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Tlrchy, 7 maja 2020 r,

Odpowiedź na interpelację radnych Karoliny Chemicł.Pałs, LidiiGaidag, Barbary

Koniecrnei, Patrycii Kosowskioi-Pawłowicz, Anny Kayttyniak, Urslr,łli Paździorek-Pawlik,
Aleksandry Pabiann Krzysztofa Króla, illichała Kasperczyka, Sławomira Sobocińskiego
Sgn.

spĘ,ary:
Sprawal
Osoby do
kontiaktu:

DUR.0003.22.2020

Wnioskiiinterpelacjeradnych
TyskiZakład Usfug
Komunalnyń w Tychach
Katarzyna Palka
32 Ą3822a1

§zanowna Fani
Barbara koniecena

Przewodnlcrąca
Rady Mlasta Tychy

,Odpowiadając na interpelację radnych,

z22 kwietnia

2020 r., w sprawi* odgtaoienia od koszenla

trawników podcr?s eu§zv i upalnvch,d{!i, informujemy, że:

1) §ystem zaządzania

publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy jest dla nas główną wytyczą

zielenią. W związku z zapisem tĘo dokumentu o zakazie koszenia w trakcie
długotrwałej §u§zy oraz prognozowanych wysokich temperatur, §ą opracowywane wytyczne, które
postępowania

z

posłużądo planowania

i realizacji zadania koszenia

trawników w bieżącym sezonie, Najważniejsze

wytyczne opisane we wskazanym dokumencie, to:

a.

bieeąca obseruvacja warunków preyrodniczych

i

potrzeb użytkowników

- zlecanie

koszenia

wyłącznie przy warunkach umożliwiających koszenie bez szkody dla terenów zielonych,

b.

minimalizacja koszenia

-

ograniczenie koszenia do miejsc wymagających skracania trawy ze

względu na przepisy lub bezpieczeństwo (przy ulicach) oraz potzeby funkcjonalne (przy

2)

c,

krawęenikach, ławkach, elementach m#ej architektury, elementach plańw zabaw iĘ.),

różnicowanie koszenia (częstotliwość,długośćpozostawionej trawy) w różnych terenach,

Stworzone wytyczne będą stanowió punkt wyjścia dla edukacji społecznej, realizowanej poprzez media
elektroniczne. Będą również przekaąnłane mediom..
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lnformacja o pnyjętych ograniczeniach koszenia

zielonych,

w

Ędzie pzekazana do innych administralorów terenów
tym: MZBM, spółdzielnie mieszkaniowe, MOS|R, Spółka śródmieście

z zaleceniem pzyjęcia podobnej strategii postępowania.

4| W

pzyszłym tygodniu, w miarę odpowiednioj pogody, TZUK planuje rozpocząó pierwszy §tap ta,v.
podkaszania trawy w wybranych terenach. Koszone Ędą pasy przy krawęznikach (szerokŃcido 1 m),
przy zachowaniu lrawy nieskoszonej w środkowej częścitrawnika. Tak określone pa§y koszenia n, t}Oh

miejscach mają słuźyćbioróżnorodności, bioretencji, filtrowaniu powietrza, a dodatkowo drzewom,

utzymaniu większej wilgotnościw obrębie syslemów korzeniowych,

co

tj.

minimalizuje potrzeby

podlewania.

z poważaniem

lyrkie§o

l
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Otrzyrnują:

1.

2.
3,
4.

Adr€sat
Radni: Karolina Chemloc-Pałys, Lłlia Gajdas, Bańara Konloczna. Patryqa Koeori\rska-Pauńowicż, Anna Krzystyliak, Urszula
PaŹdziorekławlik, Aleksandra Pabian, Kzysztof Kńl, Mińał Kasperczyk, Sławomir §obociński
Sekretarz Miasła Tyńy
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