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Radny Rady Miejskiej 

w Legnicy 

 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie koszenia terenów 

zieleni informuję, że koszenie miejskich terenów zieleni tj. parków, skwerów i zieleńców w 

centrum miasta, terenów zieleni osiedlowej, cmentarza wojennego, zieleni placów zabaw i 

terenów rekreacyjnych odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Aktualnie 

wykonujemy już trzecie koszenie. Trawniki są profesjonalnie utrzymane, wczesną wiosną 

została przeprowadzona ich aeracja i tam gdzie zachodziła taka potrzeba, zastosowany został 

nawóz. Prace realizowane są sprawnie. 

Czasowy brak koszenia trawników w pasach drogowych jest efektem stosowanych procedur 

ustawy Prawo zamówień publicznych i respektowania przepisów. Dokumenty procedury 

zamówieniowej zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości postępowania, transparentności 

wydatkowania środków publicznych, która ma zapewnić jawność takich elementów 

składanych ofert jak np. cena, części związane z kryteriami oceny ofert, przebieg procedur są 

dostępne na stronie internetowej ZDM. Tam można znaleźć informacje o unieważnionych 

postępowaniach, przyczynach unieważnienia, o wyłonionych wykonawcach i również o 

harmonogramie i krotności koszenia poszczególnych obszarów. 

Zarząd Dróg Miejskich pierwsze koszenie rozpocznie w czerwcu. Generalnie planuje w 

bieżącym sezonie wegetacyjnym przeprowadzić trzy koszenia. 

Gmina Legnica corocznie, po wzmożonym okresie porostu traw, ze względu na poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców i estetykę terenów wzdłuż rzeki Kaczawy, realizuje zadanie 

pod nazwą „Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w Legnicy”.  

Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia z PGW Wody Polskie. Aktualnie trwają 

uzgodnienia z PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy, dotyczące wspólnego 

finansowania i realizacji przedmiotowego zadania. Na sesji Rady Miejskiej Legnicy w dniu 

31 maja br., została przedłożona uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w/w 

porozumienia.  Pierwsze koszenie planowane jest niezwłocznie po zawarciu przedmiotowego 

porozumienia i rozstrzygnięciu procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy zadania. 

Obejmuje teren miedzywala od mostu kolejowego w km 24+610 rzeki lewego miedzywala do 

przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i prawego do przejazdu wałowego na 

wysokości ul. Pszenicznej/Zamiejskiej wraz ze skarpami odwodnymi wałów 

przeciwpowodziowych.. Drugie koszenie planowane jest do realizacji po 15 sierpnia ze 

względu na bytujące zwierzęta. Obejmuje teren od mostu kolejowego w km 23+950 rzeki do 

jazu na rzece Kaczawa w km 29+810 rzeki (rejon ul. Jaworzyńskiej) wraz ze skarpami 

odwodnymi wałów przeciwpowodziowych od mostu kolejowego w rej. ul. Stacyjnej w km 

24+610 rzeki lewego międzywala do przejazdu wałowego na wysokości ul. Mostowej i 

prawego do przejazdu wałowego na wysokości ul. Pszenicznej/Zamiejskiej.  

 

      Z up. Prezydenta Miasta 

      Jadwiga Zienkiewicz 

      (Zastępca Prezydenta) 

Otrzymuje: 

1. OK, 

2. BR 2 egz.; 

3. IK a/a; 


