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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnego Pana Jerzego Falbierskiego, znak BR.0003.697.2013, z dnia

Nasadzenia drzew na ul. Leszczyńskiej w Mosinie wykonane zostały w ramach decyzji Starosty

Poznańskiego, nakładającej obowiązek rekompensaty ubytku zieleni w środowisku. Zgodnie z treścią

decyzji, nasadzenia winny spełniać określone kryteria w zakresie gatunków drzew oraz ich parametrów.

W związku z powyższym, w celu realizacji niniejszej decyzji jako lokalizację nasadzeń wybrano

ul. Leszczyńską. Wybierając powyższą lokalizację kierowano się przede wszystkim poprawą walorów

estetycznych otoczenia, a także stworzeniem naturalnej bariery przed hałasem i zanieczyszczeniami

w związku z odbywającym się w tym miejscu ruchem pojazdów. Ponadto przed wyborem lokalizacji

zasięgnięto informacji w zakresie ewentualnych inwestycji planowanych do realizacji na ul. Leszczyńskiej.

Po uzgodnieniu lokalizacji nasadzono 73 szt. drzew liściastych gatunek klon jesionolistny.

Odnosiąc się do systemu korzeniowego drzew oraz ich pokroju, uprzejmie informuję, iż drzewa

posadzone zostały w bezpiecznej odległości od zlokalizowanej w ich pobliżu ścieżki rowerowej. Niemniej

jednak z uwagi na konieczność realizacji dodatkowej decyzji Starosty Poznańskiego, oraz w związku

ze skonsumowaniem w roku bieżącym wszystkich nasadzeń, podjęto decyzję o wysadzeniu części drzew

z ul. Leszczyńskiej od strony Krosna i przesadzeniu ich w inne miejsce.

Dodatkowo informuję, iż realizacja decyzji Starosty nie sprowadza się tylko i wyłącznie

do nasadzenia drzew. W ramach przetargu w zakresie nasadzenia drzew na terenie Gminy Mosina

przewidziano również ich pielęgnację. W związku z powyższym nasadzone na ul. Leszczyńskiej drzewa

będą pielęgnowane, poprzez m. in. cięcia korygujące i prześwietlające ich korony. Powyższe ma na celu

zachowanie prawidłowego pokroju koron oraz zabezpieczenie przed nadmiernym ich rozrastaniem

w kierunku ulicy i ścieżki rowerowej.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż nasadzenia spotkały się z aprobatą ze strony wielu

mieszkańców ul. Leszczyńskiej. Nienmiej jednak, nie zawsze da się usatysfakcjonować wszystkich.

W opinii Burmistrza Gminy Mosina niezadowolenie niektórych mieszkańców wynika prawdopodobnie

z faktu, iż nasadzenie drzew uniemożliwiło swobodne parkowanie pojazdów na niezagospodarowanym

jak dotąd pasie zieleni.
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