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UCHWALA nr 
RADY MIEJSKIEJ w EODW 

z dnia 

stanowisko - ape1 w sprawie nazw w@w na autostradach i drogach szybkiego ruchu 

Na podstawie 9 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. 37 18), Rada Miejska w Eodzi 

uchwala, co nastepuje: 

$1. Rada Miejska zwraca siq z apelem do Generalnej Dyrekcji Drbg Krajowych i 
Autostrad o zmiany nazw wqzlbw i zjazdbw z autostrad A-1 i A-2 oraz drbg szybkiego ruchu 
S-8 i S-14 znajdujqcych siq wok61 Eodzi wedlug propozycji stanowiqcej zalqcznik do 
uchwaly, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

92. Uzasadnienie stanowi integralnq czeSC uchwaly. 

93. Zobowizpuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
niniejszego stanowiska Ministrowi Infrastruktury i Budownichva, parlamentarzystom Ziemi 
L6dzkiej, Generalnemu Dyrektorowi Dr6g Krajowych i Autostrad. 

94. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

uchwaly jest 
Dor omisja ds. Transportu. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz Kacpnak 



Uzasadnienie 

Majqc na celu poprawq funkcjonalnoSci wqzl6w drogowych wok61 Lodzi, zwracamy 
sic z apelem o zmianq nazewnictwa i oznakowania wqzlow oraz zjazd6w na autostradach 
i drogach szybkiego ruchu wok01 naszego miasta (na A2, Al,  S8, S14). 

Funkcjonujqce obecnie i planowane przyszle nazwy na niektorych wqzlach nie 
spelniajq w pe1ni swej funkcji informacyjnej, a w niekt6rych przypadkach, jak przy 
planowanym wqile E6di - Lublinek (na S-14), bqdq wprowadzak kierowc6w w blqd, 
poniewai wqzel L6di - Lublinek nie poprowadzi do 16dzkiego lotniska Lublinek (Port 
Lotniczy im. W. Reymonta), a w okolice ul. Pabianickiej. Wqzlem dojazdowym do lotniska 
bqdzie zaS Eodi - Retkinia. 

Wiele obecnych oraz planowanych nazw wqzl6w oraz zjazd6w z autostrad (A-1, A-2) 
oraz dr6g szybkiego ruchu (S-8, S-14) prowadzqcych do Eodzi nie posiada w nazwie slowa 
,,L6diW, przez co dla wielu kierowcdw spoza terenu aglomeracji l6dzkiej oznakowanie takie 
jest mylqce . 

Rada Miejska w Lodzi, wzorujqc siq na oznakowaniu wqzl6w i zjazdow wokdl innych 
duzych polskich miast - takich jak: 

- Poznah (Poznah P6lnoc, Poznah Rokietnica, Poznah Napchanie, Poznaii Tarnowo 
Podgbme, Poznah Eawica, Poznari Dqbrdwka, Poznari Zachdd, Poznah Komorniki, Poznah 
Lubon, Poznaii Krzesiny, Poznah Wschdd), 

- Wroclaw (Wroclaw Wsch6d , Bielany Wroclawskie , Wroclaw Poludnie, Wroclaw 
Lotnisko, Wroclaw Stadion, Wroclaw Pblnoc, Wroclaw Pawlowice), 

wnosi o zmianq nazw. 

W zwiqzku z planowanym w sierpniu 2016 oddaniem do uiytku odcinka autostrady 
A1 obok Eodzi oraz rozpocz~temu procesowi budowy drogi szybkiego ruchu S-14, prosimy o 
pilne zajqcie siq sprawq. JesteSmy przekonani, i e  poprawione omakowanie wqz16w przyczyni 
siq do latwiejszego podr6zowania po centralnej Polsce. 


