczności do wycinki. Dlatego tak ważne jest aby w tym 

zakresie współpracować z firmami, które posiadają odpowiednią wiedzę, wykwalifikowany zespół oraz 

udokumentowane doświadczenie.  

 W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:  

• Jaka firma realizuje zabiegi pielęgnacyjne drzew w zakresie ich przycinania?  

• Jakie były kryteria wyboru tego usługodawcy?  

• Czy miasto określa  wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników wykonujących przycinkę?  

• W jaki sposób kontrolowana jest jakość wykonanych zabiegów?  

 

 

Z poważaniem  

Barbara Oliwiecka  

 


