
UCHWALA NR ... ... .. . 

Druk BRM nr 17 112016 
Projekt z 15.1 1.2016 r. 

RAI)Y M IEJ SKJEJ w LOI)ZI 
z dni~l .. ... . . 

w sprawic pctycji pt.: Pr.r.cbudujmy zlikwidowan'l lodzkq bocznic't " Kolcj Schciblcra " 
na ko lcj micjskq . 

Na podstawie art. 18 us!. 2 pkt 15 ustawy z dnin 8 marca 1990 r. 0 samomJdzie 
gminn)'m (Dz. U. z 20 16 r. poz. 446 i 1579). w zwi(Jzku z art. 9 t1Sl. 2 oraz art. 13 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. 0 pctycjach (Dz. U. z 20 14 r. poz. 1195 oraz z 20 16 r. poz. 1579). Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co mlst'tPujc: 

§ I. Pctycj/y pt.: Przebudujrny zli kwidowanC} 16dzkC} bocznic~ .,Kolej Scheiblera" na 
ko lej miejskq uznaje si<; za bezzasadll(t z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
przedm iotowej lIchwal y, kt6re siano wi jej integraln<J ezyse. 

§ 2. Zobowi.:guje siy PrlcwodnicZ4cego Rady Miejskiej w Lodzi do przckazania 
wnosZCJcemu pClycj9 ninicjszcj uchwaly wraz z uzasad nicnicm. 

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dnicm podj~c i a. 

Projektodawq uchwa ly jest 
Domina Komisja ds. TransportLJ 
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Za l<lcznik 
do uchwaly Nr. ....... . 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia .. ...... ........ . 

UZASADNIEN IE 

Pan . ' .. dzialaj<lc na podstawie art. 6 ust. I lIstawy z 11 lipca 2014 roku 
o pCI)'cjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195 Ofaz z 2016 f. pOZ. 1579), zlozyl petycj~ do Rad)' 
Micjskicj w Lodzi . t4daj <lc przebudowania zlikwidowanej 16dzkiej bocznicy "Kolei 
Schciblcra" na kolej miejskfl .. 

Jak jasno wskazuje Zarzqd Dr6g i Transportu, kt6ry w im ieniu Prezydenla Miasla wykonuje 
zadallia organizatora pub li cznego transportu zbiorowego, przedsl8wiona koncepcja 
slworzcnia ,,16dzkiego metra" w oparciu 0 tzw. "Kolei Scheiblera" jest niesp6jna oraz 
nicmozliwa do rea li zacji . 

Podst8wowe ograniczcnia przedslawionego pomyslu 10 prLcde wszystkim: 

I) Nie rna mozliwosci przeprowadzenia w sladzie ko lei ruchu 0 parametrach metra 
tj. bezkolizyjnego i z wysokq cz~stol1 iwosci<l kursowania ze wzgl~du na liczne 
skrzyzowania z drogami m.in. z uli c~ Kili llskiego, po kt6rej kursuje tabor 
tramwajowy. Real izacja projck tu wi<lzalaby s i ~ z zaburzenicm plynnosc i ruchu 
1Ilicznego, w ty m komunikacji miejskiej. 

2) I>ierwoln'l funkcj<l "Kolei Scheiblera" - de facIO bocznicy towarowej - nie byla 
obsluga ruchu pasazerskiego. Dlatego tez liczne luki i ciasne promienie tych luk6w 
un iemozli wiaj<lce rozwi ni~cje atrakcyjnych z punktu widzenia pasaZer6w pr~dkosci 
przejazd6w prq pierwotnej flmkcji ni e stanowily problemu. W wersji przedlozonej 
przez autora petycj i ograniczenia te podwaujq sens realizacj i projektu. 

3) Proponowany przebicg nowej miejsk iej kolei cz~sciowo znajduje si~ obecnie w pasie 
drogowym ul. Wydawniczej a inny jej fragment prLebiega przez zamkni~ty Leren 
zak ladu Veolia Energia SA, kt6ry nie jest dost~pny dla os6b post ronnych. 

4) Naklady finansowe niezb~dne do realizacji projeklll znacUlCO wykraczaj<l poza 
l11ozliwosci budt.etowe Miasta. 

Bior<\.c pod uwag~ powyisze argumenty Rada Miejska uznaje pelycj~ wniesion<\. przez 

p. . . bczzasadn~. 
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