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UCHWALA NR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 
z dnia marca 2016 r. 

Stanowisko Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie nieodplatnoici przejazdu 
aglomeracyjnym odcinkiem autostrady A1 Strykbw - Tuszyn. 

Na podstawie 5 17 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Eodzi (Dz. Urz. Woj. Lbdzkiego z 2009 r. Nr 347, poz. 
2860 oraz z 2014 r. poz. 371 8), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala co nastqpuje: 

5 1. Rada Miejska w Lodzi zwraca siq z apelem do Prezesa Rady Ministr6w 
w sprawie nieodplatnoSci przejazdu aglomeracyjnym odcinkiem autostrady 
A1 Stryk6w - Tuszyn z przyczyn okreSlonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaly, kt6re 
stanowi jej integralnq czqS6. 

8 2. Zobowiqzuje siq Przewodnicqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszej uchwaly Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz Radzie Ministr6w. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Proj ektodawca: 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miejskiej w todzi 
z dnia marca 20 1 6 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Miejska w todzi zwraca siq z apelem o podjqcie wszelkich stosownych 
dzialan zmierzajqcych do nieodplatnoiici przejazdu odcinkiem autostrady A1 od wqzla 
Lodi - Polnoc (A 1lA2) do wqzla Tuszyn (A1 /DK9 1). 

Wschodnia obwodnica Lodzi ma znaczenie strategiczne dla zrnniejszenia ruchu 
samochodowego w stolicy wojewodztwa, szczeg6lnie tego najbardziej uci@liwego dla jej 
mieszkanc6w, czyli samochodow ciqiarowych. W Swietle analiz bqdqcych w posiadaniu 
Zarzqdu Dr6g i Transportu szacuje siq, ze wraz z otwarciem wlw odcinka autostrady ruch 
tranzytowy przez L6di moie spaSC nawet o 30%. OczywiScie przy zaloieniu pelnej 
dostqpno4ci tej drogi, czego najistotniejszym elementem jest jej nieodplatno46. 

Pozytywne skutki ograniczenia natqienia ruchu samochodowego na terenie miasta 
sq nie do przecenienia dla lodzian. Mniej samochodow oznacza rnniejsze wydatki 
na utrzymanie i remonty drag, zwiekszenie bezpieczenstwa, a t a k e  czystsze powietrze. 

W przekonaniu Rady Miejskiej w Lodzi odplatnoSC za przejazd wlw odcinkiem 
autostrady A1 znaczqco obniiy zainteresowanie wSr6d uczestnik6w ruchu drogowego 
do skorzystania z tej alternatywy. W konsekwencji nie uda siq osiqgnq6 w pelni wszystkich 
pozytywnych skutk6w zwipanych z realizacjq tak duzej i kosztownej inwestycji. Dlatego 
w ocenie lbdzkiego samorzqdu za zasadne i celowe uwaia siq wprowadzenie w iycie 
wskazanego w treSci apelu - stanowiska rozwipania. 


