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Rady Miejskiej w Łodzi 
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1. Komisja zapoznała się m.in. z informacją na temat infrastruktury drogowej na terenie Osiedla 
Nowosolna oraz z informacją na temat budowy obwodnicy Nowosolna. W wyniku dyskusji, 
która odbyła się w zakresie ww. tematów, podjęto w drodze aklamacji stanowisko.  

Komisja wspólnie z władzami Rady Osiedla Nowosolna oraz przedstawicielami 
mieszkańców osiedla ustaliła priorytety działań inwestycyjnych przeznaczonych 
do realizacji w 2015 r. na terenie osiedla, którymi są: 

- wybudowanie nakładki na ul. Pomorskiej; 

- budowa chodników na ul. Brzezińskiej.  

Zgodnie z ustaleniami podczas posiedzenia Komisji – odpowiednie wyliczenia szacujące 
koszt realizacji obu prac mają zostać przedstawione przez Zarząd Dróg i Transportu.  

- Komisja zwraca się z wnioskiem o przeanalizowanie przez władze Miasta Łodzi 
doraźnej możliwości poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Rady 
Osiedla Nowosolna oraz prezentację kompleksowego rozwiązania na jednym 
z najbliższych posiedzeń.  

- Komisja zwraca się do Pani Prezydent o wyznaczenie terminu prezentacji wariantu 
budowy obwodnicy Nowosolnej na podstawie, którego opracowana zostanie odpowiednia 
dokumentacja projektowa. Komisja negatywnie ocenia brak przekazania tego typu 
kluczowych informacji mieszkańcom tej części Łodzi.  

- Komisja zwraca się do Pani Prezydent z prośbą o odniesienie się do następujących 
zagadnień, których wyjaśnić nie byli w stanie obecni na posiedzeniu przedstawiciele 
Urzędu Miasta Łodzi: 

1) Skąd wynika rozbieżna opinia UMŁ w zakresie możliwości realizacji remontu ulicy 
Pomorskiej. Z jednej strony inicjatywa remontu zyskała pozytywną opinię podczas 
oceny wniosków poddanych głosowaniu w ramach procedury Budżetu 
Obywatelskiego, z drugiej z korespondencji pomiędzy Radą Osiedla Nowosolna 
i Zarządem Dróg i Transportu wynika, że przedmiotowy remont jest niemożliwy 
do realizacji?  

2) Kiedy Zarząd Dróg i Transportu złożył wniosek do PGE o podłączenie sygnalizacji  
świetlnej przy przejściach dla pieszych przy ulicy Hiacyntowej i przy tzw. żwirowni? 
Mimo pierwotnych zapewnień i zakończonego montażu sygnalizacja dalej nie działa.  

3) Prosimy o informację na temat organizacji prac w pasie drogi na ul. Brzezińskiej. 
Według informacji mieszkańców uniemożliwia ona poruszanie się osobom pieszym.  

4) Prosimy o podsumowanie łącznie poniesionych dotychczas kosztów zawiązanych 
z przygotowaniami do budowy obwodnicy Nowosolnej.   



2. Komisja zapoznała się z informacją na temat poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
na rondzie Sybiraków. 
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