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Pan
Leszek Ziąbka
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w  odpowiedzi  na  Pana  interpelację  dotyczącą  stworzenia  stanowiska  ogrodnika
miejskiego informuję, że zadania związane z utrzymaniem zieleni miejskiej przypisane są
do realizacji  komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Kalisza oraz jednostce Miasta
Kalisza, tj. Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu.
Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  realizuje  zadania  dotyczące
urządzania i utrzymania terenów zieleni miejskiej, w tym w szczególności: tworzy nowe
tereny zieleni  miejskiej  i  zajmuje się bieżącym utrzymaniem terenów zieleni  miejskiej,
w tym zieleni przyulicznej. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu ochrony przyrody, w tym
w  szczególności:  wydaje  decyzje  zezwalające  na  usunięcie  drzew  lub  krzewów  na
podstawie ustawy o ochronie przyrody,  przedkłada propozycje utworzenia i  zniesienia
form  ochrony  przyrody,  wykonuje  zabiegi  pielęgnacyjne  pomników  przyrody.  Zarząd
Dróg Miejskich,  w  zakresie  obowiązków  zarządcy  drogi,  odpowiada  za  sadzenie,
utrzymanie i usuwanie drzew i krzewów w ramach realizowanych inwestycji drogowych.
Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  w  powyższym  zakresie
współpracuje  z  Wydziałem  Budownictwa,  Urbanistyki  i  Architektury,  Zarządem  Dróg
Miejskich, a w sprawach dotyczących zabytków, z Wydziałem Kultury i  Sztuki,  Sportu
i Turystyki. 
Jednocześnie  podczas  realizacji  inwestycji  związanych  z  zielenią  miejską,
nadzorowanych  przez  Wydział  Rozbudowy  Miasta,  wyznaczona  jest  osoba
posiadająca, w zależności od charakteru wykonywanych prac, wykształcenie z zakresu
ogrodnictwa  lub  kwalifikacje,  o  których  mowa  w  art.  37b  ust.  1  ustawy  o  ochronie
zabytków  i  opiece  nad  zabytkami,  która  pełni  funkcję  kierownika  prac  w  terenach
zieleni. Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  jest  na  bieżąco
informowany o wyżej wymienionych zadaniach, jak również ma możliwość wydawania
opinii związanych z ich realizacją.

Zwracam  uwagę,  iż  utworzenie  w  strukturach  Urzędu  Miasta  Kalisza  stanowiska
ogrodnika miejskiego, a co za tym idzie całego pionu zajmującego się szeroko pojętą
zielenią miejską, wiązałoby się z dodatkowymi kosztami.



Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy ds. zieleni miejskiej i  ochrony przyrody
w  Wydziale  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  posiadają  kierunkowe
kwalifikacje lub przygotowanie zawodowe z zakresu architektury krajobrazu. 

W  mojej  ocenie  Miasto  realizuje  zadania  nałożone  na  samorząd  gminny  dotyczące
zieleni miejskiej i zadrzewień, jak również ładu przestrzennego, ochrony środowiska czy
przyrody.  Tworzenie nowego stanowiska pracy,  na którym wykonywane będą zadania
już realizowane przez inne wydziały bądź jednostki, jest bezzasadne.

Z poważaniem
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Leszek Ziąbka          

Klub Radnych PiS 

Rada Miasta Kalisza 

       Sz. Pan 

       Krystian Kinastowski 

       Prezydent Miasta Kalisza 

 

    Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Na podstawie paragrafu 27 Statutu Miasta Kalisza składam na Pańskie ręce interpelację 

dotyczącą stworzenia stanowiska Ogrodnika Miejskiego.  W obecnych czasach, gdy miasto 

przeżywa dynamiczny rozwój, zachowanie dziedzictwa przyrodniczego to jedno z 

najważniejszych zadań władz Miasta. 

Kwestie ekologii, rozumianej potocznie, jako ochrona środowiska są ważnym 

elementem polityki, na każdym polu i etapie jej realizacji. Zagadnienia te pojawiają się 

znacząco w planowaniu przestrzennym – urbanistyce miasta, które jest zadaniem własnym 

lokalnego samorządu terytorialnego. Jednym z elementów gospodarki i planowania 

przestrzennego jest tworzenie, kształtowanie i utrzymanie zieleni miejskiej. Każde działanie w 

tej sferze wzbudza gorące dyskusje, niekiedy ostre protesty, nie zawsze zasadne i racjonalne, 

co wynika z faktu, że zagadnienie to nie jest obojętne mieszkańcom miasta.  

Dla właściwego zarządzania, eksploatacji i kształtowania zieleni miejskiej niezbędna 

jest fachowa wiedza oraz właściwe zarządzanie tymi działaniami. Obecnie zagadnienia te 

realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a po części Wydział 

Budownictwa Urbanistyki i Architektury, w temacie planowania przestrzennego oraz Zarząd 

Dróg Miejskich w zakresie utrzymania, budowy i przebudowy dróg. W pewnym obszarze 

działań, dotyczących ewidencji zabytków oraz dotacji na ich utrzymanie zajmuje się tymi 



zagadnieniami Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego oraz w zakresie 

obszarów rewitalizacji Wydział Strategii i Rozwoju Miasta w ramach Biura Rewitalizacji.  

Analiza schematu organizacyjnego Urzędu Miejskiego wskazuje, że brak jest struktury 

– osoby, która byłaby odpowiedzialna za kierowanie i nadzorowanie nad realizacją tego 

zagadnienia. Rozproszone i niejasne kompetencje nie służą właściwie wypełnieniu zadań z 

zakresu gospodarowania zielenią miejską.  

Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że zagadnienia właściwego utrzymania zieleni 

miejskiej, można podzielić na kategorie zieleni obszarów „nowych” oraz obszarów, które 

podlegają różnym formom ochrony zabytków, związanych z terenami zieleni. 

Wydaje się zasadnym i celowym stworzenie stanowiska Ogrodnika Miejskiego, osoby 

o właściwych kompetencjach dla realizacji tych zadań. Osoba ta powinna być niezależna od 

struktur i kompetencji poszczególnych wydziałów, jednocześnie współpracując w zakresie 

realizacji zadań realizowanych przez te wydziały. Byłaby ona zobowiązana, w porozumienie z 

Prezydentem, prowadzić odpowiednią politykę informacyjną o planowanych przekształceniach 

w terenach zieleni. Z doświadczenia ostatnich lat widać, że w szczególności największe emocje 

wywołują konieczne z różnych powodów wycinki drzew i kompleksów zieleni. Należy 

rozważyć powołanie przy Prezydencie Miasta zespołu doradczego np. w powiązaniu lub 

wzorem Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Osoby powołane do takiej 

grupy doradczej, powinny mieć odpowiednie kompetencje i doświadczenie z zakresu teorii i 

praktyki gospodarowania zielenią miejską.  

Przedstawienie przez Ogrodnika Miejskiego, wraz z takim gremium, oraz uzasadnienie 

planowanych decyzji w zakresie polityki związanej z kształtowaniem zieleni miejskiej, 

wyjaśniłoby proces zmian w tym zakresie mieszkańcom Kalisza.  

 



W innych miastach, na przykład w Toruniu, Gdyni czy Wrocławiu występują 

struktury o nazwie Biuro Ogrodnika Miasta, o różnym sposobie organizacji i kompetencji. 

Te wymienione ośrodki miejskie, podobnie jak Kalisz, mają znaczną liczbę terenów 

objętych ochroną zabytków, a działające tam jednostki pozwalają koordynować działania 

związane z odpowiednim utrzymaniem zieleni w tych miejscach. 

Z uwagi na to, że są to zagadnienia szeroko rozumianej kultury oraz tego, że obecnie 

jedyne stanowisko do spraw ochrony zabytków, znajduje się w Wydziale Kultury i Sztuki, 

Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego, warto rozważyć ewentualne powiązanie takiego 

stanowiska z tym Wydziałem. Taka jednostka, niezwiązana w wydziałami o charakterze 

inwestycyjnym, mogłaby być niezależna od wielu problemów i nacisków, nieuniknionych przy 

procesach związanych z nowymi przedsięwzięciami w mieście. Część zadań związanych ze 

stanowiskiem Plastyka Miejskiego i przyszłego Konserwatora Miejskiego również znalazłyby 

właściwe miejsce do rozwiązywania w tej nowo powołanej jednostce, jednak pod 

bezpośrednim nadzorem Prezydenta Miasta. 

 Mam nadzieję, że Pan Prezydent poprze ideę stworzenia Stanowiska Ogrodnika 

Miejskiego. Warto zaznaczyć, że w wieku XIX działał w Kaliszu tzw. Komitet Parkowy, który 

dbając o zachowanie układu planistycznego parku, troszczył się o nowe nasadzenia i 

kształtowanie terenów zielonych 

     Z wyrazami szacunku  

      Leszek Ziąbka   


