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Lublin, 20.05.2020 r.

Pani
Maja Zaborowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.103.2020

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 11.05.2020 r. w sprawie zaprzestania
koszenia trawników na terenach podległych Miastu Lublin lub jednostek organizacyjnych
Miasta Lublin uprzejmie informuję.
W ramach bieżących umów na „Bieżące utrzymanie, kompleksową konserwację i
renowację zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonach I-VII” oraz „Kompleksową
konserwację terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym w Lublinie w
rejonach I-V” zostało zaplanowane wykonanie pierwszego koszenia terenów zieleni
pozostających w utrzymaniu Biura Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziału Gospodarki
Komunalnej oraz Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Zadanie to ma na celu utrzymanie
estetyki, czystości oraz ochronę i poprawę bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku np.
zaistnienia pożaru wyschniętej trawy oraz poprawę widoczności zwłaszcza w pobliżu
głównych
arterii
dróg,
chodników
i
ścieżek
rowerowych.
Ponadto niezbędne jest coroczne wykonanie pierwszego koszenia trawy w uwagi na
zasady właściwej pielęgnacji, w tym wyrównanie wysokości trawy, której różne składniki
wzrastają w różnym tempie oraz wzmocnienie jej wzrostu.
W kolejnych miesiącach koszenie będzie ograniczone do miejsc, gdzie jest to
konieczne ze względów bezpieczeństwa.
W tym roku Biuro Miejskiego Architekta Zieleni planuje utworzyć naturalne łąki kwietne
w 23 lokalizacjach o łącznej powierzchni ponad 14 hektarów. Wszystkie miejsca będą
oznaczone tablicami informacyjnymi „Tu kosimy rzadziej”, aby mieszkańców miasta
poinformować o celowym pozostawieniu nieskoszonych fragmentów trawy. Tereny,
wyznaczone na naturalne łąki kwietne, to najczęściej rozległe trawniki, skarpy oraz szerokie
pasy dzielące jezdnie. Są to zbiorowiska roślinne gdzie oprócz traw obserwujemy wiele
gatunków pięknie kwitnących roślin zielnych. Program „Tu kosimy rzadziej” co roku ewoluuje.
Ilość terenów, gdzie koszenie zostało mocno ograniczone wzrasta. Akcja „Tu kosimy rzadziej”
będzie kontynuowana corocznie i mam nadzieję, że z powodzeniem naturalne łąki kwietne
zastąpią nisko koszone trawniki w naszym mieście.
Dodatkowo wzorem ubiegłego roku kontynuujemy wykonanie łąk kwietnych w
następujących lokalizacjach: w pasie dzielącym al. Unii Lubelskiej, w pasie dzielącym ul.
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Nałęczowskiej i ul. Głębokiej, przy Zalewie Zemborzyckim, w wąwozie „Rury”, na rondzie im.
Mokrskiego, przy ul. Bernardyńskiej, na pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej oraz przy
al. Witosa. Łączna powierzchnia łąk kwietnych będzie wynosić 9305 m². Nowością będzie
wykonanie wczesną jesienią muraw ekstensywnych na terenie miasta Lublin w pasach
drogowych o łącznej powierzchni 14388 m².

Zastępca Prezydenta
Artur Szymczyk
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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