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Pan Roman Piotrowski 
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  19  października  2021  r.  w  sprawie  zadrzewienia
ulicy Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Kościuszki wyjaśniam, co następuje.  

Ad 1
Zarząd  Dróg  Miejskich  w  Kaliszu  został  zobligowany  przez  Wojewódzki  Urząd  Ochrony
Zabytków w Poznaniu  Delegaturę w  Kaliszu  do  dokonania  nasadzeń  5 drzew  z  gatunku
Acer Campestre  „Elsrijk”  –  klon  polny.  Niemniej   jednak na  wskazanym  odcinku  ulicy
Śródmiejskiej posadzonych zostanie 8 klonów polnych. 

Ad 2
Zagospodarowanie  zieleni na  wskazanym  obszarze,  w  tym  również  nasadzenie  drzew,
stanowi element  zadania  pod  nazwą „Rozbudowa  ul.  Śródmiejskiej  na  odc.  od  Rogatki  do
Mostu Kamiennego” i  będzie  realizowane  przez generalnego wykonawcę robót, tj.  firmę
P.U.B. BRUKPOL s.c.

Ad 3
Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym polegać będzie na:

• podlewaniu  (nowo  posadzone  drzewa,  krzewy  i  pnącza  powinny  być  nawadniane
trzy razy  w  tygodniu  w  ciągu  dwóch  pierwszych  tygodni  po  posadzeniu,
a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

• utrzymaniu  przepuszczalnej  wierzchniej  warstwy  ziemi  wokół  drzew,  krzewów
i pnączy,

• odchwaszczaniu ziemi,
• uzupełnianiu ściółki,
• usuwaniu odrostów korzeniowych,
• kontrolowaniu chorób i szkodników,
• poprawy struktury i wyglądu drzew i krzewów,
• wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew, krzewów i pnączy,
• przycięciu  złamanych,  chorych  lub  krzyżujących  się  gałęzi  (cięcia  pielęgnacyjne

i formujące).

Ad 4
Na  wykonane  roboty  z  zakresu  zagospodarowania  zieleni  wykonawca  udzielił
24 -miesięcznej  gwarancji  i  to  on  w  tym  okresie  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  prac
pielęgnacyjnych.  



Ad 5
Sadzenie  drzew  oraz  pozostałych  roślin  zostanie  przeprowadzone  w  I  połowie
listopada br. 

Ad 6
Na  etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej  dokonano  oceny  stanu
zdrowotnego istniejących drzew  (3  szt.)  i  stwierdzono  porażenie  wszystkich  przez  grzyby
pasożytnicze  rozszczepką  pospolitą,  wywołującą  brunatną  zgniliznę  korozyjno-
destrukcyjną pnia, pojawiającą  się  w  fazie  zamierania  drzew.  Ponadto,  w  przypadku
dwóch drzew stwierdzono  również  zachwianą  statykę -  mogłoby  dojść  do  złamania  pnia
w miejscu postępującej  infekcji  grzybów.  Pozostawienie  zainfekowanych  drzew
stanowiłoby zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  osób  poruszających  się  ulicą  Śródmiejską.  
W tej sytuacji podjęto decyzję o ich usunięciu.

Ad 7
Na  zlecenie  Zarządu Dróg  Miejskich  w  Kaliszu  nadzór  nad  prawidłową  realizacją  zadania
w zakresie zagospodarowania zieleni sprawuje Daria Borwik, inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Ad 8
Prace  związane  z  zagospodarowaniem  terenu  ulicy Śródmiejskiej  realizowane  będą
w oparciu  o  uzgodniony  projekt  wykonawczy  branży  architektonicznej.  Zakłada  on
wykonanie nasadzeń zieleni niskiej.
Posadzone zostaną:
a) w rejonie Rogatki: 
- miskant chiński „Adagio” – 3 szt. /m2,
- cis pośredni „Hickii" – 19 szt.,
- turzyca japońska „Veriegata” – 8 szt./m2,
- róża okrywowa „Mirato” – 8 szt./m2,
- rozplenica japońska „Black beauty” 21 szt.;
b) w dwóch kolejnych sektorach (w kierunku skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki):
- miskant chiński „Adagio” – 3 szt. /m2,
- róża okrywowa „Mirato” – 8 szt./m2,
- turzyca japońska „Veriegata” – 8 szt./m2.

Całość prac powinna zostać wykonana w I połowie listopada. 

W trzech   lokalizacjach (sektorach)  pomiędzy  miejscami  postojowymi  nie  planuje  się
nasadzeń zieleni niskiej pod drzewami.

Z poważaniem
      
                                                                               w z. Prezydenta Miasta Kalisza

/…/
Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza  
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Nrkor,. 

Pan 
Krystan Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

Interpelacja 

Zwracam si? z prosbq do Pana Prezydenta o udzielenie mi informacji 
dotyczqcych zadrzewienia ul. Srodmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Tadeusza • 
Kosciuszki: 

1 . He drzew oraz jakich gatunkow i odmian zgodnie z decyzjq Konserwatora 
Zabytkow w Kaliszu powinno zostac posadzonych w pasie drogowym ul. 
Srodmiejskiej w Kaliszu na odcinku od Rogatki do ul. Tadeusza Kosciuszki? 
2. Jakiej firmie zlecono posadzenie tych drzew? 
3. Co obejmuje gwarancja dotyczqca piel?gnacji ww. drzew? 
4. Czy posadzenie ww. drzew oraz ich dalsza piel?gnacja zgodnie z zapisami 
gwarancji zlecono tej samej firmie czy roznyjm, a jezeli tak to jakim? 
5. Kiedy znowu pojawiq si? drzewa na tym odcinku ul. Srodmiejskiej? 
6. Jaki byl powod lub powody obumarcia posadzonych wczesniej drzew zgodnie z 
decyzjq Konserwatora Zabytkow w Kaliszu? 
7. Kto nadzorowai jakosc zakupionych drzew oraz prawidlowosc ich posadzenia 
prosz? podac imi? i nazwisko tej osoby? 
8. Czy pod drzewami b?dq posadzone jeszcze inne rosliny jak np. przy ul. 
Zamkowej, jezeli tak to ile, jakie i kiedy? 


