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Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 23 sierpnia 

2021 r. w sprawie ubytków w jezdniach i fatalnego stanu nawierzchni ulic w Łodzi 

informuję, że na pierwszej z zaplanowanych do remontu dróg – ul. Hyrnej 

jest już układana nawierzchnia. Finalizowane są uzgodnienia w sprawie organizacji 

ruchu, które pozwolą na rozpoczęcie prac na ul. Żeligowskiego, ul. Struga 

i ul. 6 Sierpnia. W dalszej kolejności remonty rozpoczną się w następujących 

lokalizacjach: ul.  Jaracza, ul. Sienkiewicza, ul. Kasprzaka, ul. Maratońskiej, 

ul. Julianowskiej, ul. Pojezierskiej, ul. Konstytucyjnej, ul. Narutowicza, 

ul. Chmielowskiego, ul. Czernika, ul. Lodowej, ul. Zielonej przy ul. Legionów, 

al. Włókniarzy przy al. Bandurskiego, skrzyżowanie al. Politechniki z ul. Wróblewskiego, 

ul. Dostawczej. Jest również planowany remont ul. Aleksandrowskiej na odcinku 

od ul. Szczecińskiej do granicy miasta.

Informacje o zgłoszeniach dotyczących ubytków w nawierzchni dróg 

są na bieżąco rejestrowane i przekazywane do zabezpieczenia masą na zimno przez 

Zespół Remontów w Wydziale Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich Zarządu Dróg 

i Transportu, bądź przekazywane zewnętrznym wykonawcom, którzy naprawiają 

je w trybie awaryjnym asfaltem. Prace związane z doraźnymi naprawami nawierzchni 

objęte są gwarancją, a ich odbiór odbywa się protokolarnie. Rozliczenia 

z wykonawcami oparte są na ilości zużytego materiału (Mg) i wielkości ubytku (m2). 



W załączeniu przekazuję zestawienia dotyczące działań podejmowanych przez Zarząd 

Dróg i Transportu w zakresie napraw łódzkich ulic w pierwszym półroczu 2021 r. 

Zaznaczam jednocześnie, że dodatkowe fundusze zostały przeznaczone na trwalszą 

i bardziej kompleksową formę remontu nawierzchni bitumicznych (tzw. nakładki), 

nie zaś na bieżące utrzymanie dróg, którego dotyczą przekazywane zestawienia. 

Ponadto informuję, że na dzień 24 sierpnia 2021 r. liczba szkód zgłoszonych 

w pojazdach wynosiła 1 902. Z uwagi na to, że część zgłoszonych szkód jest w trakcie 

likwidacji nie jest to jednak ostateczny wynik. 

SEKRETARZ MIASTA

                                                                                                      Wojciech ROSICKI

Do wiadomości:
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