
UCHWALA NR XVl618119 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 16 paidziernika 2019 r. 

w sprawie petycji dotyczqcej przywriicenia kursowania linii tramwajowej nr 3 
na ulicy Warszawskiej w Eodzi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorqdzie 
gminnyrn @z. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 18 15) w zwiqzku z art. 9 ust. 2 oraz 
art. 13 ustawy z dnia 1 1 lipca 20 14 r. o petycjach (Dz. U. z 20 1 8 r. poz. 870), Rada Miejska 
w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1. Petycjq dotyczqcq przywrocenia kursowania linii trarnwajowej nr 3 na ulicy 
Warszawskiej w Lodzi unaje siq za czqSciowo zasadnq. Petycja jest zasadna w czqici 
dotyczqcej przywrocenia - po przeprowadzeniu remontu torowiska - kursowania trarnwaju 
linii nr 3 na ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Skrzydlatej do ul. Wycieczkowej z przyczyn 
wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwaly, lctdre stanowi ich integralnq czqSC. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Mejskiej w Lodzi do przekazania 
wnosqcemu petycjq niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



UZASADNIENIE 

Zalqcznik 
do uchwdy Nr XVl6 1 811 9 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 1 6 paidziernika 20 19 r. 

W dniu 12 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla petycja dotyczqca 
przywrbcenia kursowania linii trarnwajowej nr 3 na ulicy Warszawskiej w Lodzi. 

Nalezy podkreSliC, ze do czasu funkcjonowania linii nr 3 systematycznie podejmowane byly 
wszystkie niezbqdne czynnoici z zakresu biezqcego utrzymania i konsenvacji majqce na celu 
utrzymanie ciqgloSci ruchu tramwajowego. Jednak stopien wyeksploatowania infiastruktury 
torowo-sieciowej na odcinku Warszawska/Skrzydlata - petla Marysin Warszawska by1 na 
tyle wysoki, ze zabiegi konsenvacyjno-utrzymaniowe nie przynosily jui oczekiwanych 
rezultatbw. Infrastruktura wymaga gruntowej przebudowy realizowanej w oparciu 
o dokumentacjq projektowq opracowanq w procesie inwestycyjnym obejmujqcym 
przebudowq ukladu torowego na odcinku 3 km. Decyzja o zamkniqciu omawianego odcinka 
linii tramwajowej nr 3 byla podjqta, gdyz dalsze jej funkcjonowanie zagrakdo zdrowiu 
pasakerow oraz bezpieczeristwu ruchu drogowego. W celu zminimalizowania negatywnych 
skutkow dla rnieszkat5cbw na odcinku wytqczonym z uiytkowania kursuje autobusowa linia 
zastqpcza 23. W wyniku uzgodnien Zarzqdu Drog i Transportu w Lodzi z Radq Osiedla oraz 
mieszkaricami osiedli Marsin i Rogi zostalo wypracowane rozwiqzanie w postaci korekty 
przebiegu linii 23, ktbra zostala wprowadzona od wrzesnia 201 9 r. 

Majqc powyzsze na uwadze, petycjq uznaje sil; za czeSciowo zasadnq. 

JednoczeSnie Rada Miejska w Lodzi zobowiqzuje Prezydenta Miasta Lodzi do 
przeanalizowania mozliwoSci inwestycyjnych i podjqcia dzia1ah przygotowawczych 
zmierzajqcych do okreSlenia kosztow inwestycji. 
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