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Szanowny Panie Prezydencie, 

W związku z zaskakującym prowadzeniem prac na ulicy Dąbrowskiego, które ujawnił 
radny Przemysław Jagielski, mianowicie wycince drzew po położeniu wokół nich 
chodnika skutkiem czego chodnik jest pofałdowany z uwagi na układ korzeniowy, a 
drzew już nie ma zwracam się do Pana prezydenta z pytaniami: 

Jakie były koszty wymiany chodnika na odcinku ul. Dąbrowskiego od numeru 8 do ul. 
Narutowicza? 

Kiedy podjęto decyzję o wycince drzew? Na jakiej podstawie została ona podjęta? 

Czy w miejsce wyciętych zostaną posadzone nowe drzewa? 

Jakie są plany co do tego chodnika, czy zostanie on rozebrany we fragmentach i po 
usunięciu brył korzeniowych położony ponownie już bez nierówności? 

Czy prace te będą przeprowadzone w ramach nowego postępowania? Kiedy zostanie ono 
ogłoszone? 

Łukasz Wróblewski 

Radny Miasta Zgierza 



Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 

Zgierz, .05.2020 r. 

PŚ.0003.9.2020.JŁ 

Pan 
Łukasz Wróblewski 
Radny 
Rady Miasta Zgierza 

Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą wycinki drzew w pasie 
ul. Dąbrowskiego informuję, że roboty realizowane są na podstawie umowy z dnia 
07.11.2019 r. oraz aneksu do umowy z dnia 20.12.2019 r. z firmą ELBET Łukasz Kłys 
z terminem realizacji do 31 maja 2020 r. 

Decyzja o wycince drzew została podjęta w trakcie realizacji robót. Po rozbiórce 
płytek chodnikowych a następnie korytowaniu pod chodnik, odsłonięto system korzeniowy 
drzewa. W związku z tym, iż uniemożliwiał on wykonanie chodnika w sposób prawidłowy, 
tzn. z zachowaniem odpowiednich spadków, został wystosowany wniosek do Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu o wydanie decyzji na usunięcie drzewa. 

Wobec powyższego zdecydowaliśmy o wykonaniu pełnego utwardzenia w tych 
miejscach ze względu na zabezpieczenie stabilności drzew oraz bezpieczne poruszanie się 
pieszych chodnikiem do czasu uzyskania pozwolenia. 

Decyzja została wydana dopiero w dniu 7 lutego 2020 r. z obowiązkiem dokonania 
nasadzeń zastępczych. Nowe drzewa zostaną nasadzone w liczbie 3 sztuk. 

Do tej pory przeprowadzono wycinkę 2 drzew, którą zrealizowała firma 
odpowiedzialna za utrzymanie zieleni miejskiej, wykonano korektę nawierzchni chodnika 
po wycince wraz z przygotowaniem miejsc na nowe nasadzenia. Korekta chodnika została 
wykonana przez firmę ELBET Łukasz Kłys w ramach zawartej umowy z dnia 07.11.2019 r. 

Koszt inwestycji to - 148.000,00 zł brutto. 

WYI 

Sprawę prowadzi: Justyna Łopalewska, tel.:(42) 714 32 28, e -mail: jlopalewska@umz.zgierz.pl. 
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