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UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia r. 

w sprawie okreblenia kierunk6w dzialania Prezydenta Miasta Lodzi w zakresie 
opracowania polityki tworzenia korzystnych warunk6w dla rozwoju ruchu pieszego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastepuje: 

5 1. Rada Miejska w Lodzi okreila kierunki dzidania Prezydenta Miasta Lodzi 
w zakresie opracowania polityki tworzenia korzystnych warunkow dla rozwoju ruchu 
pieszego, kt6rej celem powinno by6 zwiqkszenie roli i jakoici systemu transportu pieszego 
z uwzglqdnieniem potrzeb wszystkich grup uzytkownikow infrastruktury pieszej. 

5 2. Rada Miejska w Lodzi uznaje, ze zakres polityki, o kt6rej mowa w 1, powinien 
obejmowaC w szczeg6lnoici: 

1) diagnoze stanu obecnego uwzgledniajqcq audyt miejsc szczegolnie niebezpiecznych 
oraz trudno dostqpnych i nieprzyjaznych, 

2) standardy projektowania i wykonania drog dla pieszych wraz z otoczeniem, 

3) wytyczne projektowania i wykonania drog dla pieszych wraz z otoczeniem. 

5 3. Opracowanie polityki, o kt6rej mowa w $ 1, powinno odbywat sie z 
uwzglqdnieniem udziah przedstawicieli organizacji pozarzqdowych, w szczegolnoici 
reprezentujqcych pieszych, w tym osoby niepelnosprawne, niepeholetnie oraz seniorow. 

$ 4. Rada Miejska w Lodzi uznaje za zasadne utworzenie stanowiska rzecznika 
pieszych, ktorego zadaniem bylby staly nadz6r nad realizacjq zapisow polityki. 

5 5. Uzasadnienie jest integralnq czqiciq uchwaly. 

§ 6. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 



5 7. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Projektodawcarni uchwaly sq: 

Urszula Niziolek- Janiak 

Bartosz Domaszewicz 

Przewodniczqcy 

Rady MieSskiej w todzi 

Tomasz KACPRZAK 



UZASADNIENIE 

Polskie miasta przywiqzuja, coraz wiqksza, uwagq do realizacji idei zrownowaionego 
transportu, kladqc szczeg6lny nacisk na preferencje dla transportu zbiorowego, rowerowego 
oraz ruchu pieszego. Pojawiajq siq kolejne dokumenty, okreSlajqce standardy ksztaltowania 
przestrzeni dla transportu pieszego oraz inicjatywy spokeczne w tym zakresie. W Lodzi od 
kilku lat wag9 ruchu pieszego w systemie transportowym podkreSla inicjatywa Piesza Lodi. 
Przy duzej skali inwestycji w mieScie istnieje potrzeba opracowania polityki tworzenia 
korzystnych warunk6w dla rozwoju ruchu pieszego. Proces ten powinien odbyC siq z 
aktywnym udzialem mieszkar?c6w i organizacji pozarzqdowych, reprezentujqcych pieszych o 
roznych potrzebach, rbznym stanie zdrowia. Polityka ma realizowaC zalozenia: 

konstytucyjnej zasady zrownowazonego rozwoju, 

ustaw, rozporzqdzen, norm dotyczqcych projektowania uniwersalnego i dostqpnoSci, 

Krajowej Polityki Miejskiej, 

Studium Uwarunkowh i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego miasta Lodzi, 

Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+, 

Polityki Spolecznej 2020+dla Miasta Lodzi - strategii rozwiqzywania problemow 
spolecznych, 

programow rewitalizacyjnych realizowanych w Lodzi, 

programu Atrakcyjne przestrzenie miej skie 2020+, 

Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 
20 15-2020. 

Opracowanie niniejszej polityki ma na celu przede wszystkim rozwijanie transportu 
pieszego, zapewnienie najlepszych warunkbw dla bezpiecznego poruszania siq pieszo 
wszystkim uzytkownikom, w tyrn osobom niepdnoletnim i osobom o rohych mozliwoSciach 
psychomotorycznych, a takie osobom nieznajqcym topografii Lodzi. W efekcie realizacji 
programu wypracowane majq zostaC mechanizmy tworzenia wysokiej jakoSci sieci dr6g dla 
pieszych i ksztaltowania otoczenia przyjaznego pieszym. 

Cele szczegolowe: 

zwiqkszenie liczby przemieszczeli pieszych, 

zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszego i poczucia bezpieczenstwa osobistego, 

zapewnienie komfortu poruszania siq pieszo dla uiytkownik6w o roznych potrzebach i 
roinym stanie zdrowia, 



przyjqcie rozwiqz& preferujqcych ruch pieszy jako podstawowq formq poruszania siq 
po mieicie w miejscach krzyzowania siq ciqg6w komunikacyjnych pieszych, 
rowerowych, transportu publicmego i transportu indywidualnego, 

integracja transportu pieszego z innymi rodzajami transportu, 

zapewnienie atrakcyjnych przestrzeni do poruszania siq pieszo, w tym podniesienie 
dbatoici o zieleri przyulicmq i towarzyszqcq ciqgom pieszym, 

ulatwienie prowadzenia inwestycji w pasach drogowych poprzez wypracowanie 
standard6w fhkcjonalnych, ekologicznych i materialowych, w tym dotyczqcych 
mebli miejskich, malej architeMury i infiastruktury drogowej, 

zapewnienie czytelnoici rozwiqz& przestrzennych i informacji przestrzennej, 

wsparcie rozwoju drobnej przedsiqbiorczohci przy ciqgach pieszych, 

podniesienie kultury korzystania z przestrzeni publicznych, 

zaakcentowanie tozsamoSci miasta w przestrzeni publicznej, 

poprawa stanu hrodowiska naturalnego. 


