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Nawiązując do złożonej przez Pana interpelacji z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie objęcia
szczególną  ochroną  drzew  liściastych  na  terenie  Kalisza  i  przegląd  pod  tym  kątem  projektów
wszystkich zadań miejskich uprzejmie wyjaśniam jak poniżej.

Na terenie Kalisza wszystkie drzewa – zarówno liściaste jak i iglaste objęte są ochroną prawną
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dodatkowo na znacznej części
miasta, ca 1.000,00 ha, ochrona ta wynika również z ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie
zabytków  i  opiece  nad  zabytkami.  Do  wycinki  kwalifikowane  są  drzewa  suche,  zamierające,
zagrażające  bezpieczeństwu  ludzi  lub  mienia,  kolidujące  z  planowanymi  inwestycjami,  których
realizacja  nie  jest  możliwa  bez  ich  usunięcia.  Jednocześnie  pragnę  zaznaczyć,  że  ze  względu  na
znaczną kumulację czynników niekorzystnych takich jak: podziemne i napowietrzne sieci techniczne,
obiekty budowlane, drogi, utwardzone nawierzchnie terenu itp. duże drzewa w przestrzeni miejskiej
mają bardzo małą tolerancję na zmieniające się warunki  siedliskowe,  szczególnie drzewa w fazie
starzenia,  co  skutkuje  ich  zamieraniem.  Proces  ten  możemy  obserwować  w  wielu  miejscach
Śródmieścia  Kalisza,  a  najjaskrawszym przykładem jest  stan  zdrowotny zespołu lip  na Głównym
Rynku, obok budynku Ratusza. 

Na każde usunięcie drzewa wydawane jest zezwolenie, w przypadku gdy zlokalizowane jest
na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską pozwolenie wydaje Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków, w pozostałych przypadkach pozwolenie wydaje Prezydent  Miasta Kalisza
a  w  przypadku  gruntów będących  własnością  Miasta  Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego.
Wydanie zezwolenia na ich usunięcie wiąże się w tych przypadkach  przeważnie  z naliczeniem opłaty
z tytułu usunięcia drzew oraz ze zobowiązaniem wnioskodawcy do posadzenia nowych drzew, celem
zrekompensowania  powstałego  ubytku  w  środowisku.  Ponadto  przed  wydaniem  pozwolenia  na
usunięcie drzewa w ramach postępowania każdorazowo dokonywana jest szczegółowa weryfikacja
danych podanych we wniosku,  również  w odniesieniu do  zgodności  informacji  na  temat  podanej
przyczyny planowanego usunięcia danego drzewa.

W przywołanym przez Pana Radnego przykładzie inwestycji polegającej na budowie boiska
przy Szkole Podstawowej Nr 1 pragnę zaznaczyć, iż istniejące drzewa zlokalizowane są przy granicy
działki (ulicy) gdzie zaprojektowano teren zielony. Planowane boisko w żaden sposób nie kolidowało
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z istniejącym drzewostanem ze względu na wymagane przepisami odległości.  Planując inwestycje
Miasto ma na uwadze istniejący drzewostan ale nie zawsze problem wycinki drzew  można pominąć. 

Na podstawie będących w posiadaniu Wydziału Rozwoju Miasta dokumentacji projektowych
i uzyskanych pozwoleń informuję, iż w przypadku trzech planowanych inwestycji niezbędnym będzie
usuniecie drzew:

1) W związku z adaptacją budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego
w Kaliszu  planowane jest usunięcie  jednego drzewa - brzozy z uwagi, iż drzewo to jest chore
i uszkodzone. 

2) W  zakresie  realizacji  zadania  pn.  „  Przebudowa  rowu  RC-1(RM)  wraz  ze  zbiornikiem
(stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej 25
w Kaliszu” niezbędne okazuje się  usunięcie 35 drzew wierzby białej (odrosty ze starych pni)
kolidujących  z planowaną inwestycją.

3) W ramach zagospodarowania terenu Plant Miejskich Miasta Kalisza planuje się usunięcie 72
drzew  z uwagi na ich zdeformowany pokrój,  chorobę (m.in.  rakowatość pnia,  próchnicę)
i uszkodzenia. Projekt swym zakresem zakłada natomiast nasadzenia zastępcze w ilości 235
różnych gatunków drzew liściastych.

Dziękuję Panu za zainteresowanie się powyższą sprawą.




