拙

OmGH―

Zarztt Dr∞ WoleW6dzttch w LodJ

auCll

ul Sienkiewcza 3
90‐ 113L6d乏
te1 42 616 22 50
fax 42 616 22 51

L6d乏 ,dnia l czewca 2016 r.
ID.611.510.2016。 RC。 710

Autorzy petycji z dnia
14

marca 2016 r.
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na s'fr'nie

W odpowiedzi na petycjg z dnia 14 marca20l6 r. o zastosowanie nawierzchni bitumicznej
jako wla5ciwej dla ci4gu pieszo-rowerowego w zwiqzku z rozbudow4 drogi wojew6dzkiej Nr 710
na odcinku od ok. km 57+900 do ok. km 58+950 Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich

w

N-odzi informuje,

2e podtrzymuje stanowisko o wykonaniu w ramach przedmiotowej inwestycji drogi dla pieszych

i rower6w o nawierzchni warstwy Scieralnej z kostki betonowej bezfazowej.
Odnosz4c sig do argument6w podniesionych

w petycji, zatytulowanych jako komentarz

pisma Zarzydu Dr6g Wojew6dzkich w N-odzi z dnia 19 lutego 2016 r.
ID.611.139.2016.RC.710, Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich w Lodzi informuje, 2e gl6wnym
do

elementem inwestycji polegaj4cej na rozbudowie drogi wojew6dzkiej

57+900 do km 58+950 jest rozbi6rka

i

budowa mostu.

Zly

Nr

710 na odcinku od km

stan techniczny istniej4cego obiektu

mostowego, skutkuj4cy koniecznoSci4 wprowadzenia ograniczeri

DMC

korzystaj4cych

zprzeprawy pojazd6w oraz zawghenia dostgpnej dla pojazd6w przestrzeni jezdni na mo5cie
spowodowal potrzebg podjgcia dzialafi inwestycyjnych dotycz4cych mostu. Pozostale elementy

inwestycji stanowi4 konsekwencjg rob6t na obiekcie mostowym, sluaqc4 dostosowaniu
zagospodarowania pasa drogowego do nowych parametr6w przeprary przez ruekg Wartg.
Wskazane

w przywolanym w petycji piSmie Zarz4du Dr6g Wojew6dzkich w

N,odzi okreslenie

,,niewielkiego odcinka inwestycji" odnosi sig do dtugo5ci drogi objgtej zakresem przedsigwzigcia,

kt6ra z uwagi na opisan4 powyzej przyczyng rcalizacji jest znaczqco mniejsza niz w przypadku
wigkszoSci innych inwestycji realizowanych na obszarach pozamiejskich przez Zarzyd Dr6g
Wojew6dzkichN,odzi.

W wariancie, k16ry zostal

ostatecznie skierowany

do rcalizacji zalo2ono wykonanie

chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od km 58+200 (od wysokofici zjazdu
na

prawy wal przeciwpowodziowy) do km 58+950, co daje ostatecznie dlugoSci 750 metr6w
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w tym 225 na mo6cie przez rzekg Wartg. W ramach przedsigwzigcia zostanie zatem wykonany
z

kostki betonowej bezfazowej chodnik

z

dopuszczeniem ruchu rowerowego

o

dtugo5ci

525 metr6w. Zuwagi na potrzebg ograniczenia koszt6w przedsigwzigcia zrezygnowano z budowy

w

chodnika od prawego watu przeciwpowodziowego do korica zakresu przedsigwzigcia

strong

Wtynia. W miejscu przecigcia drogi wojew6dzkiej i walu przeciwpowodziowego zjazdy na tereny

przywalowe stanowi4 zarazem poczqtek Sciezek umo2liwiaj4cych piesze
przemieszczanie sig wzdtuL doliny rzeki Warty,

lub

a zjazd na drogg wojew6dzk4

rowerowe
umo2liwia

wl4czenie sig do ruchu na jezdni rowerzystom kontynuuj4cym jazdg w kierunku Wynia.
Odnosz4c sig do stanu technicznego istniej4cego ci4gu pieszo-rowerowego na odcinku

pomigdzy kofcem odcinka przedsigwzigcia od strony Warty, a drog4 krajow4

Nr 83 nale|y

stwierdzi6, 2e nie stanowi on elementu przedsigwzigcia polegaj4cego na rozbudowie drogi

Nr 710 na odcinku od km 57+900 do km 58+950. Przedsigwzigcie polegaj4ce
na rozbudowie drogi wojew6dzkiej Nr 710 na ww. odcinku zaliczono (z uwagi na budowany

wojew6dzkiej

most) do drugiej kategorii geotechnicznej oraz sporz4dzono dla niego projekt geotechniczny
zakladaj4cy wzmocnienie podloza pod konstrukcj4 nasypu drogi, w tym nasypu pod chodnikiem.
Na powyZszym opiera sig przywolane w poprzednim pi5mie okreSlenie zachowania odpowiednich

standard6w wykonania, adekwatnych zar6wno dla rodzaju obiektu budowlanego

w

jak i

jego

doliny rzeki Warty, kt6re majq zagwarantowa6
wieloletni4 trwalo66 chodnika. NaleZy r6wnie2 zauwu2y6, 2e Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich
lokalizacji tj. poloZenia

obszarze dna

w Lodzi nie jest zan1dcq dr6g na terenie miasta N,odzi (ako miasta na prawach powiatu) wobec

czego

nie

mohe znale26 uznania zarzut nier6wnego traktowania przez ZDW teren6w

peryferyjnych w stosunku do obszaru miasta N,odzi.

Maj4c na uwadze zakres przedsigwzigcia, lokalizacjg

Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich

w

i

natgZenie ruchu rowerowego

tr-odzi podtrzymuje stanowisko

zdopuszczeniem ruchu rowerowego

o

o nawierzchni z kostki betonowej,

budowie

chodnika

uznajqc za aktualne

(przywolane w petycji) uzasadnienie wyraZone w pi5mie z dnia l9 lutego 2016 r.
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