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Pani

Marta Grzeszczyk

Radna

Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej złożoną w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

dotyczącą osiedla Retkinia uprzejmie informuję, że słupek przeszkodowy zespolony 

U-5b jest znacznie węższy niż standardowy znak drogowy. Obecnie nie dostrzega się 

innego urządzenia o mniejszych gabarytach, które mogłoby zastąpić słupek 

zlokalizowany na wyspie kanalizującej ruch pojazdów. 

Postulat dotyczący utworzenia przystanku na ul. Sieradzkiej 

przy ul. Wólczańskiej wymagać będzie zorganizowania wizji w terenie. Decyzja 

w tym zakresie zostanie podjęta po przeprowadzeniu ww. czynności przez Komisję

ds. wyznaczania miejsc i warunków zatrzymywania się pojazdów komunikacji 

miejskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządu Dróg i Transportu, 

Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta

w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, MPK – Łódź Sp. z o.o. 

oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Zebranie komisji 

odbędzie się w drugiej połowie października br.

Jednocześnie informuję, że w celu ułatwienia pieszym dojścia do przystanku 

kolejowego Łódź Retkinia zostanie zamontowana tablica ruchu pieszego 

prowadząca do stacji PKP. Planowany termin realizacji zadania to koniec 

października br. 

Po przeprowadzonej analizie wyjaśniam, że nie ma możliwości realizacji 

zadania polegającego na budowie fragmentu chodnika w miejscu obecnie 

istniejącej ścieżki wiodącej od drogi dojazdowej do parkingu przy Centrum 



Handlowym „Retkinia” do stacji PKP Łódź Retkinia. Fragment ww. ścieżki znajduje 

się na działce nr 123/37 w obrębie P-26 będącej własnością prywatną, natomiast 

wspomniana instalacja oświetleniowa jest własnością PGE Dystrybucja S.A. i została 

wybudowana kilkadziesiąt lat temu. Ponadto Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi nie 

widzi zasadności pomniejszania powierzchni biologicznie czynnej poprzez 

utwardzanie nawierzchni kosztem zieleńca miejskiego. W celu dojścia do przystanku 

kolejowego można korzystać z chodnika znajdującego się na sąsiedniej działce 

nr 123/66 w obrębie P-26. 

SEKRETARZ MIASTA ŁODZI

  Wojciech ROSICKI

Do wiadomości: 
- Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi,
- Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi,
- Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Organizacji Urzędu 

i Obsługi Mieszkańców UMŁ.
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