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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z 31 marca 2022 r. dotyczącą udzielenia informacji na temat
liczby drzew przesadzonych oraz wyciętych z terenu miasta Kalisza uprzejmie informuję,
że od 1 sierpnia 2020 r. na skutek uzyskanych pozwoleń/decyzji zarówno od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, jak i Marszałka Województwa
Wielkopolskiego wycięto 134 drzewa (dane z Wydziałów: Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, Rozbudowy Miasta oraz Gospodarowania Mieniem). Powodami wycinki drzew
były całkowite obumarcie lub zamieranie, stan nierokujący ich dalszego przeżycia, zagrożenie
bezpieczeństwa  zdrowia,  życia  i  mienia  ludzi  lub  kolizje  z  planowanymi  inwestycjami.

.

W  ramach  nasadzeń  uzupełniających,  zastępczych  oraz  na  tworzonych  nowych
terenach zieleni  miejskiej  na  terenie  miasta  Kalisza  w latach  2020-2022 posadzono  1119
drzew.  Jednocześnie  pragnę  zapewnić  Pana  Radnego,  iż  przed  przygotowaniem  wniosku
w sprawie  usunięcia  drzew kolidujących z  planowaną inwestycją  każdorazowo brana  jest
pod uwagę  możliwość  przesadzenia  drzew.  W takich  przypadkach  analizowane są  szanse
na  ich  dalsze  przeżycie  po  przesadzeniu,  a  także  warunki  i  możliwości  wykonania
przesadzenia bez konieczności uszkadzania istniejącej infrastruktury podziemnej, najbliższej
roślinności  oraz  pobliskich  obiektów  budowlanych.  Według  takiej  procedury  typowano
drzewa  do  wycinki  oraz  przesadzenia  w  związku  z  przeprowadzoną  rewitalizacją  Plant
Miejskich.

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  wydając  zezwolenie  na
wycinkę  drzew  z  terenów  przemysłowych  oraz  stanowiących  własność  osób  fizycznych,
a  wycinka  związana  jest  z  prowadzoną  przez  nich  działalnością  gospodarczą  wydał
w bieżącym roku  decyzję, w której zobowiązał wnioskodawcę do przesadzenia drzew, od
której strona wniosła odwołanie. 
.

Jednocześnie  pragnę  nadmienić  iż  dęby,  które  zostały  usunięte  z  osiedla  Tyniec
w ocenie Urzędu Miasta Kalisz nie kwalifikowały się do przesadzenia, głównie ze względu
na  ich  parametry  (obwody  pni  oraz  wysokości  drzew),  zbyt  bliskie  odległości  pomiędzy
poszczególnymi drzewami oraz niekorzystną lokalizację terenu na którym rosły (przy rowie
melioracyjnym). Do zdania Urzędu Miasta  Kalisza przychylił  się  również w swej decyzji
Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

Z poważaniem

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 31 marca 2022 r. 

 

 

Sz. P. 
Krystian Kinastowski 
Prezydent Miasta Kalisza 

 

 

Interpelacja w sprawie przesadzania drzew w Kaliszu 2. 
 
 
W sierpniu 2020 roku interpelowałem do Pana, aby otaczając szczególną opieką dojrzałe drzewa, 
szczególnie te szlachetnych gatunków, wprowadzić procedurę ich przesadzania, a nie wycinania 
w sytuacji gdy kolidują one z innym interesem społecznym. 
 
Ucieszyła mnie aprobata tego pomysłu w odpowiedzi na moją interpelację. Ile od tego czasu drzew 
udało się uratować przesadzając je? A ile musiało zniknąć z przestrzeni miejskiej w drodze zgód 
na wycinkę? 
 
Ostatnio opinię publiczną podzielił fakt wycięcia rosłych dębów na osiedlu Tyniec. Czytam, że 
nastąpiło to na prośby tamtejszych mieszkańców. Ale czy nie można było ich ocalić przesadzając 
w inne miejsce? Wszak dąb jest bodaj najszlachetniejszym z gatunków drzew. 
 
 
 

Z poważaniem 

/-/ Dariusz Grodziński 

Radny Rady Miasta Kalisza 

 


