
UCHWALA NR LXXIII/1953/18 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 4 lipca 2018 r. 

w sprawie petycji dotyczqcych przywrbcenia polqczenia antobusowego 
na dawnej trasie linii 85. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U, z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000), w zwiqzku z art. 9 ust. 2 oraz a?. 13 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w todzi 

uchwala, co nastqpuje: 

3 1. Petycje dotyczqce przywr6cenia polqczenia autobusowego na dawnej trasie linii 
85 uznaje siq za zasadne. Petycje sq zasadne zpnyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
przedrniotowej uchwaky, kt6re stanowi ich integralnq czgSC. 

5 2.1. Zobowipuje sig Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
wnoszqcym petycje niniejszej uchwaky wraz z uzasadnieniem. 

2. Zobowiqzuje siq Prezydenta Miasta Lodzi do poinfonnowania Przewodniczqcego 
Rady Miejskiej w todzi o sposobie usuniqcia przyczyn, ktore spowodowaly zasadno4C 
petycji. 

§ 3. Uchwda wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczijcy 



Zalqcznik 
do uchwdy Nr LXXIII/1953118 
Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 4 lipca 201 8 r. 

UZASADNIENIE 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wplynqla do Rady Miejskiej w todzi petycja Komitetu 
Mieszkanc6w Osiedla Widzew Wsch6d reprezentowanego przez trzy osoby prywatne. Do 
petycji zatqczono: 4 442 podpisy o d b  jq popierajqcych, pismo z wyrazami poparcia petycji 
przez Rade Osiedla Widzew Wschod, uchwalq Nr 131143118 Zarzqdu Osiedla Stary Widzew 
oraz pismo SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Lodzi - Oirodka Pediatrycznego 
tj. szpitala przy ul. Spornej 36/50. Analogicznie wplynqla petycja mieszkaric6w Ba%ut 
z zalqczonymi 677 podpisami. Obie petycje dotyczq tego samego teinatu tj. postulatu 
przywrocenia polqczenia autobusowego na dawnej trasie linii 85 lub zastqpienia jej 
dogodnym polqczeniem innej linii by%y rozpatrywane lqcznie i sq razem przedmiotem 
niniejszej uclrwaky. 

Mieszkaricy Widzewa Wschodu podnoszq w petycji nastqpujqce argumenty: 
- funkcjonowanie linii 85 w przebiegu sprzed reformy siatki poiqczen przez 40 lat 

i wygodq tego rozwiqzania, 
- wydluzenie po znlianie czasu przejazdu z osiedla do miejsc docelowych z 20 minut 

(wprzypadltu linii 85 sprzed reformy) czqsto do ponad 40 minut, zwipany z tym koszt 
finansowy; jako przykladowe miejsca docelowe podano rondo Solidarnoici, cmentarz na 
Dolach, Akademiq Sztuk Piqknych czy szpital dzieciqcy przy US. Spornej, 

- niedogodnoici dla osob starszych zwiqzane z przesiadkami na rozleglyin 
skrzyiowaniu al. Pikudskiego z al. ~ ~ d z a - ~ m i g l e g o  i skrzyzowaniu ul. Kopciliskiego 
z ul. Narutowicza. 

Mieszkancy Balut podnoszq z kolei nastqpujqce argumenty: 
- utrudniony w stosunku do poprzedniego rozwiqzania dojazd na wschodnie tereny 

todzi, w szczeg6lnoici Olechow-Janow, 
- brak bezpoirednioici polqczenia, a dla mieszltaric6w olcolic ul. Augustow nawet 

dw6ch przesiadek i czasu oczekiwania przedhzajqcych podrbz nawet do 1,5 godziny, 
- wydhzony czqsto do ponad godziny czas przejazdu czq5ci podrozy wynikajqcy ze 

skierowania linii 64 okrqznq drogq przez osiedle Sikawa i Stoki oraz oblozenia szczegolnie 
w godzinach szczytu ul. Brzezinskiej i Niciarnianej, 

- omijanie przez tq liniq al. Pilsudskiego od ul. Niciarnianej do al. ~ ~ d z a - ~ m i ~ l e ~ o  oraz 
dworca Widzew. 

Zarzqd Dr6g i Transportu w piimie skierowanym do Dorainej Komisji ds. Transportu 
Rady Miejsltiej w Lodzi, kt6re wplynqlo do UML w dniu 25 czerwca 2018 r. wskazal brak 
mozliwoici realizacji postulatu przywr6cenia poprzedniego przebiegu linii 85, a takze 
utworzenia nowego polqczenia na proponowanej trasie. Zarzqd uargumentowal odmowq 
brakiem 9 autobus6w koniecznych do obslugi takiej linii, spotqgowanym dodatkowo 
zapotrzebowaniem na autobusowq komunikacjq zastqpczq dla wylqczonych na czas robot 
drogowych tras autobusowych. Podni6sl take ,  ze w latach 2011-2016 linia 85 wspierala 
polqczenie kampusu U t  z widzewskiin dworcem kolejowym jako gl6wnym dworcem 
w Lodzi i ze wzmocnienie to nie jest juz konieczne ze wzglqdu na przeniesienie czqici 
potok6w pasazerskich w kierunku Lodzi Fabrycznej. Ewentualne zmiany majq by6 rozwaiane 
po przeprowadzeniu badan potok6w pasaierskich. 



Przedstawil t a k e  obecny spos6b obsiugi transpoi.towej w zamian za d a m e  relacje 
linii 85 w postaci: 

1. Linii 9AB z Olechowa, Janowa i Augustowa do Narutowicza i Uniwersytetu 
todzkiego; 

2. Linii 64B skierowanej do pqtli Widzew-Czajkowskiego, co zapewnia bezpoirednie 
poiqczenie okolic pqtli ze stadionem Widzewa, szpitalem przy Czechosiowackiej, wqzlem na 
Dolach, szpitalein I<onopnickiej i dworcem Polnocnym; 

3. Wydhionej linii 80, zapewniajqcej dojazd z Widzewa-Wschodu do ul. Niciarnianej, 
,,skrzyzowania marszalkow" i centrurn Miasta; 

4. Zwiqkszeniem do 6 minut w szczycie czqstotliwoSci linii 96 tqcza,cej Widzew 
Wsch6d ze ,,skrzyzowaniein marszalkow" i kampusem UL; 

5. Wydluzeniem trasy linii 70 do Ronda Powstahc6w 1863 r., jako pokqczeniem 
Marysina i Dol6w z kampusem UL i ,,skrzyzowaniem marszalkow", a Widzewa z ASP 
i Ddami; 

6. W zakresie miejsc przesiadelc ZDiT poinformowal, ze autobusy linii 70 i 96 majq 
wsp6lny przystanek Kopcinskiego-Pikudskiego, a linie 64B i 80 zintegrowane przystanki 
przy stadionie i ul. Niciarnianej. 

Odnoszqc siq do postulat6w z petycji i wyjaSnien ZDiT nalezy brat pod uwagq, ze: 
- trudno stwierdziC wielkoSc zmniejszenia potok6w pasazerskich na dworcu M d i  

Widzew, skoro badania sq dopiero prowadzone, a nadal staje na nim wiqcej pociqg6w niz na 
dworcu Lodi Fabryczna, 

- zar6wno linia 85 jak linia 9 w badaniach preferencji transportowych mialy bardzo 
wysokq popularnoit; linia poiuszala siq tez na al. Piisudskiego z duzq prqdkosciq, co dawaio 
kr6tkie czasy przejazdu i wysokq atrakcyjnoSC linii, 

- nie mozna mowit o zastqpowalnoici 85 przez liniq 9, skoro przed reforma, obie linie 
obshgiwaiy tq czqi6 Miasta z tqcznq czqstotliwoiciq wiqkszq niz obecnie ma pozostaia 
linia 9, 

- linia 9AB jeidzi w czqstotliwoSciami praktycznie takimi samymi jak przed reformq, 
trudno mowiC o jej wzmocnieniu, 

- linia 64 nie jest wartoiciowq liniq dla poinocnej czqSci Widzewa Wschodu. Ma dwa 
warianty, tylko jeden z nich obsluguje Widzew mieszkaniowy, drugi kieruje siq do Urzqdu 
Skarbowego, co decyduje, ze jest to rozwiqzanie gorsze dla mieszkancow osiedla Widzew 
Wsch6d niz rozwiqzmie sprzed reformy, gdy wszystkie kursy obsiugiwaiy osiedle; do tego 
przejazd tq liniq tnva bardzo dlugo ze wzglqdu na zator drogowy od ronda na Niciarnianej do 
al. Pilsudskiego. 

- linia 70, kt6ra daje mozliwoSt przesiadki na tramwaj linii 9 mimo takiego samego 
taktu (co 12 minut) w godzinach szczytu wymaga oczekiwania na przesiadkq 6 minut, co 
znaczqco wydiuia czas podrozy; skrzyzowanie ul. Narutowicza z ul. Kopcinskiego oraz 
al. ~ ~ d z a - ~ i n i ~ l e ~ o  z al. Pitsudskiego nie mogq by6 traktowane jako wygodne wqzly 
przesiadkowe w kierunku Widzewa ze wzglqdu na odsuniqcie przystank6w autobusowych na 
poludnie (95 m i ok. 200 m) oraz dlugi czas oczekiwania na sygnat zielony dla pieszych; 
przystanki na wiadukcie w ciqgu ul. Kopcinskiego nie spelniajq warunk6w wqzia 
przesiadkowego ze wzglqdu na niedostqpnogt dla os6b z niepe1nosprawnoSciq iuchowq. 

- lii~ia 80 i 96 i ich miejsca przesiadelc na linie 64B i 70 nie powinny by6 w og6le 
przedmiotem rozwazah, poniewaz 80 i 96 jako bardzo odlegte od poinocnej czqSci osiedla 
Widzew Wschod w og6le nie moga, by6 traktowane jalco ich obsluga. Skorzystanie z nich 
wymaga od os6b mieszkajqcych na p6lnocy osiedla Widzew Wschod przejicia do przystanku 
nawet 1,5 kin miqdzy blokami. 



Istnieje kilka mozliwoSci poprawy sytuacji takze w przypadku niemoznoici przywrocenia 
linii 85 w calym postulowanym przebiegu, co byioby oczywiicie najkorzystniejsze. 85 jest 
obecnie liniq nieefektywnq ze wzglqdu na czqstotliwoSC, co 40 minut; na dworzec L6di 
Fabryczna jezdzi duzo innych linii, istnieje moiliwoSt skierowania jej od Ronda SolidarnoSci 
co 12 minut na Widzew starq trasq. Istnieje tez mozliwoSC skorygowania trasy linii 60 
w spos6b poprawiajqcy znaczqco warunki przesiadki mieszkaricoln Widzewa Wschodu - 
zamiast wytwarzat sztucmq pqtlq o diugoSci ok. 2,l krn zastqpuj$cq czasowo pqtlq 
Wydawnicza skierowat autobusy prosto ul. Kopcinskiego ze skrqtem w Pilsudskiego az do 
pqtli przy stadionie Widzewa (dtugoSd 1,95 km). Wymagakoby to jedynie budowy wqzta 
sanitarnego dla kierowc6w, a daloby pasaierom dwa miejsca przesiadki drzwi w drzwi. 

Reasumujqc nalezy uznad, ze dla czqSci mieszkanc6w dw6ch duiych osiedli 
mieszkaniowych reforma siatki pokqczen spowodowala pogorszenie oferty transportu 
zbiorowego pomiqdzy osiedlami oraz do wainych punktow docelowych m.in. przez 
niezapewnienie wygodnych wqzi6w przesiadkowych oraz wydiuienie czasu podr6zy. 

W zwiqzku z powyiszym obie petycje Rada Miejska w Lodzi uznaje za zasadne 
i postuluje wypracowanie bezzwiocznie rozwiqzania poprawiajqcego sytuacjq transportowq 
czqici osiedla Widzew Wsch6d i Baht. Wprowadzone zmiany nie powinny odbywaC siq 
kosztem linii cieszqcych siq popularnogciq. 


