
Protokół nr 18/X/17 

posiedzenia Doraźnej Komisji ds. Transportu  

Rady Miejskiej w Łodzi 

które odbyło się 19 października 2017 r. 

w  Urzędzie Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 

 

I. Obecność na posiedzeniu  

1. Członkowie Komisji  

    - stan..........................  8 

    - obecnych.................. 7 

    - nieobecnych..............1 ( usprawiedliwiona: p. Urszula Niziołek-Janiak) 

        

2. Zaproszeni goście – według listy 

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do nin. protokołu.  

II. Proponowany porządek posiedzenia:  

1. Stanowisko Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie 
obsługi komunikacyjnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
Olechów-Janów – przygotowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 
p. Tomasza Kacprzaka oraz radną p. Urszulę Niziołek-Janiak. 

2. Sprawy różne i wniesione.  

III. Przebieg posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Domaszewicz. Radni 
jednomyślnie przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia wraz z zaległymi protokołami. 

Zmieniony porządek posiedzenia: 

1. Stanowisko Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi w zakresie 
obsługi komunikacyjnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego Osiedla 
Olechów-Janów – przygotowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi 
p. Tomasza Kacprzaka oraz radną p. Urszulę Niziołek-Janiak. 

2. Przyjęcie protokołów nr 14/IX/17 z dnia 20 września 2017 r., nr 15/IX/17 z dnia 21 
września 2017 r. oraz nr 16/X/17 z dnia 13 października 2017 r. 

3. Sprawy różne i wniesione.  
 

Punkt 1.: Stanowisko Doraźnej Komisji ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi 
w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego 
Osiedla Olechów-Janów – przygotowane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Łodzi p. Tomasza Kacprzaka oraz radną p. Urszulę Niziołek-Janiak. 



Komisja przyjęła Stanowisko w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego Osiedla Olechów-Janów o treści: 

Doraźna Komisja ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi na posiedzeniu w dniu 21 
września 2017 r. zapoznała się z planami obsługi komunikacyjnej Osiedla Olechów – Janów 
w kontekście nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi”. 

W efekcie Komisja podczas posiedzenia w dniu 19 października 2017 r. przyjęła 
następujące stanowisko: 

Doraźna Komisja ds. Transportu Rady Miejskiej w Łodzi, mając na względzie jak 
najlepsze zapewnienie bezpiecznej obsługi komunikacyjnej na osiedlu Olechów Południe 
zwraca się do Prezydenta Miasta Łodzi o: 

• przebudowę ulicy Zakładowej na odcinku od al. Hetmańskiej do al. Cezarego Józefiaka 
z budową oświetlenia, chodników i dróg rowerowych; 

• remont ulicy Zakładowej na odcinku pomiędzy al. Hetmańską i Książąt Polskich; 

• remont al. Hetmańskiej; 

• zapisanie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymogu 
zapewnienia przez inwestorów budujących budynki wielorodzinne po minimum 1,5 
miejsca postojowego dla samochodów osobowych dla jednego mieszkania; 

• analizę planów korytarza przebiegu przedłużenia ul. Przybyszewskiego na wschód ze 
względu na bezpieczeństwo pieszych, w szczególności dzieci – uczniów SP 205; 

• zwiększenie częstotliwości kursowania linii 10; 

• stworzenie zieleńca przy ul. Elżbiety Łokietkówny na działce przyległej do ulicy. 

 

Wynik głosowania: „za” – 4 głosy, „przeciw” – 0 głosy, „wstrzymujących się” 
– 0 głosów 

Punkt 2.: Przyjęcie protokołów nr 14/IX/17 z dnia 20 września 2017 r., nr 15/IX/17 
z dnia 21 września 2017 r. oraz nr 16/X/17 z dnia 13 października 2017 r. 

Protokoły nr 14/IX/17 z dnia 20 września, nr 15/IX/17 z dnia 21 września oraz nr 16/X/17 
z dnia 13 października 2017 r. zostały przyjęte jednomyślnie 4 głosami „za”.  

 

Punkt 6.: Sprawy różne i wniesione 

Przewodniczący poinformował o sprawach, które wpłynęły do Komisji. 

Radny p. Maciej Rakowski zwrócił uwagę, że podnosił na jednym z posiedzeń Komisji, 
żeby na ul. Warszawskiej przed dojazdem do ul. Łagiewnickiej ZDiT zamiast zwykłej 
sygnalizacji zainstalował żółte światło pulsacyjne, co zostało zrealizowane, dzięki czemu 
kierowcy zaczęli jeździć główną drogą bez korzystania z przejazdu przez osiedle.  

Radny p. Mateusz Walasek zaapelował, aby zwrócić uwagę Zarządowi Dróg i Transportu, 
który organizuje konsultacje społeczne przez Internet, aby również osoby wykluczone 
cyfrowo mogły w nich uczestniczyć. 

Przewodniczący Komisji zgodził się z tą uwagą. 

Ponieważ nie było wniosków ze strony radnych, prowadzący zamknął posiedzenie. 



 

Protokół  sporządziła:  

Sylwia Woźniak-Taczała 

   Przewodniczący  
 Doraźnej Komisji ds. Transportu 

 
Bartosz Domaszewicz 


