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       W związku z interpelacją Pana Radnego złożoną w dniu 24 sierpnia 2022 r., 

w sprawie udzielenia informacji dot. miejsc parkingowych usytuowanych przy ulicy 

Tunelowej w Łodzi informuję, iż:

W sprawie zmiany zagospodarowania miejsc postojowych w rejonie stadionu 

Widzewa, miasto wprowadziło pilne zmiany w organizacji ruchu z uwagi na 

konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przy zbliżającej się imprezie sportowej 

zarówno dla pieszych jak i kierujących pojazdami. Priorytetem w takich sytuacjach jest 

zapewnienie maksimum bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie działań mających 

bezpośredni wpływ na uczestników imprezy. 

W kwestii jednoznaczności zapisów na tabliczce i interpretacji, kogo znak ma 

dotyczyć, w związku z wygrodzeniem części parkingu z przeznaczeniem wynikającym 

z tabliczki T-0 pod znakiem D-18 „parking” o treści: „Wyłącznie dla gości VIP”, 

wprowadzono jednoczesną kontrolę przez służby, które weryfikowały dostępność tych 

miejsc dla poszczególnych użytkowników z podejmowaniem decyzji o możliwości 

zajęcia wyodrębnionych miejsc. 

Na polecenie Dyżurnego ze stanowiska dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi 

12.08.2022 r. około godziny 16.00 w przedmiotowe miejsce został skierowany patrol 

z Oddziału Dzielnicowego Łódź-Widzew. Do zadań funkcjonariuszy należało 

zabezpieczenie ładu i porządku publicznego wraz z parkingiem dla gości VIP. 

Z pisemnych wyjaśnień strażników wynika, iż na miejscu zastali kilka patroli Policji, 

które prowadziły w ww. rejonie swoje zadania. Strażnicy miejscy nie podejmowali 

działań w stosunku do kierowców, którzy (według Pana Radnego) byli przez nich 



wzywani do opuszczenia miejsc postojowych dla VIP, jak również nie wydali dyspozycji 

do usunięcia jakiegokolwiek pojazdu z parkingu. Informacja, że jeden z pojazdów 

mieszkańca, którego strażnikom miejskim nie udało się zidentyfikować, został 

odholowany z miejsca parkingowego jest nieprecyzyjna. W obecności strażników został 

odholowany nieoznakowany pojazd należący do służb Policji, z uwagi na jego awarię, 

Odholowanie przeprowadzili funkcjonariusze ww. formacji. 

Odnośnie uwag co do wprowadzenia oddzielenia części drogi urządzeniami 

U-21, informuję, że z uwagi na konieczność natychmiastowej reakcji w wprowadzeniu 

organizacji ruchu, na miejsce przyjeżdża służba drogowa w trybie pilnym i dysponuje 

sprzętem dostępnym w chwili wydawania zgłoszenia, celem podjęcia pilnych działań. 

Znak U-21 można zastosować przy oznaczeniu krawędzi zajętego pasa awaryjnego czy 

pobocza, natomiast przepisy nie definiują „zatoki postojowej” czy jest ona częścią 

jezdni (pasa ruchu) czy elementem poza jezdnią np. poboczem, dlatego też takie 

rozwiązanie jest akceptowalne, często z resztą stosowane w podobnych sytuacjach, 

a w odróżnieniu od wygrodzenia zastawami pełnymi typu np. U-20 pozwala na rotację 

pojazdów. 
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