
 

 

 

CITTÀ DI SOMMA LOMBARDO 
PROVINCIA DI VARESE 

Settore GESTIONE TERRITORIO 

 
 

N°52 /duemilasedici/Reg. Ord./ 
 

         lì, 11/07/2016 

  
Oggetto: ORDINANZA  PER PREVENIRE LE ALLERGOPATIE  DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DI AMBROSIA 
SUL TERRITORIO COMUNALE.           
 

  

PPrreemmeessssoo  cchhee  llaa  ppiiaannttaa  AAmmbbrroossiiaa::  

--  èè  mmoollttoo  ddiiffffuussaa  nneell  ccoommuunnee  ddii  SSoommmmaa  LLoommbbaarrddoo  ccoossìì  ccoommee  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll’’AATTSS  

ddeellll’’IInnssuubbrriiaa;;    

--  èè  aallttaammeennttee  aalllleerrggiizzzzaannttee  ee,,  iinn  mmoollttee  zzoonnee  ddeellllaa  LLoommbbaarrddiiaa,,  èè  ddiivveennttaattaa  uunnaa  ddeellllee  mmaaggggiioorrii  ccaauussee  ddii  

ppoolllliinnoossii  ttaarrddoo  eessttiivvaa;;  

  
CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  ll''AAmmbbrroossiiaa::  

--  èè  uunnaa  ppiiaannttaa  iinnffeessttaannttee  aannnnuuaallee  cchhee  ffiioorriissccee  ttrraa  aaggoossttoo  ee  sseetttteemmbbrree  pprroodduucceennddoo  ggrraannddii  qquuaannttiittàà  ddii  

ppoolllliinnee;;  

--  ccrreessccee,,  ddii  pprreeffeerreennzzaa,,  ssuuii  tteerrrreennii  ccoollttiivvaattii  aa  cceerreeaallii  uunnaa  vvoollttaa  eeffffeettttuuaattoo  iill  rraaccccoollttoo,,  ssuuii  tteerrrreennii  iinnccoollttii,,  

ssuullllee  aarreeee  vveerrddii  aabbbbaannddoonnaattee,,  ssuullllee  aarreeee  iinndduussttrriiaallii  ddiissmmeessssee,,  ssuullllee  tteerrrree  ssmmoossssee  ddeeii  ccaannttiieerrii  ((nnoonn  

ssoolloo  eeddiillii  mmaa  aanncchhee  ppeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeellllee  ggrraannddii  ooppeerree  ddii  vviiaabbiilliittàà)),,  ssuullllee  bbaanncchhiinnee  ssttrraaddaallii,,  ssuullllee  

rroottaattoorriiee  ee  ssppaarrttiittrraaffffiiccoo,,  ssuullllee  mmaassssiicccciiaattee  ffeerrrroovviiaarriiee,,  ssuuggllii  aarrggiinnii  ddeeii  ccaannaallii,,  ssuuii  ffoossssii  eedd  iinn  ggeenneerraallee  

ssuu  ttuuttttee  llee  aarreeee  aabbbbaannddoonnaattee  ee  sseemmiiaabbbbaannddoonnaattee,,  nnoonncchhéé  ssuuii  ccaammppii  ccoollttiivvaattii  ccoonn  sseemmiinnee  rraaddee  qquuaallii  iill  

ggiirraassoollee  ee  llaa  ssooiiaa;;  

  
RRiilleevvaattoo  cchhee::  

--  ll''iinnccuurriiaa  ddeellllee  ssoopprraacciittaattee  aarreeee  rriissuullttaa  eesssseerree  uunnoo  ddeeii  ffaattttoorrii  ddii  mmaaggggiioorr  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllaa  ppiiaannttaa;;  

--  llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ddeellllee  aarreeee  vveerrddii    --  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  lloo  ssffaallcciioo  ddeellllee  aarreeee  iinnffeessttaattee  --  ppuuòò  iimmppeeddiirree  llaa  

ffiioorriittuurraa  ee  ccoonnsseegguueenntteemmeennttee  llaa  ppoolllliinnaazziioonnee  ddeellllaa  ppiiaannttaa  ssee  eeffffeettttuuaattaa  iinn  ppeerriiooddii  ee  ccoonn  uunn  nnuummeerroo  ddii  

iinntteerrvveennttii  ddaa  ssttaabbiilliirree  ddooppoo  uunn’’aatttteennttaa  oosssseerrvvaazziioonnee  iinn  ccaammppoo  ee,,  ccoommuunnqquuee,,  pprriimmaa  ddeellllaa  mmaattuurraazziioonnee  

ddeellllee  iinnffiioorreesscceennzzee;;  

  
RRiitteennuuttoo  ddii  ddoovveerr  ddiissppoorrrree  mmiissuurree  vvoollttee  aa  lliimmiittaarree  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellll''AAmmbbrroossiiaa  ee  aa  ccoonntteenneerree  ll''aaeerrooddiissppeerrssiioonnee  

ddeell  ssuuoo  ppoolllliinnee,,  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree,,  ppeerr  qquuaannttoo  ppoossssiibbiillee,,  ll''iinnssoorrggeennzzaa  nneeii  ssooggggeettttii  sseennssiibbiillii  ddii  ssiinnttoommaattoollooggiiee  
aalllleerrggiicchhee;;  

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, 
termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione 
del polline nell’aria; 

  
DDaattoo  aattttoo  cchhee  ppeerr  llee  aarreeee  ppuubbbblliicchhee  ll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  hhaa  ddiissppoossttoo  ll''eesseeccuuzziioonnee  ddii  iinntteerrvveennttii  

ppeerriiooddiiccii  ddii  ppuulliizziiaa  ee  ssffaallcciioo;;  
  
VViissttaa  ll''OOrrddiinnaannzzaa  nn..  2255552222  ddeell  2299..33..11999999  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  aavveennttee  ppeerr  ooggggeettttoo  

““DDiissppoossiizziioonnii  ccoonnttrroo  llaa  ddiiffffuussiioonnee  ddeellllaa  ppiiaannttaa  AAmmbbrroossiiaa  nneellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  aall  ffiinnee  ddii  pprreevveenniirree  llaa  
ppaattoollooggiiaa  aalllleerrggiiccaa  aadd  eessssaa  ccoorrrreellaattaa””;;  
  



 

 

VViissttee  llee  LLiinneeee  GGuuiiddaa  ““PPrreevveennzziioonnee  ddeellllee  aalllleerrggooppaattiiee  ddaa  AAmmbbrroossiiaa  iinn  LLoommbbaarrddiiaa””  ppeerr  ggllii  aannnnii  22000044--22000066  

aapppprroovvaattee  ccoonn  DDeeccrreettoo  nn..  77225577  ddeell  0044..0055..22000044  ddaallllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  SSaanniittàà  iinn  ccuuii  vviieennee  pprrooppoossttoo  aaggllii  
EEnnttii  LLooccaallii  ll’’aaddoozziioonnee  ddii  OOrrddiinnaannzzee  SSiinnddaaccaallii;;  
  
VViissttaa  llaa  nnoottaa  AATTSS  IInnssuubbrriiaa  ,,  pprroott..nn..4444330044  ddeell  0011  lluugglliioo  22001166,,  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  iinnddiiccaannoo  ii  mmeettooddii  ddaa  aaddoottttaarree  ppeerr  

iill  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellll’’iinnffeessttaannttee,,  ccoossìì  ccoommee  rriippoorrttaattii  nneellll’’aalllleeggaattoo  tteeccnniiccoo  aallllaa  nnoottaa  cchhee  llaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  
SSaanniittàà  hhaa  ttrraassmmeessssoo  aallllee  AATTSS;;    
  
VViissttoo  iill  RReeggoollaammeennttoo  llooccaallee  ddii  IIggiieennee  rreeccaannttee  nnoorrmmee  ssuullllaa  ppuulliizziiaa,,  ttaagglliioo  eerrbbaa  ee  mmaannuutteennzziioonnee  ddeell  vveerrddee;;  

  
VViissttoo  ll’’  aarrtt..  5500,,  55°°  ccoommmmaa  ddeell  DD..LLggss..  1188..0088..22000000,,  nn..  226677  ee  ll’’aarrtt..111177  ddeell  DD..LLggss..  3311..33..9988,,  nn..  111122;;  

  
VViissttoo  ll’’aarrtt..  77  bbiiss  ddeell  DD..LLggss..  226677//22000000,,  ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  DD..LL..  nn..  5500//22000033  ccoonnvveerrttiittoo  ddaallllaa  LLeeggggee  nn..  

111166//22000033,,  iinn  bbaassee  aall  qquuaallee  llaa  vviioollaazziioonnee  aallllee  oorrddiinnaannzzee  aaddoottttaattee  ddaall  SSiinnddaaccoo  ssuullllaa  bbaassee  ddii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  
lleeggggee,,  oovvvveerroo  ddii  ssppeecciiffiicchhee  nnoorrmmee  rreeggoollaammeennttaarrii,,  ccoommppoorrttaa  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddii  uunnaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  
ppeeccuunniiaarriiaa  ddaa  uunn  mmiinniimmoo  ddii  €€2255  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  €€550000,,  sseeccoonnddoo  llaa  pprroocceedduurraa  pprreevviissttee  ddaallllaa  LL..  nn..  668899//11998811;;  
  

OORRDDIINNAA  

  

--  AAii  pprroopprriieettaarrii  ee//oo  ccoonndduuttttoorrii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  ddii  tteerrrreennii  iinnccoollttii  oo  ccoollttiivvaattii  ((aanncchhee  qquueellllii  ssoottttoossttaannttii  ii  ppiilloonnii  

ddeellll’’aallttaa  tteennssiioonnee));;  

  

--  AAii  pprroopprriieettaarrii  ddii  aarreeee  aaggrriiccoollee,,  aarreeee  vveerrddii  iinnccoollttee  ee  ddii  aarreeee  iinndduussttrriiaallii  ddiissmmeessssee;;  

  

--  AAggllii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ddii  ccoonnddoommiinniioo;;  

  

--  AAii  ccoonndduuttttoorrii  ddii  ccaannttiieerrii  eeddiillii  ee  ppeerr  iinnffrraassttrruuttttuurree  vviiaarriiee;;  

  

--  AAll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll''AA..NN..AA..SS..  --  CCoommppaarrttiimmeennttoo  RReeggiioonnaallee  ppeerr  llaa  vviiaabbiilliittàà;;  

  

--  AALL  RReessppoonnssaabbiillee  SSeettttoorree  SSttrraaddee  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  VVaarreessee;;  

  

--  AAll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  SSOOCCIIEETTAA''  FFEERRRROOVVIIEE  DDEELLLLOO  SSTTAATTOO  --  RRFFII  SS..pp..AA..  ––  LLIINNEEAA  FFEERRRROOVVIIAARRIIAA  

RRHHOO  --  AARROONNAA;;  

  

--  AAll  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  SSOOCCIIEETTAA’’  AAEERREEOOPPOORRTTUUAALLEE  SSEEAA  SS..pp..AA..  

  

11..  ddii  vviiggiillaarree,,  cciiaassccuunnoo  ppeerr  llee  rriissppeettttiivvee  ccoommppeetteennzzee,,  ssuullll''eevveennttuuaallee  pprreesseennzzaa  ddii  AAmmbbrroossiiaa  nneellllee  aarreeee  ddii  lloorroo  

ppeerrttiinneennzzaa  nneell  tteerrrriittoorriioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  SSoommmmaa  LLoommbbaarrddoo,,  

22..  ddii  eesseegguuiirree  ppeerriiooddiiccii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ppuulliizziiaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  

nneellll’’AAlllleeggaattoo  tteeccnniiccoo  aallllaa  nnoottaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  SSaanniittàà  qquuii  uunniittoo;;  

33..  ddii  eeffffeettttuuaarree  ggllii  ssffaallccii  pprriimmaa  ddeellllaa  mmaattuurraazziioonnee  ddeellllee  iinnffiioorreesscceennzzee  ((aabbbboozzzzii  ddii  iinnffiioorreesscceennzzaa  11--22  ccmm))  ee  

aassssoolluuttaammeennttee  pprriimmaa  ddeellll’’eemmiissssiioonnee  ddii  ppoolllliinnee..  PPeerrttaannttoo  ssii  ddeevvee  iinntteerrvveenniirree  ssuu  ppiiaannttee  aallttee  mmeeddiiaammeennttee  

3300  ccmm,,  ccoonn  uunn’’aalltteezzzzaa  ddii  ttaagglliioo  ppiiùù  bbaassssaa  ppoossssiibbiillee..  GGllii  ssffaallccii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  eesseegguuiittii  nneeii  sseegguueennttii  ppeerriiooddii::  

••  II°°  ssffaallcciioo  uullttiimmaa  sseettttiimmaannaa  ddii  lluugglliioo  

••  IIII°°  ssffaallcciioo  ttrraa  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  sseeccoonnddaa  ddeeccaaddee  ee  ll’’iinniizziioo  ddeellllaa  tteerrzzaa  ddeeccaaddee  ddii  aaggoossttoo    

  



 

 

44..  ddii  uuttiilliizzzzaarree,,  iinn  aalltteerrnnaattiivvaa  aaggllii  ssffaallccii  ee  qquuaannddoo  ooppppoorrttuunnoo,,  ggllii  aallttrrii  mmeettooddii  ddii  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeellll’’AAmmbbrroossiiaa  

iinnddiiccaattii  nneellll’’AAlllleeggaattoo  tteeccnniiccoo  aallllaa  nnoottaa  ddeellllaa  DDiirreezziioonnee  GGeenneerraallee  SSaanniittàà    sseeccoonnddoo  llee  sseegguueennttii  ssppeecciiffiicchhee  ::    

  

••••••••  iinn  aammbbiittoo  aaggrriiccoolloo::  ttrriinncciiaattuurraa,,  ddiisseerrbboo,,  aarraattuurraa  ee  ddiissccaattuurraa
11
    

••••••••  iinn  aammbbiittoo  uurrbbaannoo::  ppaacccciiaammaattuurraa  ee  eessttiirrppaammeennttoo  

  

55..  ddii  ccoonncceeddeerree,,  ppeerr  iill  ssoolloo  aammbbiittoo  aaggrriiccoolloo,,  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  uunn  ssoolloo  iinntteerrvveennttoo  ddaa  eeffffeettttuuaarrssii  nneellllaa  pprriimmaa  

mmeettàà  ddii  aaggoossttoo,,  bbaassaannddoossii  ssuu  uunn’’aatttteennttaa  oosssseerrvvaazziioonnee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  iinn  ccaammppoo  ee  iinntteerrvveenneennddoo  sseemmpprree  

pprriimmaa  ddeellllaa  ffiioorriittuurraa..  IInn  ccaassoo  ddii  rraavvvviissaattaa  nneecceessssiittàà  ee    ssee  llaa  ssttaaggiioonnee  cclliimmaattiiccaa  ddoovveessssee  ffaavvoorriirree  uunn  

eecccceessssiivvoo  rriiccaacccciioo  ccoonn  ffiioorriittuurraa,,  èè  ccoonnssiigglliiaattoo  uunn  uulltteerriioorree  iinntteerrvveennttoo  aallll’’iinniizziioo  ddii  sseetttteemmbbrree;;  

  

IINNVVIITTAA  

  
LLaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  aa::  
11..  eesseegguuiirree  uunnaa  ppeerriiooddiiccaa  ee  aaccccuurraattaa  ppuulliizziiaa  ddaa  ooggnnii  ttiippoo  ddii  eerrbbaa  pprreesseennttee  nneeggllii  ssppaazzii  aappeerrttii  ((ccoorrttiillii,,  

ppaarrcchheeggggii,,  mmaarrcciiaappiieeddii  iinntteerrnnii,,  eecccc..))  ddii  pprroopprriiaa  ppeerrttiinneennzzaa;;  

22..  ccuurraarree  ii  pprroopprrii  tteerrrreennii  pprroovvvveeddeennddoo  aallll''eevveennttuuaallee  sseemmiinnaa  ddii  ccoollttuurree  iinntteennssiivvee  sseemmpplliiccii,,  ccoommee  pprraattoo  iinngglleessee,,  

ttrriiffoogglliioo,,  eecctt..,,  cchhee  aaggeennddoo  ccoommee  aannttaaggoonniissttii,,  iimmppeeddiissccoonnoo  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  AAmmbbrroossiiaa  aarrtteemmiissiiffoolliiaa..  

AAVVVVEERRTTEE  

  
LLaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  cchhee::  

11..  cchhiiuunnqquuee  vviioollii  llee  pprreesseennttii  ddiissppoossiizziioonnii  --  nnoonn  eeffffeettttuuaannddoo  ii  ttaaggllii  pprreevviissttii  ee//oo  llaasscciiaannddoo    iill  tteerrrreennoo  iinn  ccoonnddiizziioonnii  

ddii  aabbbbaannddoonnoo,,  ccoonn  pprreesseennzzaa  ddii  AAmmbbrroossiiaa  --  ssaarràà  ppuunniibbiillee  ccoonn  uunnaa  ssaannzziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa::  

--  ddaa  €€    5500  aa  €€  220000  ppeerr  uunn’’aarreeaa  ffiinnoo  aa  22000000  mm
22
  

--  ddaa  €€  220000  aa  €€  550000  ppeerr  uunn’’aarreeaa  oollttrree  ii  22000000  mm
22
  

  
22..  ggllii  UUffffiicciiaallii  ddeellllaa  PPoolliizziiaa  MMuunniicciippaallee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  vviiggiillaarree  ssuull  rriissppeettttoo  ddeellllaa  

pprreesseennttee  OOrrddiinnaannzzaa  eedd  iinn  ccaassoo  nneeggaattiivvoo  aallllaa  sstteessuurraa  ddeell  vveerrbbaallee  ddii  iinnaaddeemmppiieennzzaa  aallll’’oorrddiinnaannzzaa;;  

    

33..  aavvvveerrssoo  llaa  pprreesseennttee  OOrrddiinnaannzzaa  èè  aammmmeessssoo  rriiccoorrssoo  ggeerraarrcchhiiccoo  aall  PPrreeffeettttoo    oovvvveerroo  rriiccoorrssoo  ggiiuurriissddiizziioonnaallee  

aavvaannttii  aall  TT..AA..RR..  ppeerr  llaa  LLoommbbaarrddiiaa,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  eennttrroo  ii  tteerrmmiinnii  ppeerreennttoorrii  ddii  3300  ee  6600  ggiioorrnnii  aa  ddeeccoorrrreerree  

ddaallllaa  ddaattaa  ddii  nnoottiiffiiccaa  ee  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  oovvvveerroo  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellll''aattttoo..  

  
  
  
  
  
  
  
  

IL SINDACO 

firmato digitalmente 

                                                
1
 La discatura è un’aratura effettuata mediante l’aratro a dischi. Rispetto al lavoro tradizionale, la discatura permette 

maggiori velocità di avanzamento della trattrice e una lavorazione già abbastanza completa, viceversa la profondità di 
lavoro non è mai elevata e il rivoltamento del terreno è molto limitato 



 

 

 

 

 
 
 


