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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie, Pana Jacka Szeszuły z dnia
30 czerwca 2014 r., znak: BR.0003.841.2014, dotyczący dokonania przeglądu i usunięcia uschniętych
obsadzeń nowych drzew na głównych ciągach ulic, przekazuję stosowne informacje.

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 zielem 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
z wykonawcą przedmiotowych nasadzeń, podjęto decyzję o ich pozostawieniu. W sytuacji, gdy
ponowny przegląd drzewostanu nie wskaże na poprawę ich stanu fitosanitarnego, najesieni 2014 r.
dokonana zostanie ich wymiana. W miejscu tym wskazać należy, iż analogiczna sytuacja miała
miejsce z 60 lipami przy ul. Krasickiego w Mosinie, posadzonymi późną jesienią 2012 r.
W pierwszym okresie wegetacyjnym po ich posadzeniu część drzew sprawiała wrażenie suchych, bez
rokowań na zachowanie przez nie żywotności. W konsekwencji powyższego w roku bieżącym
uzupełniono 6 szt. drzew zniszczonych przez nieznanego sprawcę, a prawdopodobnie na jesieni
wymienione zostaną uschnięte egzemplarze.
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