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ZASOBY PRZYRODY, W TYM  ZIELEŃ MIEJSKA
CELE

 KIERUNKI DZIAŁAŃ 
ZADANIA 

Okres 
realizacji Realizatorzy Źródła 

finansowania
Opis wykonania zadania w latach 

2009-2010
Poniesione wydatki na 

zadania 
w latach  2004-2006

Cel:      Ochrona     i     zachowanie     zasobów     przyrody      w     tym     zieleni     miejskiej  

Kierunek działania – Opracowanie strategii gospodarowania  zasobami przyrody na terenach miejskich

1.

Zadani 1 -Opracowanie pełnej 
inwentaryzacji terenów zieleni 
w mieście  na bazie mapy 
numerycznej

2005-2011 Miasto Kalisz, 

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska 

Od 1994 r. tworzona jest mapa numeryczna. Obejmuje ona 
tereny zieleni znajdujące się w mieście. W przyszłości 
planuje się zinwentaryzować drzewa i krzewy rosnące 
na poszczególnych terenach zieleni. 

2.

Zadanie 2 – Określenie ob.-
szarów cennych pod 
względem przyrodniczym i 
krajobrazowym oraz 
wytyczenie kierunków   ich 
ochrony 

2005- 2011 Miasto Kalisz 

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska

Określono najbardziej cenne obszary pod względem 
przyrodniczym, do których zostały zaliczone: Park Miejski 
oraz parki podworskie w Szczpiornie i Majkowe, a także 
fragmenty wzdłuż cieków wodnych. Tereny te z uwagi na 
swoje wartości przyrodnicze, krajobrazowe i dendrologiczne 
objęte są stałą opieką polegającą na wykonywaniu 
niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, konserwatorskich 
oraz uzupełnianiu  drzewostanu 

3.

Zadanie 3 –Opracowanie per- 
spektywicznego programu 
kształtowania i  rozwoju  miej-
skich  terenów zieleni 

2005 Miasto Kalisz

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska 

Z uwagi na ograniczone środki finansowe odstąpiono od 
realizacji zadania. 

Kierunek działania – Zachowanie istniejących zasobów zieleni miejskiej

4. Zadanie 1- Rewaloryzacja za-
bytkowego Parku Miejskiego  2004 - 2011 Miasto Kalisz

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska

W 2009 roku kontynuowano realizację projektu rewaloryzacji 
Parku. Zagospodarowano otoczenie stawu Kogutek. 
Posadzono  3 819 szt. bylin (liliowce, funkie, kosaćce) oraz 
560 szt. krzewów (hortensje, mahonie, bergenie).  W 2010 
roku zrealizowano projekt ogrodu różanego przy wejściu do 
Parku oraz wzdłuż alei prowadzącej do stawu i strugi 
parkowej. Zakupiono i posadzono 2 193 szt krzewów róż 
i trzmieliny.

91.932,80 zł
 w  tym:

40.000,00 zł dotacja z WFOŚiGW



5. Zadanie 2 –  Rewaloryzacja 
parku  w Szczypiornie 2004-2011 Miasto Kalisz 

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska 

W ramach rewaloryzacji  parku w 2009 roku zakupiono 
i posadzono 630 szt. krzewów, m.in. cis pośredni, jałowiec 
sabiński i płożący, liguster i bluszcz pospolity. Natomiast 
w 2010 roku zakupiono i posadzono 420 szt. krzewów: 350 
szt tawuły i 70 szt. jaśminowca wonnego oraz 5 szt. lipy 
drobnolistnej i 2 szt. kasztanowca czerwonego. Ponadto 
założono 1080 m2 trawnika. 

44.227 zł
w  tym:

dotacja 20.000,00 zł z WFOŚiGW

6. Zadanie 3 - Rewaloryzacja 
parku w  Majkowie 2004-2011 Miasto Kalisz 

Budżet Miasta, 
fundusze 
ochrony 

środowiska 

W latach 2009 i 2010 prowadzono tylko prace dot. 
bieżącego utrzymania zieleni w parku m.in. koszenie 
trawników, odchwaszczanie skupin krzewów, żywopłotów 
i róż oraz ich cięcie. 

7.
Zadanie 4 -  Poddanie pomni-
ków przyrody niezbędnym 
zabiegom pielęgnacyjnym  

2004-2007 Miasto Kalisz, Budżet Miasta, 
fundusze ochrony 

środowiska

W 2008 r. została wykonana  inwentaryzacja pomników 
przyrody na terenie Kalisza. Na tej podstawie w latach 2009-
2010 r. prowadzone były niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.  



8. Zadanie 5 – Modernizacja i 
utrzymanie terenów zieleni 2004-2007 Miasto Kalisz

Budżet Miasta, 
fundusze ochrony 

środowiska

Poza bieżącym utrzymaniem zieleni miejskiej 
zmodernizowano w 2009 roku następujące tereny zieleni:

− przy ul. Dworcowej założono trawniki na pow. 
3.600m2 i posadzono 7 szt. lipy drobnolistnej,

− przy ul. Bankowej – Pułaskiego posadzono 315 szt. 
krzewów i 1000 szt. cebulek tulipanów, naprawiono 
murek, założono trawnik o pow.450m2 

− przy ul. Mickiewicza posadzono 19 szt. brzozy 
brodawkowej, przy ul. Jarzębinowej 12 szt. jarząbu 
szwedzkiego, ul. Podmiejskiej 8 szt. jesionu 
wyniosłego  i 7 szt. brzozy brodawkowatej.

− na Plantach Miejskich założono 1.250 m2 

trawników i  posadzono 2000 szt. roślin 
okrywowych.

W 2010 r. zagospodarowano zielenią (zmodernizowano) 
tereny:

− u zbiegu al. Wojska Polskiego i Poznańskiej 
posadzono 15 szt. brzozy brodawkowatej

− na terenie skarpy w Parku Przyjaźni posadzono 
1200   szt. bylin,

− uporządkowano tereny przy ul. Parafialnej,
− na terenie przy ul. Górnośląskiej posadzono 30 szt. 

kosodrzewiny,
− na terenie przy ul. Legionów i Rzemieślniczej,  

                posadzono 30 szt.  drzew, 764 szt. krzewów 
liściastych       i  iglastych oraz 1100 szt. bylin

− na Plantach Miejskich wykonano rabatę przy 
wejściu. Posadzono 1380 krzewów liściastych i 
iglastych.

W latach 2009 –  2010 na terenie Parku Przyjaźni 
zamontowano  90 szt. nowych koszy. Ponadto w 2010 r. 
naprawiono mostek drewniany oraz zamontowano nowe 
siedziska ławek w amfiteatrze. 
Na terenie Plant Miejskich zamontowano 30 szt. nowych 
koszy. 
W Parku  Miejskim naprawiono kopię rzeźby „Flory” i zegar 
słoneczny.                  

4.171.559

9.

Zadanie 6 - Objęcie ochroną 
cennych obiektów przyro-
dniczych  (ustanawianie użyt-
ków ekologicznych i stanowisk 
dokumentacyjnych)

2004-2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta, 
fundusze ochrony 

środowiska

W latach 2009-2010 nie objęto ochroną prawną nowych 
terenów cennych przyrodniczo. 



10.

Zadanie 7 - Wprowadzanie 
procedur lokalizacyjnych chro-
niących tereny cenne przyro-
dniczo i krajobrazowo przed 
przeinwestowaniem 

2004-2011 Miasto Kalisz - 
Z uwagi na fakt, że do tej pory nie ustanowiono użytków 
ekologicznych ani stanowisk dokumentacyjnych nie było 

konieczności opracowania procedur chroniących te miejsca.

Kierunek działania – Rozwój  terenów zieleni miejskiej  

11.
Zadanie 1 –  Zagospodaro-
wanie zielenią terenów zde-
wastowanych 

2004 – 2007 Miasto Kalisz Budżet Miasta, 
fundusze ochrony 

środowiska

Z uwagi na brak terenów zdewastowanych nie zachodzi 
potrzeba ich zagospodarowania zielenią.

12.

Zadanie 2 – Urządzenie ogro-
dów  ( dla celów dydakty-
cznych i estetycznych) w oto-
czeniu placówek 
oświatowych

2004-2011 Miasto Kalisz, 
Budżet Miasta, 

fundusze ochrony 
środowiska 

W latach 2009-2010 w ramach akcji zadrzewiania 
i zakrzewiania dokonano nasadzeń na terenach zieleni przy 
następujących placówkach oświatowych:
- Publiczne Przedszkole nr 9
- Szkoła Podstawowa nr 15 
- V LO, 
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Zespół Szkół Ekonomicznych 
- Zespół Szkół nr 7
- Szkole Podstawowej nr 23
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Przekazane rośliny to przede wszystkim: jałowiec, tuja, , irgi, 
tawuły, ligustr, trzmieliny, berberysy,  klony, lipy, brzozy, 
buki. 

13.

Zadanie 3  -Egzekwowanie 
od inwestorów obowiązku 
reali-zacji projektu w części 
doty-czącej zieleni 

2004-2011 Miasto Kalisz środki inwestorów 

Aby nie uszczuplić zasobów przyrody ożywionej w mieście, 
inwestorzy realizujący duże inwestycje na terenie miasta są 
zobowiązani do zagospodarowania swoich terenów zielenią. 
Niekiedy w ramach kompensacji przyrodniczej deklarują 
nasadzenia drzew lub krzewów na terenach zieleni 
miejskiej.  

14.
Zadanie 4 – Wspieranie ini-
cjatyw  mieszkańców w zakre-
sie  rozwoju terenów zieleni  

2004-2011 Miasto Kalisz
Budżet Miasta,

fundusze ochrony 
środowiska

Ponadto w ramach akcji zadrzewiania i zakrzewiania 
terenów miasta przekazano materiał roślinny dla: Domu 
Dziecka przy ul. Skarszewskiej, Caritas Diecezji Kaliskiej, 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Domu Pomocy 
Społecznej, KTBS, Sołectwa Dobrzec, RZGW, Rady 
Osiedla Rajsków, NOT, Rady Osiedla Asnyka, Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Rady Osiedla Czaszki, Spółdzielni 
Mieszkaniowej Budowlani, Rady Osiedla Śródmieście, 
Ogrodu Działkowego Bonanza. 

W sumie akacja zakrzewiania 
i zadrzewiania miasta 

35.188



15.
Zadanie 5 - Dalsze zadrze-
wianie, zakrzewienie terenów 
miasta 

2004-2011 Miasto Kalisz 
Budżet Miasta,

fundusze ochrony 
środowiska

Rozpoczęto realizację zagospodarowania terenu pod linią 
wysokiego napięcia na os. Dobrzec: założono 3813 m2 

trawników, posadzono 64 drzewa i 4 297 szt. krzewów 
liściastych i 450 szt. iglastych. W 2010 roku w II etapie tego 
projektu założono 2 224 m2 trawników, posadzono 4468 
krzewów liściastych i 158 iglastych.

Nasadzono ok. 310 szt. drzew w pasach przyulicznych, 
m.in.: ul. Sienkiewicza, Torowa, Tatrzańska, M. C. 
Skłodowskiej, H. Sawickiej, Braci Niemojowskich, 
Grunwaldzka, Serbinowska, Robotnicza, al. Wojska 
Polskiego.

107.898

Koszty ogółem w latach 2009 -2010 4.450.805


