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INTERPELACJA 60/2021/NMC
koszenie terenów zielonych

Szanowny Panie Prezydencie,

Po wysokości traw na niektórych trawnikach w Legnicy widać, że zbliża się sezon na intensywne utrzymanie

terenów zielonych. 

Proszę o udzielenie informacji jaki jest tegoroczny harmonogram koszenia terenów zielonych:

Na kiedy zaplanowane jest pierwsze wiosenne koszenie trawników przylegających do ulic oraz chodników?

Ile razy zaplanowano w tym roku kosić trawniki przy ulicach i chodnikach?

Na kiedy zaplanowane jest pierwsze tegoroczne koszenie międzywala i ścieżek wału?

Ile razy planuje się w w tym roku kosić międzywale i chodniki?

Proszę  o  udzielenie  również  wszelkich  interesujących  informacji  na  temat  wyłonionych  przez  ZDM

wykonawców  oraz  przyjętej  strategii  utrzymania  terenów  zielonych  podczas  nadchodzącego  sezonu  –

informacji dotyczących koszenia w roku bieżącym, podobnych do tych udzielonych w odpowiedzi na moją

interpelację nr 101 z 12 czerwca 2019.

W wyniku przyjętej w ubiegłym roku strategii nie koszenia celem zachowania wilgoci w gruncie sytuacja

utrzymania  zieleni  całkowicie  wymknęła  się  spod  kontroli  i  wszystkie  trawniki  w  mieście  zdziczały  i

wyrosły do wysokości do pasa, a ścieżki rowerowe na wale były niemal nieprzejezdne. By nie doprowadzić

do stanu z ubiegłego roku, a tym samym by utrzymać poprzez nie koszenie jak najwięcej wilgoci w glebie

podczas  nadchodzącego lata,  oraz aby przeprowadzić  koszenie  w jak najtańszy sposób zwracam się  do

Państwa z propozycją, by wszelkie otwarte tereny zielone zostały koszone jedynie wzdłuż wyjeżdżonych

ścieżek po 5-10 metrów od osi ścieżek, natomiast obszary pomiędzy ścieżkami pozostawić  do skoszenia

dopiero na lato. Sugestia dotyczy w szczególności koszenia międzywala, które ma olbrzymią powierzchnię,

natomiast  ruch  pieszy  i  rowerowy  przebiega  tam  wyłącznie  wydeptanymi,  wyjeżdżonymi  ścieżkami.

Zaoszczędzone  na  koszeniu  olbrzymich terenów otwartych  środki,  możnaby przeznaczyć  na  dodatkowe

koszenie  w  nadchodzącym sezonie  trawników  przylegających  do  chodników  i  ulic.  Przyjęte  założenie

koszenia  jedynie  wzdłuż  ścieżek  na  otwartych  przestrzeniach  byłoby  również  łatwe  do  rozliczenia  z

podmiotami  wykonującymi  zlecenia  tzn.  długość  ścieżki  x  przyjęta  szerokość.  Proszę  o  rozważenie

propozycji.

Z poważaniem


