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UCHWALA NR... . 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia ..... sierpnia 2016 r. 

stanowisko - ape1 Rady Miejskiej w Lodzi do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych 
i Autostrad Oddzial w Eodzi w sprawie pozytywnego zaopiniowania moiliwo6ci 

wprowadzenia zakazu wjazdu tranzytowego samochod6w ciqiarowych powyiej 12 ton 
do Miasta Eodzi 

Na podstawie 5 17 Regularninu Pracy Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiqcego 
zalqcznik Nr 7 do Statutu Miasta Lodzi (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. 1. W zwiqzku ze znaczqcym rozwojem sieci drog krajowych, ekspresowych i autostrad 
wok61 Lodzi na przestrzeni ostatnich kilku lat, w tym oddanej do uiytku niedawno autostrady 
A1 na odcinku Stryk6w - Tuszyn, Rada Miejska w Lodzi apeluje do Generalnej Dyrekcji 
Drog Krajowych i Autostrad Oddzial w Lodzi o pozytywne zaopiniowanie mozliwoSci 
wprowadzenia zakazu wjazdu tranzytowego samochod6w ciqzarowych powyiej 12 ton 
do naszego miasta. 

2. Pojazdy ciqzarowe przejeidzajqce przez L6di znacznie utrudniajq lodzianom codziennq 
komunikacjq i pogarszajq bezpieczeristwo w ruchu drogowym. Dodatkowo pojazdy 
te powodujq wmozony halas i zanieczyszczenie powietrza. Co wiqcej infrastruktura 
drogowa, w ktorej dobry stan Miasto Lbdi od 2010 roku inwestuje znaczne grodki, poprzez 
tego typu przejazdy jest mocno degradowana. Dlatego w celu zapewnienia jak najlepszego 
rozwoju Lodzi i komfortu iycia lodzian Rada Miejska w Lodzi stoi na stanowisku, 
i i  powinno siq wprowadziC zakaz przejazd6w tranzytowych przez L6di dla samochod6w 
ciqiarowych powyzej 12 ton. 

8 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania niniejszej 
uchwaly Generalnej Dyrekcji Dr6g Krajowych i Autostrad Oddzialowi w Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly sq: 

Boguslaw H bert 'h Adam Wieczorek 
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Zalqcznik 
do uchwaly Nr ........... 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia ..... sierpnia 2016 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Miejska w todzi stoi na stanowisku, ze w sytuacji tak rozbudowanej 
na przestrzeni ostatnich kilku lat sieci dr6g krajowy, ekspresowych oraz autostrad wok01 
naszego miasta, powinno siq wprowadzik zakaz tranzytu samochodow ciezarowych powyzej 
12 ton przez Lodi. Priorytetem Rady powinien by6 jak najlepszy rozwoj Lodzi i stwarzanie 
dobrych warunkow do iycia lodzianom. Dlatego zasadnym jest wsparcie Prezydenta Miasta 
Lodzi w staraniach o uzyskanie pozytywnej opinii ze strony Generalnej Dyrekcji Drog 
Krajowych i Autostrad Odzial w Lodzi na wprowadzenie takiego zakazu. Uklad drog wok61 
Lodzi pozwala na swobodny tranzyt tzw. ciqiar6wek w dowolnym kierunku Polski. W takiej 
sytuacji halas i zanieczyszczenie powietrza oraz degradacja infrastruktury jakq powodujq 
pojazdy ciq2arowe przejezdiajqce przez Lodi jest nieuzasadniona. W zwiqzku z tym naleiy 
podjqC wszelkie mozliwe prawem dziatania zmierzajqce do znacznego ograniczenia ruchu 
,,tirow7' przez nasze miasto. 


