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Mosina, 9 sierpnia 2021 r. 

BR.0003.544.2021 

Data wpływu: 11.08.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.544.2021 

 

 

       Sz. P. 

       Małgorzata Kaptur 

       Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie  

       /w miejscu/ 

 

 

Odpowiadając na zapytanie Pani Elżbiety Jareckiej – Radnej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 

28.07.2021 r., znak: BR.0003.544.2021 w sprawie wyjaśnień do pisma BR.0012.9.5.2021 

w przedmiocie opracowania strategii rozwoju terenów zieleni Gminy Mosina, Burmistrz Gminy 

Mosina, stwierdza co następuje. 

Strategia Rozwoju Terenów Zieleni jest dokumentem perspektywicznym, który ma na celu 

długoterminowy, systematyczny i celowy sposób zarządzania terenami zieleni. Strategia zgodnie 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, ma służyć wprowadzaniu ładu przestrzennego, czytelności 

przestrzeni miejskiej, zharmonizowaniu miasta ze środowiskiem przyrodniczym, kulturowym 

i krajobrazem, ale przede wszystkim ma ulepszyć jakość życia i podnieść jego walory. 

Strategia, jak sama nazwa wskazuje jest dokumentem programowym, a jej tworzenie 

poprzedzone winno być głęboką analizą stanu istniejącego, poprzez m. in. inwentaryzację terenów 

zieleni (udokumentowaną i z natury) oraz wyniki przeprowadzonej ankiety społecznej. 

Jak doskonale wiadomo, tworzenie terenów zieleni to proces wieloletni i nieprzerwany. 

Tereny zieleni wymagają nie tylko logicznego umiejscowienia zgodnie z potrzebami i możliwościami, 

ale również stałej pielęgnacji. Od momentu planowania i zakładania terenów zieleni do ich stanu 

docelowego może upłynąć nawet kilkanaście lat. Planując nasadzenia należy przewidywać nie tylko 

ich docelową wielkość i formę, ale także konieczność całorocznej pielęgnacji i możliwość 

niespodziewanych zmian - otoczenia, potrzeb lokalnych i samych roślin.  

Biorąc pod uwagę powyższe oraz odnosząc się do podnoszonej w zapytaniu argumentacji, 

stwierdzić należy, iż będące w posiadaniu urzędu miejskiego w Mosinie dane w postaci danych 

księgowych, stanu mienia gminnego czy przeznaczenia poszczególnych gruntów, to tylko promil 

informacji niezbędnych do opracowania niniejszej strategii.  

Jednocześnie, Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż stworzenie dokumentu 

programowego, o którym mowa we wniosku Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 

Przestrzennego i Bezpieczeństwa z dnia 27.04.2021 r., znak: BR.0012.9.5.2021 wymaga m. in. 

podjęcia następujących działań 

1. określenia misji strategii rozwoju terenów zieleni, 

2. określenia wizji strategii rozwoju terenów zieleni, 

3. przygotowania metodologii opracowania strategii rozwoju terenów zieleni w tym. m.in. 

powołania zespołu, wykonania konsultacji społecznych, ankiet itd., 

4. określenia potencjału przyrodniczego i możliwości jego wykorzystania, 

5. określenia stanu istniejącego w tym m.in. przygotowania inwentaryzacji zieleni, 
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6. określenia głównych terenów zieleni, 

7. określenia problemów terenów zieleni, 

8. wykonania analizy SWOT, 

9. określenia celów strategicznych, 

10. określenia modelu kształtowania terenów zieleni, 

11. określenia założeń strategicznych dotyczących ładu przestrzennego i relacji terenów zieleni 

z pozostałymi terenami, 

12. opracowania walorów przyrodniczych i klimatotwórczych terenów zieleni, 

13. określenia walorów estetycznych oraz wartości reprezentacyjnych i promocyjnych terenów 

zieleni, 

14. przygotowania oferty dla mieszkańców poprzez kształtowanie znaczenia społecznego 

terenów zieleni, 

15. określenia bonitacji terenów zieleni, 

16. określenia wytycznych dotyczących zachowania i rozbudowy terenów zieleni z podziałem 

na m.in. funkcji, lokalizacje, klasy bonitacyjne. 

Doświadczenie innych gmin oraz analiza dobrych praktyk wskazują, iż  jako punkt wyjścia 

do działań planistycznych w zakresie tworzenia strategii jest szczegółowa inwentaryzacja stanu 

istniejącego zieleni, polegająca m. in. na: 

1. wykonaniu pomiarów za pomocą domiarów przyprostokątnych do widocznych 

i oznaczonych punktów w terenie i naniesienie ich na mapę lub za pomocą sprzętu 

geodezyjnego, 

2. wykonaniu mapy inwentaryzacyjnej wraz z opisem technicznym poprzez zaktualizowanie 

lub naniesienie nowych punktów inwentaryzacyjnych na mapę zasadniczą z nadaniem 

im kolejnych numerów inwentaryzacyjnych, 

3. określeniu gatunku drzew i krzewów wraz z podaniem polskiej i łacińskiej nazwy 

gatunkowej, 

4. ściągnięciu wymiarów dendrometrycznych ze zinwentaryzowanych drzew w tym: obwód 

pnia drzewa mierzony na wysokości pierśnicy oraz na wysokości 5 cm od ziemi, 

określenie średnicy korony drzewa oraz wysokości drzewa, określenie wysokości drzewa, 

5. ściągnięciu wymiarów dendrometrycznych ze zinwentaryzowanych krzewów w tym: 

powierzchnia jaką zajmują krzewy w m², 

6. określeniu stanu fitosanitarnego zinwentaryzowanej roślinności oraz określenie zaleceń 

pielęgnacyjnych, 

7. przygotowaniu zebranych danych w formie graficznej i tabelarycznej. 

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż zakres niezbędnych danych, ich ilość oraz 

szczegółowość powoduje konieczność podjęcia współpracy z podmiotami zewnętrznymi, m. in. 

w zakresie inwentaryzacji stanu istniejącego zieleni. Bazowanie na danych księgowych czy 

przeznaczeniu poszczególnych gruntów niestety jest niewystarczające do stworzenia omawianego 

dokumentu.  

W miejscu tym podkreślenia wymaga, iż podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

na etapie tworzenia strategii, nie świadczy o braku zaangażowania w cały proces pracowników 

Urzędu, lecz o kompleksowym i profesjonalnym podejściu do tematu.  

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

                             Zastępca Burmistrza 
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Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Pani Elżbieta Jarecka – Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie /w miejscu/, 

2. Sekretarz Gminy Mosina /w miejscu/ 

Sprawę prowadzi:  

Michał Dudziak  

Inspektor ds. Architektury Zieleni Miejskiej 

tel. +48 611-018-246 

michal.dudziak@mosina.pl  
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