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     Kalisz, 13 lipca 2022 r.

Pani

Magdalena Walczak

Radna Rady Miasta Kalisza

Szanowna Pani Radna,

w odpowiedzi na interpelację z 30 czerwca 2022 r. przekazuję informację dotyczącą realizacji

inwestycji:  „Regulacja  koryta  cieku  wodnego  Piwonia  w granicach  Miasta  Kalisza”  oraz

„Regulacji  wód  i  kształtowanie  nowego  koryta  cieku  naturalnego  Krępicy  na  całej

regulowanej długości, tj. w km od 0+000 do 5+872,4 biegu koryta”.

Zarządcą  cieku  Piwonia  są  Wody  Polskie.  Dokumentacja  projektowa  dla  regulacji  cieku

Piwonia  została zlecona i opracowana w związku z porozumieniem zawartym 10.09.2018 r.

między Miastem Kalisz a Wodami Polskimi. Wiele nieruchomości przylegających do cieku

nie  miało  uregulowanego  statusu  prawnego.  Mimo usilnych  wieloletnich  starań,  nie  było

możliwe nabycie nieruchomości i tym samym przeprowadzenie regulacji cieku.

Większość  drzew  znajdujących  się  na  terenie  inwestycji  stanowią  samosiejki,  które

w związku z brakiem utrzymywania cieku rosną w sposób niekontrolowany,  ograniczając

przepływ  wód  w  cieku.  Są  to  także  drzewa  częściowo  lub  całkowicie  obumarłe.

Zidentyfikowano  437  takich  drzew,  zostaną one  poddane  inwentaryzacji  i  ocenie

dendrologicznej. Pozwoli to wskazać liczbę drzew, które będą musiały zostać usunięte.



Na etapie realizacji inwestycji ostateczna liczba drzew przeznaczonych do wycinki może ulec

zmianie.

Podczas przeprowadzonej wizji w terenie stwierdzono konieczność uporządkowania obszaru

z  licznych  złomów,  wywrotów i  obumarłych  gałęzi.  Stwierdzono  zbyt  duże  zagęszczenie

drzew  na  przeważającej  części  inwentaryzowanego  obszaru,  wskazujące  na  konieczność

przeprowadzenia  zarówno  trzebieży  wczesnej  jak  i  późnej.  Zaobserwowano  widoczny,

postępujący posusz czynny w obrębie znacznej części inwentaryzowanych drzew, częściowo

również posusz jałowy.

Ustalono występowanie licznych drzew jakościowo słabych, nie rokujących szans na dalszy

prawidłowy  rozwój  (drzewa  chore,  z  widocznymi  sękami  i  pęknięciami,  pochylone  –

zwłaszcza te rosnące na skarpach, zdominowane przez sąsiednie większe drzewa, częściowo

lub całkowicie obumarłe). 

Nie ma wyliczeń ile drzew każdego gatunku zostanie wyciętych, ponieważ w tym przypadku

nie stosuje się ustawy o ochronie przyrody. Regulację cieku Piwonia, podobnie jak regulację

Krępicy planuje się zrealizować w oparciu o specustawę powodziową, tj. ustawę z 8 lipca

2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli

przeciwpowodziowych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 „do usuwania drzew i krzewów znajdujących

się  na  nieruchomościach  objętych  decyzją  o  pozwoleniu  na  realizację  inwestycji,

z wyłączeniem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń

na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych” wobec czego nie jest konieczne uzyskanie

pozwolenia.

Wycinka drzew będzie prowadzona w trakcie realizacji inwestycji.

W  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  dla  realizacji  zadania  pojawią  się  zapisy

zobowiązujące  wykonawcę  do  skonsultowania  konieczności  wycięcia  każdego  drzewa

z inwestorem.



Zadanie  będzie  realizowane  wspólnie  z  Wodami  Polskimi,  które  będą  partnerem  Miasta

Kalisza i które będą partycypować w kosztach inwestycji. 

Podczas  regulacji  cieku  wodnego  Krępica,  podobnie  jak  w  przypadku  regulacji  cieku

Piwonia, inwestor obejmie inwestycję nadzorem przyrodniczym.

Miasto Kalisz ogłosi postępowanie na opracowanie projektów technicznych, wykonawczych

oraz przygotowanie wszystkich wymaganych załączników poprzedzających uzyskanie decyzji

o  zgodzie  na  realizację  inwestycji.  Liczba  drzew,  potencjalnie  przeznaczonych  do

przesadzenia  lub  wycinki,  będzie  wynikała  z  formy  opracowania  i zakresu  dokumentacji

projektowej. 

Nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia sąsiadującego z rzeką.  

Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza




