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Projekt z dnia 14 hwietnia 2014 r,
Projekt uchwaly wnoszony na podstawie
$ 10 ust. 2-5 Statutu Miasta todzi
przez grupq co najmniej 6000 mieszkancow Miasta Lodzi;
osoby upowainione do kontaktow i prezentowania projektu:
Aleksandra Skorska - Glonek,
Pawel. Glonek, Piotr Pietrzak, Jakub Wypych.
adres do korespondencii:
Stowarzyszenie ,,Racjonalna Konstytucyjna"
ul. Dqbrowskiego 44/46 lok. 12; 93-277 Lodi
telefony: 609 122 03 1 - Piotr Pietrzak
607 683 306 - Aleksandra Sk6rska - Glonek
796 822366-Jakub Wypych

...............
z dnia ............................................2014 r.
UCHWALA NR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

Stanowisko - spneciw wobec budowy ul. Konstytucyjnej
Na podstawie 9 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2009 r. Nr 347, poz.
2860), Rada Miejska w Lodzi
uchwala, co nastgpuje:

5 1. Rada Miejska

w todzi sprzeciwia siq budowie projektowanej ulicy Konstytucyjnej od
ul. Strykowskiej do Trasy Lbdi-Gbrna (etap 111), w wariantach przebiegu zaprezentowanych
przez Zarzqd Dr6g i Transportu w trakcie konsultacji spdecznych w dniach 29.1 1.2012 r. 06.12.2012 r., a takie w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 09.03.2013 r., jako
inwestycji zbednej w systemie komunikacyjnym Lodzi, pozbawionej realnych M d
finansowania i budzqcej sprzeciw spoleczny.

$2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcq Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania niniejszego
stanowiska Prezydentowi Miasta Eodzi.
$3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia.

Pnew odniezqcs
Rady Miejskiej w todzi
Joanna Kopcihska
Projektodawcy :
Grupa Mieszkancow Miasta todzi, o ktorych mowa w 5 10 ust. 2 Statutu Miasta todzi
imieniu mieszkaricow

Piotr Pietrzak

UZASADNIENIE
Projekt budowy drogi, w obecnie proponowanym przebiegu, spowodowal ogromny
odzew spobczny oraz sprzeciw wobec przygotowywanych prac projektowych i budowlanych.
Najwiqksze kontrowersje budzi planowany przebieg trasy oraz dotychczasowy spos6b
prowadzenia konsultacji spolecznych w tym temacie.
Planowana droga ma przebiegak praktycznie przez sam Srodek miasta, i niejako
dublowak funkcje al. ~ m i g l e ~ o - ~ oraz
~ d z ul.
a Kopcinskiego, bqdqc jednoczehie w bardzo
bliskim spiedztwie tych drog. Rodzi siq zatem pytanie o racjonalnoid tak kosztownego
przedsiqwziqcia.
Trasa Konstytucyjna, jako wewnqtrzna wschodnia obwodnica Lodzi, ma by6 drogq
szybkiego ruchu, czteropasmowq, z bezkolizyjnymi skrzyiowaniami (wqzlami), ktbra w e
przebiegad przez Srodek osiedli, tuz pod oknarni mieszkahcow, nawet w odlegloki kiku
metrow od ich blok6w i domow.
Plany budowy trasy Konstytucyjna, w przebiegu przedstawianym przez 2Ddg i
Transportu podczas konsultacji spolecznych w dniu 29.1 1.2012 r. siqgajq roku 1925, kiedy to
struktura logistyczna i zabudowa miasta ksztaltowaly siq zupehie inaczej n i i obecnie. W
momencie projektowania tej drogi, w miejscach gdzie miala ona przebiegaC oraz ich
spiedztwie byly pola i lqki. Dzii znajdujq siq tam domy Lodzian. W tamtych czasach trasa
Konstytucyjna zostala pomyilana jako wschodnia obwodnica miasta. Wowczas al. Rydza
smiglego i ul. Kopcinskiego nie byly nawet w planach.
Powrot do realizacji planow trasy Konstytucyjna z 1925 r. z ignorowaniem zmian
strukturalnych, ktore nastqpily na przestrzeni ostatnich 88 lat, rodzi uzasadnione wqtpliwoSci.
Ponadto, w wyznaczonych planach trasa Konstytucyjna ma byC, poprowadzona
centralnie przez kompleks Parkow 3 Maja i Baden-Powell'a, b q c jego naturalnq s t d c t u q
i calkowicie zatracajqc jego charakter, co w mieScie stricte przemyslowym jest Mqdnq
koncepcjq.
Wqtpliwoici budzi argument, ie trasa odciey centrum Lodzi. Takie odcizpknie
nastqpi samoistnie, na skutek zakonczenia prac nad autostrada A1 i drogami ekspresowymi
S8 oraz S14, stanowiqcych zewnqtrzne obwodnice Eodzi. Te przedsiqwziqcia zwolniq
przestrzeli dla ruchu lokalnego. Trasa Konstytucyjna w planowanym projekcie spowoduje
nasilenie w centrum Lodzi ruchu samochodow ciqiarowych. WiqkszoSC kierowcbw
przemieszczajqcych siq w kierunkach p6lnoc-pdudnie, wybierze bezplatnq i krbtsq drogq
przebiegajqcq przez Lodi zamiast platnq obwodnicq w postaci autostrady A1 .
t o d i musi siq rozwijak, a jednym z niezbqdnych elementow tego procesu jest poprawa
komunikacji drogowej w mieicie. Nie moze siq to jednak odbywak przy jednoczesnym
lekcewazeniu opinii publicznej i braku odpowiednich konsultacji spdecznych. Nie bierze siq
pod uwagq talc istotnych zastrzezen, jak miqdzy innymi: katastrofalne dla Srodowiska skutki
wycinania kolejnych drzew w mieicie, brak profesjonalnej ekspertyzy dotyczqcej Parku 3
Maja, ktora bralaby pod uwagq podmokloAC terenu oraz negatywny wplyw budowy dmgi na
poziom w6d gruntowych, zwiqkszenie poziomu halasu i pogorszenie jakoSci iycia. Lodzianie
zarzucajq miejskim urzqdnikom ignorancjq oraz brak perspektywicznego myS1enia
i przewidywania konsekwencji realizowania takich planow.

Wqtpliwo5ci budzq rowniei koszty budowy nowej trasy. Wedlug wstqpnych wyliczen
mogq one wynieSC nawet kilka miliardow zlotych. Lodzianie uwaiajq, ze Miasta nie st& na
takq inwestycjq. Slusznie proponujq skupienie siq na modernizacji obecnych drbg
i zakoliczeniu trwajgcych robot.
Zdaniem mieszkahcow, budowa trasy Konstytucyjnej nie uzyskala akceptacji
spolecznej i powinna zostak zaniechana. Dalsze dzialania wladz, nie uwzgl@iajqce potneb
i oczekiwan mieszkahc6w, mogq spowodowaC znaczne wyludnienie Lodzi i doprowadziC
Miasto do ekologicznej i finansowej katastrofy.

w imieniu mieszkancbw

Piotr Pietrzak

