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Pani 

Emilia Wasielewska 

Radna Miasta Konina 

 

Szanowna Pani Radna, 

w odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 14 czerwca 2021 r. informuję: 

Wydział Gospodarki Komunalnej UM w Koninie stara się nie zlecać wykonywania 

oprysków przeciw komarom środkami chemicznymi. Wyjątkowo zdarzyć się może, że  

w okresie letnim zostanie zlecone wykonanie oprysków przeciw kleszczom, komarom, 

meszkom tylko na terenie parku im. Fryderyka Chopina i na Bulwarze Nadwarciańskim. 

Są to miejsca szczególnie uczęszczane przez rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze, 

dla których ukąszenia są dość dotkliwe. Ponadto w tych miejscach odbywa się wiele 

imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto Konin.   

Opryski wykonywane są na dolnych partiach drzew oraz krzewów, czyli tam, gdzie 

chowają się komary. Zabiegi odbywają się we wczesnych godzin porannych, 

maksymalnie do godz. 700. Chemia użyta przy zamgławianiu nie jest szkodliwa dla ludzi 

i ptactwa. Do oprysków używa się środków owadobójczych, posiadających wszelkie 

pozwolenia i atesty. Może to być środek owadobójczy cipexen lub deadyna oraz środek 

larwobójczy aquatain AMF + nośnik sztucznej mgły monafog. Koszt jednego oprysku 

wynosi 1.500 zł. Na wskazanym wyżej terenie oprysk przeciw kleszczom, komarom  

i meszkom wykonany był na początku czerwca br. 

Dodam, że Miasto Konin, starając się ograniczać ilość uciążliwych dla mieszkańców 

komarów, podejmuje różne czynności. 
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W przyjętym przez Radę Miasta Konina Programie Ochrony Środowiska zwrócono 

uwagę, że prace termomodernizacyjne stanowią zagrożenie dla ptaków będących 

naturalnymi wrogami komarów, a gniazdujących w budynkach (np. jerzyki). Dlatego też 

przed podjęciem prac zalecamy, aby przeprowadzać inwentaryzację budynków pod 

kątem występowania ptaków. Zalecamy także, aby po przeprowadzeniu prac 

termomodernizacyjnych lub w ich trakcie instalować budki lęgowe, jako działanie 

kompensujące utratę siedlisk ptaków, wskutek zalepienia szczelin w elewacji budynku, 

lub montować kratki na otworach wentylacyjnych stropodachu.  

Budki lęgowe dla jerzyków montowane są także (gdy jest to możliwe) na budynkach 

miejskich i w miarę możliwości takie działania propagowane są na zewnątrz. Na terenie 

miasta (mając na uwadze wszystkie budynki w mieście) jest kilkaset budek lęgowych dla 

jerzyków. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Przewodniczący Rady Miasta. 


