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W odpowiedzi na interpelacj? Pana Radnego, dotycz^c^ kierunkow rozwoju zieleni 

w miescie informuj?, ze srodki finansowe na zielen, ktorymi dysponuje miasto, przeznaczane 

$4 gtovmie na utrzymanie terenow juz istniej^cych. Mieszkaricy naszego miasta zglaszaj^ do 

Wydziahi Gospodarki Komunalnej wiele sugestii i wnioskow. Dotycz^ one gtownie wycinki 

i przycinki drzew, piel^gnacji trawnikow, czy utrzymania placow zabaw. takze wnioski 

o wycink? drzew, ktore powodujq zacienienie i wilgoc w mieszkaniach. W wielu przypadkach 

mieszkancy nie godz^ si?, by w miejscu wyci^tych drzew posadzic nowe. Mimo tego, na 

przelomie wrzesnia-grudnia 2015 roku, w decyzjach zezwalaj^cych na usuni^cie drzew 

zobowi^ano wnioskodawcow (w tym osoby fizyczne) do wykonania na terenie miasta 

Konina kompensacji przyrodniczej w postaci nasadzenia w sumie ponad 2300 szt. drzew. 

Drzewa te posadzono mi^dzy innymi przy ulicy Bydgoskiej (niecka) oraz przy ulicy 

PrzemysJowej. 

Z danych, zebranych przez BIQdata, na ktore powohije si? Pan Radny wynika, ze 

tereny parkow, zielency i terenow zieleni osiedlowej w Koninie stanowi^ 2,3% powierzchni. 

Na 65 miast, branych pod uwag? w opracowaniu BIQdata, 19 posiada mniejszy udziat 

procentowy tych terenow, a 11 posiada tereny w wielkosci 3 % powierzchni, co jest 

porownywalne z naszym miastem. Srednia dla wszystkich miast wynosi natomiast 3,67 %. 

Analizujac te dane nalezy miec na wzgledzie czynniki, ktore maj^ istotny wplyw na wielkosc 

teren6w zielonych w danym miescie, a wi^c polozenie geograficzne, uksztahowanie terenu 

przeznaczenie terenow w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 

funkcj? miasta. Konin nie moze bye wi^c porownywany z Sopotem - miastem typowo 

wypo czynkowo-uzdro wiskowym. 

Odnosz^c si? do kwestii uzupetniania zieleni przy ulicach, zwracam uwag?, ze 

w calym kraju podejmowane ŝ  dzialania, zmierzaj^ce do likwidacji przeszkod stalych 

wzdhiz polskich drog, w tym giownie drzew. Zarzadcy drog konsekwentnie realizujq zadania 

w tym zakresie, mimo licznych sprzeciwow organizacji ekologicznych. W pierwszej 



kolejnosci drzewa, zagrazaj^ce bezpieczenstwu ruchu, eliminowane z otoczenia drog 

krajowych i w^skich drog nizszych kategorii. Program likwidacji zagrozen w postaci 

przydroznych drzew obejmuje rowniez nowe nasadzenia, zlokalizowane poza pasem 

drogowym. Powierzchnia zieleni ulicznej powinna spetniac wymogi okreslone 

w rozporzqdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku. 

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124). Zgodnie z § 52 ust. 2 oraz § 53 ust. 1 ww. 

rozporz^dzenia, zielen w pasie drogowym nie powiima zagrazac bezpieczenstwu uczestnikow 

ruchu, ograniczac wymaganego pola widocznosci, skrajni drogi oraz utrudniac utrzymama 

drogi. Szerokosc pasa zieleni, zapewniaj^ca wystarczaj^ce warunki jej wegetacji i piel^gnacji 

powinna wynosic co najmniej 3,0 m, jezeli jest to szpaler drzew, zywoptot lub pasmo 

krzewow. Z uwagi na blisk^ odlegtosc zabudowan, parkingow, czy chodnikow trudno spelnic 

powyzsze wymagania i powi^kszac powierzchni? zieleni ulicznej. 

Niew^tpliwie glownym czynnikiem, wf^ywaj^cym na zakres i stan zieleni w naszym 

miescie ŝ  srodki finansowe, przeznaczone na ten eel w budzecie miasta. 

Z powodu tego ograniczenia nie zostalo dot^d zlecone opracowanie dokumentu, 

okreslaj^cego kierunki rozwoju terenow zielonych w miescie. Jesli zostan^ zapewnione 

srodki finansowe na ten eel, dokument taki zostanie opracowany. 
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