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Pani 
Katarzyna Wachowska
Radna 
Rady Miejskiej w Łodzi

W związku z interpelacją Pani Radnej z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie cyt. 
„zamontowania ekranów akustycznych na Trasie Górna na odcinku od Urzędu Celnego do 
ulicy Paradnej”, uprzejmie wyjaśniam.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2021 r., poz. 1376 ze zmianami), zarządcą 
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest Prezydent 
Miasta Łodzi – a jednostką, do której właściwości należą sprawy z zakresu planowania, 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg, jest działający w imieniu 
Prezydenta Miasta Łodzi – Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. W związku z powyższym oraz 
w świetle poniższych przepisów ww. jednostka dokonuje:

 okresowych pomiarów ruchu drogowego zgodnie z art. 20 pkt 15 ustawy o drogach 
publicznych,

 okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii 
wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg zgodnie z art. 175 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity w Dz.U.
z 2020 r., poz. 1219 ze zmianami, dalej POŚ),

i przedkłada organowi ochrony środowiska wyniki pomiarów, o których mowa w art. 175 
ww. ustawy, o ile pomiary te mają szczególne znaczenie dla systematycznej obserwacji 
zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych obiektów zgodnie z art. 177 ust. 1 
ustawy POŚ.

Przekazane przez ww. jednostkę dane organ ochrony środowiska, tj. Wydział 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, 
uwzględnia przy realizacji zadania własnego – opracowania strategicznej mapy hałasu 
miasta Łodzi, wykonywanego w oparciu o zapisy art. 118 ustawy POŚ. W ramach realizacji 
ww. zadania na lata 2017 – 2022, w oparciu m.in. o dane przekazane przez Zarząd Dróg i 
Transportu w Łodzi dokonano oceny wpływu oddziaływania wybranych pasów drogowych 
na klimat akustyczny miasta. Analizą tą objęto również cały pas drogowy Alei 
Bartoszewskiego, w tym na wskazanym przez Panią Radną odcinku, tj. od ulicy Postępowej 
do ulicy Demokratycznej, i z danych ujętych na aktualnej mapie akustycznej miasta Łodzi 
wynika, że na terenach chronionej akustycznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w 
obszarze ograniczonym ulicami Ustronną, Postępową, Bajeczną i Paradną nie występują 
przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w porze dnia oraz w porze nocy, wyrażone 
wskaźnikami długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem dla hałasu 
drogowego, tj. dla pory dnia o wartości LDWN powyżej 64 dB i dla pory nocy o wartości LN 
powyżej 59 dB. Tym samym ekranowanie przedmiotowego odcinka Alei Bartoszewskiego 
nie jest uzasadnione.



Powyższe potwierdza również analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie trasy „Górna” na odcinku od rejonu skrzyżowania Al. Jana Pawła 
II – ul. Pabianicka do ul. Rzgowskiej w Łodzi wg wariantu IIb, opracowana przez działający 
w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Obowiązek 
wykonania ww. analizy nałożony został przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi decyzją nr 17/2009 z dnia 10 czerwca 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji ww. przedsięwzięcia. We wskazanej przez Panią Radną lokalizacji ww. analiza nie 
wykazała emisji ponadnormatywnej.

Jednocześnie informujemy że w czwartym kwartale 2021 r. Prezydent Miasta Łodzi 
przystępuje do ponownej realizacji zadania własnego – opracowania strategicznej mapy 
hałasu miasta Łodzi na lata 2022 – 2027, w ramach którego dokona kolejnej analizy klimatu 
akustycznego dla terenów przylegających do wybranych pasów drogowych na terenie 
miasta. Analiza obejmie również wskazaną w Pani piśmie lokalizację, a jej wyniki zostaną 
przekazane Marszałkowi Województwa Łódzkiego celem opracowania przez ten organ 
programu ochrony środowiska przed hałasem.

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi 

Adam PUSTELNIK
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