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Ilość załączników ... 

Prezydent Miasta Zgierza 

Interpelacja 

Zbliża się do końca okres ułatwionych prac związanych z wycinką drzew itp. Zwracam się 
z prośbą o przedstawienie informacji w tym temacie: 

Czy miasto Zgierz posiada wykonaną inwentaryzację zieleni na terenie miasta? 

Ile drzew i z jakich powodów przewidziane jest do wycinki w roku 2019, jakie koszty po 
stronie miasta to pociągnie za sobą. Czy drewno pozostałe po wycince przewidziane jest 
do sprzedaży, czy stanowić będzie odpad? 

Jaki plan nasadzeń na rok 2019 jest planowany? Czy są to tylko nasadzenia 
kompensacyjne, czy też są dodatkowe, nowe, planowe? 

Wnioskuję także o zwiększenie ilości nasadzeń krzewów i żywopłotów w pasach 
drogowych oraz na skwerach i małych trawnikach. Pozwoli to zwiększyć ilość 
powierzchni liści, poprawiając jakość powietrza, ograniczając hałas i zapylenie oraz 
stanowiąc możliwość schronienia dla małych ptaków. 

Przy tym ostatnim argumencie zwracam uwagę na wyniki ostatnich obserwacji i liczenia 
ptaków na terenie Unii Europejskiej. Wyniki wskazują na zagrożenie katastrofa 
ekologiczną wymierania ptaków co doprowadzi do zwiększenia liczby owadów i zakłóci 
ró\y»ewagę biologiczną w każdym niemal ekosystemie. 
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Pan Łukasz Wróblewski 

Radny Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie prac 
związanych z wycinką drzew informuję, iż Gmina Miasto Zgierz posiada wykonany w roku 
2013 dokument pn. ..Inwentaryzacja Dendrologiczna Parku Miejskiego im. T. Kościuszki 
w Zgierzu". 

W postawionej przez Pana Radnego kwestii planu wycinki, jej kosztów i sposobu 
zagospodarowania drewna wyjaśniam, że nie sporządza się rocznych planów usuwania drzew 
i krzewów. Wycinanie drzew i krzewów z terenów należących do gminy wykonywane jest 
w skrajnych przypadkach i wynika w szczególności z bieżącego przeglądu drzewostanu. 
Zgodnie z delegacją ustawową do usunięcia kwalifikowane są drzewa, których stan nie rokuje 
szans na przeżycie oraz których stan stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
Występują także przypadki konieczności usunięcia drzew w związku z prowadzonymi 
inwestycjami. W każdym z ww. przypadków Gmina Miasto Zgierz zobowiązana jest wystąpić 
i uzyskać zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów od ustawowo wskazanych organów, 
tj. Starosty Zgierskiego lub Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Składane 
przez Prezydenta Miasta Zgierza wnioski o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub 
krzewów z terenu pozostającego w gestii gminy uwzględniają kompensację przyrodniczą. 
Do oceny zakresu i sposobu kompensacji przyrodniczej brane są pod uwagę możliwości, ilość 
i gatunki nasadzeń zastępczych, co wynika z istniejącego i planowanego zagospodarowania 
nieruchomości, w tym występującej już lub planowanej zieleni i infrastruktury. Nadmieniam, 
że ww. organy zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów mogą nałożyć w ramach 
wydawanych decyzji nasadzenia kompensacyjne inne niż zaproponowane przez 
wnioskodawcę. 

Wobec powyższego działania w zakresie usunięcia z gruntu drzew lub krzewów oraz 
wykonania nasadzeń zastępczych są na bieżąco realizowane przez gminę w terminach 
wyznaczonych zgodnie z treścią uzyskanych zezwoleń, wg zabezpieczonych na ten cel środków 
finansowych. 

Należy wskazać, iż zwykle wykonawca usuwający drzewa lub krzewy zobligowany jest 
do uprzątnięcia terenu i zagospodarowania drewna. Występowały także przypadki 
przekazywania drewna osobom potrzebującym, zgodnie z informacjami uzyskanymi 
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
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W kwestii zwiększenia ilości nasadzeń należy wskazać, że w ramach projektu 
pn. „Modernizacja infrastruktury zielonej na terenie miasta Zgierza", który zakończył się 
w grudniu 2018 roku. uzupełnione zostały zadrzewienia o odpowiednim doborze gatunkowym 
drzew w pasach drogowych ulic: tj. ul. 1 -go Maja na odcinku od 3- go Maja do Osiedla Kurak, 
ul. Staffa/ Parzęczewska - okolice ścieżki rowerowej, ul. Cezaka. ul. Łódzka - skwer przy 
Centrum Handlowym oraz w parku przy ul. Piątkowskiej i placu 100 Straconych w ilości 160 
sztuk drzew oraz 7000 tysięcy krzewów i bylin. Ponadto w ramach realizacji projektu 
pn. ..Szlakiem architektury włókienniczej - rewitalizacja miasta Zgierza w celu rozwoju 
produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM" będzie 
przeprowadzona rekultywacja zieleni w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki, przy 
obiekcie „Starego Młyna", na terenie Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego „Malinka" oraz 
w wyznaczonych miejscach integracji społecznej na terenie miasta Zgierza. 

W roku bieżącym Gmina Miasto Zgierz zgłosiła do Marszałka Województwa 
Łódzkiego akces udziału w Programie „100 tys. drzew na stulecie Województwa Łódzkiego", 
w ramach którego pozyskać można 1 000 szt. różnych gatunków drzew i krzewów. 

W roku ubiegłym Gmina Miasto Zgierz przeprowadziła akcję pn. ..Sadzonki roślin 
za zużyte baterie", w ramach której za przynoszone przez mieszkańców zużyte baterie oraz 
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wydawane były sadzonki drzew, w łącznej ilości 
200 szt. 

Celem zapobiegania utraty zieleni stosowana jest też norma dopuszczająca realizowanie 
nasadzeń zastępczych na gruntach gminy przez podmioty, które uzyskają od Prezydenta Miasta 
Zgierza zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z należących do nich nieruchomości. 
Najczęściej taka forma stosowana jest względem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 


