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UCHWAEA Nr ......... 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie petycji Stowanyszenia ,,-' o zaniechanie projektowanych 

zmian w komunikacji miejskiej w projekcie pn. ,,Model Zr6wnowaionego Transportu 
Zbiorowego Lodzi 2020". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w zwiqzku z art. 9 ust. 2 oraz art. 13 ustawy 
z dnia 1 1 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1 195), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Petycje Stowarzyszenia ,-' o zaniechanie projektowanych mian  
w komunikacji miejskiej w projekcie pn. ,,Model Zr6wnowaionego Transportu Zbiorowego 
Lodzi 2020"uznaje siq za bezzasadnq z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
przedn~iotowej uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
wnoszqcym petycj e niniej szej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

$ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
Doraina Komisja ds. Transportu 
Rady ~ f i s k i e j  w Lodzi 

jrrrlosz Dornaszew icz 1 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr ............... 
Rady Miejskiej w todzi 

................. z dnia 

UZASADNIENIE 

Stowarzyszenie ,-- dzialajqc na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z 11 lipca 
20 14 roku o petycjach (Dz. U. z 20 14 r. poz. 1 199, z1oiyio petycjq do Rady Miejskiej 
w Lodzi, iqdajqc zaniechania projektowanych zmian w komunikacji miejskiej w projekcie 
pn. ,,Model Zrownowaionego Transportu Zbiorowego Lodzi 2020". Prezentowany na 
spotkaniach konsultacyjnych projekt by1 materialem wyjiciowyrn do dyskusji z mieszkaricami 
na temat sposobow poprawy funkcjonowmia komunikacji miejskiej. Decyzja w sprawie 
wdroienia zapisow zawartych w opracowaniu zostanie podjqta dopier0 po zakonczeniu 
procesu konsultacyjnego. Nie we wszystkich jednak lokalizacjach mozliwe jest pogodzenie 
interesow kierowcow samochodow indywidualnych i pasakerow komunikacji miejskiej gdyz 
plynnoSC jazdy i punktualnoik Srodk6w transportu zbiorowego ma znaczqcy wplyw na * 
nadmierne natqienie ruchu samochodowego na wqskich ulicach. Zesp61 przygotowujqcy 
projekt wskazal propozycje ulic, na ktorych ruch sarnochodowy moglby zostaC ograniczony, 
ale nie wyeliminowany. 

Biorqc pod uwagq powyzsze argumenty Rada Miejska uznaje petycjq wniesionq przez 
Stowarzyszenie t" za bezzasadnq. 


