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Rada Miejska w Mosinie
Pan

Wpł. dnia.. 10- 1i Waldemar Waligórski

Nr sprawy Q L1 Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie

w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Jacka Rogaliki z dnia
30 lipca 2014 r., znak: BR.0003.858.2014, w przedmiocie nasadzeń nowych drzew w trakcie realizacji
inwestycji drogowych, przekazuję stosowne informacje.

Uprzejmie informuję, iż dokonano przeglądu drzewostanu rosnącego wzdłuż
ul. Marcinkowskiego, Czarnieckiego i Targowej w Mosinie.

Przeprowadzone oględziny wykazały konieczność usunięcia dwóch uschniętych dębów
kolumnowych, rosnących wzdłuż ul. Marciiikowskiego w Mosinie. Dodatkowo, zlecono usunięcie
palików przymocowanych do przedmiotowych drzew, wykonanie cięć pielęgnacyjnych i formujących
ich korony oraz odchwaszczenie u podstawy pni. Jednocześnie informuję, iż nasadzenia uzupełniające
uwzględnione zostaną w ramach przetargu na utrzymanie zieleni na terenie Gminy Mosina na rok
2015.

Ponadto informuję, iż robinie akacjowe, rosnące na ul. Targowej są w złym stanie
fitosanitarnym. Przeważająca cześć drzew ma V-kształtne rozwidlenia, ubytki kominowe pnia oraz
liczne wypróchnienia. W kontekście powyższego sporządzony zostanie stosowny wniosek
do Starostwa Powiatowego w Poznaniu o wyrażenie zgody na ich usunięcie. Jako nieruchomość
do ewentualnych nasadzeń zastępczych, wskazana zostanie ta sama działka. Dodatkowo zlecono
wykoszenie trawy po obu stronach ul. Targowej oraz usunięcie chwastów przy drzewach
na ul. Czarnieckiego.

Jednocześnie wskazać należy, iż Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu
Miejskiego w Mosinie dokonuje bieżących przeglądów zieleni miejskiej w tym dokonanych przez
Gminę Mosina nasadzeń drzew. Ponadto informuję, iż monitoring stanu fitosanitarnego nasadzonego
materiału jest wymagany zarówno ze względu na estetykę otoczenia, jak również wynika
z konieczności wywiązania się Gminy Mosina z obowiązku wykonania rekompensaty ubytku zieleni
w środowisku, zgodnie z decyzjami Starosty Poznańskiego. W miejscu tym wskazać należy,
iż przeważająca cześć nasadzonych drzew na terenie Mosiny stanowi rekompensatę ubytku zieleni
w środowisku. Ponadto dokonywanie cyklicznych przeglądów nasadzonych drzew jest niezbędne,
celem określenia właściwego opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.

W kontekście powyższego, informuję, iż Gmina Mosina ma świadomość złego stanu
fitosanitarnego drzew nasadzonych m. in. wzdłuż ul. Mostowej czy ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej
w Mosinie. Jednocześnie w następstwie oględzin drzew i przeprowadzonej w tym zakresie konsultacji
wiosną br. z wykonawcą przedmiotowych nasadzeń, podjęto decyzję o ich pozostawieniu. W dniu
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12 sierpnia 2014 r. przeprowadzone zostaną ponowne przeglądy nasadzeń, podczas których podjęta

zostanie decyzja o ewentualnej konieczności wymiany poszczególnych drzew. Drzewa nasadzone

w roku 2013, które nie zachowały żywotności wymienione zostaną przez wykonawcę w ramach

gwarancji. Dodatkowo pragnę poinformować, iż w zakresie usługi, polegającej na zakupie

i nasadzeniu drzew na terenie Gminy Mosina znajduje się również pielęgnacja posadzonych drzew,

w tym ich podlewanie.

Otrzymuj:

1. Adresat

2. Pan Jacek RogaJka, Radny Rady Miejskiej w Mosinie, w!m,

3. Sekretarz Gminy, w”m,

4. ala.

Sprawę prowadzi: Dominika GrząślewiczGabler, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel 6l-8I09545.
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