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W odpowiedzi na interpelację dotyczącą pielęgnacji nowo nasadzonych drzew
uprzejmie informuję, że nasadzenia w ramach
inwestycji miejskich oraz bieżącego
utrzymania znajdują się pod nadzorem Zarządu Usług Komunalnych.
Już na etapie projektowania określane są wymagania dotyczące m.in.: przygotowania
podłoża, gatunków oraz wielkości materiału szkółkarskiego. Warunki te bezwzględnie

wymagane są od Wykonawcy inwestycji, który zobowiązany jest do zachowania parametrów
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okresu gwarancji.

Przyjęto zasadę, że nasadzenia drzew w przestrzeni miejskiej wykonywane są
w okresie jesiennym, na przełomie października i listopada. Jest to optymalny termin
dla sadzenia młodych drzew, w tym czasie nie są narażane na zbyt wysokie i zbyt niskie
temperatury. Jest to również koniec sezonu wegetacyjnego. Nasadzenia kompensacyjne
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nasadzeń i nie ma konieczności koszenia najbliższego otoczenia pnia.
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ilością wody w glebie zaczynają usychać. Obecne ograniczenia budżetowe nie pozwalają
na wdrożenie zupełnie nowego, zwiększonego zakresu utrzymania zieleni poprzez —
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na przykład — nawadnianie drzew za pomocą zbiorników z wodą. W przyszłości,
z poprawą sytuacji fimansowej samorządów będą rozważane tego typu rozwiązania.
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Jednocześnie, w nawiązaniu do złożonej interpelacji uprzejmie informuję, że zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 r. poz.
2300) drzewa z gatunku dąb szypułkowy o obwodach pni przekraczających 300 cm,
spełniają kryterium uznania ich za pomnik przyrody. W związku z tym, że wymienione
w interpelacji drzewa znajdują się na terenie prywatnym, ze względu na zakazy wynikające
zart. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz.55
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inwentaryzacyjnych oraz wszczęcie procedury uznania drzewa za pomnik przyrody wymaga
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na których
rosną wnioskowane
drzewa
zostaną wysłane
o wyrażenie zgody na uznanie przedmiotowych drzew za pomnik przyrody.
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