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W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 10.07.2020 r. dotyczące akcji odkomarzania na  
terenie Gminy Dobrzeń Wielki uprzejmie informuję, że po przeprowadzonej analizie  
i zapytaniu ofertowym firm świadczących tego typu usługi Gmina Dobrzeń Wielki 
przeprowadzi przy sprzyjających warunkach pogodowych od dnia 27.07. br. metodą naziemną 
opryski preparatami chemicznymi terenów rekreacyjnych, parków, placów zabaw, boisk.  
Z uwagi na bardzo duże koszty (100zł za hektar przy metodzie agrolotniczej  
i 550 zł – 650 zł przy metodzie  oprysku punktowego, naziemnego) przy braku gwarancji równie 
wysokiej skuteczności ze względu na warunki atmosferyczne oraz potwierdzone zagrożenie 
dla innych owadów (pszczoły, mrówki, chrząszcze, motyle), zwierząt  
i ekosystemów zbiorników wodnych gmina nie planuje oprysków metodą agrolotniczą oraz na 
szerszą skalę metodą naziemną.  
 
Odpowiadając na Pana szczegółowe pytania informuję, że: 

1. Miejsce zabiegów to tereny publiczne Gminy Dobrzeń Wielki (boiska, place zabaw, park 
kąpielisko, przystanki). 

2. Zostanie zastosowana metoda naziemna (oprysk kropelkowy, zamgławianie) . 
3. Wybrany z ofert wykonawca zastosuje certyfikowane środki, przetestowane przez 

niego oraz po konsultacji z Urzędem Gminy. 
4. Zabieg ma zostać tak przeprowadzony, aby jego wpływ na środowisko był znikomy. 
5. Orientacyjne koszty zostały przedstawione powyżej. Całkowity koszt poznamy po 

przeprowadzeniu zabiegów i sprawdzeniu ich skuteczności. 
 
Muszę również Pana poinformować, że metody chemicznej likwidacji komarów mają  

w naszej gminie zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Niektórzy mieszkańcy 
zwracali się do Urzędu Gminy, aby nie ingerować w naturę i plagę komarów po prostu 
przeczekać. 

Wobec wyjątkowej sytuacji z ilością komarów z jaką mamy do czynienia w tym roku 
związaną z nietypowymi w ostatnich latach warunkami atmosferycznymi Gmina zastanawia 
się nad wdrożeniem naturalnych metod walki z komarami i kleszczami, które widoczne efekty 
mogłyby przynieść w przyszłości.  Należą do nich np. : 

1. zwalczanie larw środkami biologicznymi (iniekcje do zbiorników wodnych) 
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2. profilaktyka: kształtowanie środowiska w taki sposób, aby ograniczać możliwości 
rozwoju komarów, nasadzenia roślin, czyszczenie i uprzątanie obszarów zalewowych, 
konserwacja rowów melioracyjnych, 

3. edukacja: informowanie mieszkańców o konieczności wspólnego dbania o najbliższą 
okolicę poprzez czyszczenie przydomowych i ogrodowych zbiorników, 

4. montowanie budek lęgowych dla jerzyków (każdy osobnik w ciągu 1 dnia zjada około 
2 tys. komarów) 
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