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Protokół nr 9/IV/16  

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 20 kwietnia 2016 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan.......................... 9 

    - obecnych................. 9 

    - nieobecnych............ 0 

 

2. Zaproszeni goście – według listy 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Przyjęcie projektu uchwały stanowiska – apelu w sprawie nazw węzłów na autostradach 
i drogach szybkiego ruchu – druk BRM nr 60/2016. 

III.  Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. Radni przyjęli 
zaproponowany porządek. 

Punkt nr 1.: Przyj ęcie projektu uchwały stanowiska – apelu w sprawie nazw węzłów na 
autostradach i drogach szybkiego ruchu – druk BRM nr 60/2016. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi przedstawił ww. projekt: 

Mając na celu poprawę funkcjonalności węzłów drogowych wokół Łodzi zwracamy się 
z apelem o zmianę nazewnictwa i oznakowania węzłów oraz zjazdów na autostradach  
i drogach szybkiego ruchu wokół naszego miasta (na A2, A1, S8, S14).  

Funkcjonujące obecnie i planowane przyszłe nazwy na niektórych węzłach nie spełniają 
w pełni swej funkcji informacyjnej, a w niektórych przypadkach, jak przy planowanym węźle 
Łódź – Lublinek (na S-14), będą wprowadzać kierowców w błąd, ponieważ węzeł Łódź – 
Lublinek nie poprowadzi do łódzkiego lotniska Lublinek (Port Lotniczy im. W. Reymonta), 
a w okolice ul. Pabianickiej. Węzłem dojazdowym do lotniska będzie zaś Łódź – Retkinia. 

Wiele obecnych oraz planowanych nazw węzłów oraz zjazdów z autostrad (A-1, A-2) 
oraz dróg szybkiego ruchu (S-8, S-14) prowadzących do Łodzi nie posiada w nazwie słowa 
„Łódź”, przez co dla wielu kierowców spoza terenu aglomeracji łódzkiej oznakowanie takie 
jest mylące .  
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Rada Miejska w Łodzi, wzorując się na oznakowaniu węzłów i zjazdów wokół innych 
dużych polskich miast – takich jak: 

-  Kraków (Kraków Balice, Kraków Bielany, Kraków Tyniec, Kraków Skawina, 
Kraków Południe, Kraków Łagiewniki, Kraków Wieliczka, Kraków Bieżanów, Kraków 
Przewóz, Kraków Igołomska, Kraków Grębałów, Kraków Zesławice),  

- Poznań (Poznań Północ, Poznań Rokietnica, Poznań Napchanie, Poznań Tarnowo 
Podgórne, Poznań Ławica, Poznań Dąbrówka, Poznań Zachód, Poznań Komorniki, Poznań 
Luboń, Poznań Krzesiny, Poznań Wschód), 

- Wrocław (Wrocław Wschód , Bielany Wrocławskie , Wrocław Południe, Wrocław 
Lotnisko, Wrocław Stadion, Wrocław Północ, Wrocław Pawłowice), 

  wnosi o zmianę nazw.  

W związku z planowanym w sierpniu 2016 oddaniem do użytku odcinka autostrady A1 
obok Łodzi oraz rozpoczętemu procesowi budowy drogi szybkiego ruchu S-14 prosimy 
o pilne zajęcie się sprawą. Jesteśmy przekonani, że poprawione oznakowanie węzłów 
przyczyni się do łatwiejszego podróżowania po centralnej Polsce.  

 

Po krótkiej dyskusji Komisja przyjęła projekt uchwały – stanowiska – druk BRM 
nr 60/2016. 

Wynik głosowania: „za” – 9 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów. 

 

Protokół  sporządziła:  

 

Sylwia Woźniak-Taczała              Przewodniczący  

 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 

Bartosz Domaszewicz 
 
 
 
 


