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My, niiej podpisani mieszkaicy miejscowo6ci Dfut6w, na podstawie art. 2 ustary z
dnia 1 1 lipca 2014 r. o petycjach skladamy w interesie wlasnym skladamy petycjg w zakresie

zmiany projektu rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 485 wgzel Pabianice pofudnie na S8-

Belchat6w na odcinku wgzel Pabianice Poludnie na S8-Dlut6w poprzez:

l. Zrezygnowania z projektowanego pasa zieleni prz.v ulicy Pabianickiej w Dlutowie:

II. Zmiany szeroko6ci projektowanej dcie2ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

w obrgbie miejscowodci Dlut6w do minimalnej szerokoSci 2,5 meta, k6ra z uwagi na

specyfik? miejscowo6ci oraz istniej4ce i przyszle natg2enie ruchu jest w pelni uzasadniona;

IIII. Zmial:y projektu w zakresie dzialki nr 5412 pololonej w D]utowie przy uJicy

Pabianickiej 10, kt6rej to wlaScicielk4 jest . -- ,n w ten spos6b, 2e od przej5cia dla

pieszych przy skrzyzowaniu ulicy Pabianickiej z L4kow4 Scie2ka rowerowa z dopuszczeniem

ruchu pieszego bEdzie kontynuowana jedynie na drugiej stronie ulicy. Z kolei przy

nieruchomosci o nr 54/2 od projektowanego przejscia dla pieszych do ulicy I-4kowej bgdzie

kontynuowany jedynie chodnik. Jednocze6nie wnosimy o to, aby wjazd na parking przy ulicy

Pabianickiej (dzialka o nr 103/8) byl jedynie od strony dzialki o nr 103/9, a wyjazd z niego

bylby od ulicy tr,4kowej. Tym samym zachowane zostalyby normy bezpieczeristwa przy

uwzglgdnieniu, i2 w chwili obecnej ulica L4kowa w Dlutowie ma status jednokierunkowej

(wjazd od ulicy Krzy'rvej). w konsekwencji nie byloby koniecznosci wywlaszczania tak duzej

czgSci nieruchomoSci o nr 54l2 przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wartoSci i funkcjonalnoSci

- projekt na zal4czonej uprzednio mapie z podpisem ,,,-.",-,ii" i zaznaczon4 na zielono

propozycjq zmian.
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UZASADNIENIE

I. Niniejsza petycja jest zasadna z twagi na interes spoleczny i indy.widualny

mieszkaric6w gminy Dlutriw. Obecny projekt rozbudowy drogi wojewridzkiej nr 485 na

odcinku wgzel Pabianice PId na S8-Dlut6w jest bowiem sprzeczny z zasadami wspr5lzycia

spolecznego oraz interesem mieszkaricriw gminy i miejscowoSci Dlutriw.

II. W przypadkach tak duzych inwestycji drogowych, kiedy to nalezy pogodzi6 interes

paistwowy i interes og6lu spoleczefistwa (kt6n' to finalnie nie ma s8cznoSci na co dziefi z

planowana inwestvcia) z interesem miejscowej spolecznoSci zazwyczaj dochodzi do szeregu

rozbieZno6ci. W naszym przypadku wynika to chociazby z faktu, i2 mieszkaricy Gminy

Dlut6w nie byli Swiadomi calej inwestycji i jej skali, aZ do przelomu lipca i sierpnia 2018 r.,

kiedy to doszlo do pomiar6w geodezyjnych. W dalszej kolejnoSci zostalo zorganizowane

spotkanie w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Domu Kultury w Dlutowie. Nie zostaly nam jednak

przekazane stosowane informacje or.v nie uzyskaliSmy informacji jak mo2emy dalej dziala6,

aby zg)aszat, swoje ewentualne uwagi. Nie wiemy te2 jakie kroki sq dalej podejmowurc ptzez

jednostki zajmuj4ce sig planowan4 rozbudow4. Wczei{ nle nie uzrskaliSmv r6wnie2 2adnvch

informacii w tvm Drzedmiocie. nie bvliSmv nlczego Swiadomi. Nie wiedzie li5my o tvm. i2

takowa rozbudowa iest planowana. ieSli tak to kiedv i w iakiei formie mabyc zrealizowana. a

takze. 2e iest iu2 ustalonv wvkonawca. co wskazuie na finalne dzialania Inwestora.

ilI. Istotnejest tak2e, iL nie bylo prz eprowadzonych Zadnych konsultacji spolecznych,

ani innych form rozmriw z mieszkaricami, kt6re to odpowiadalyby takowym rygorom. Nie

moiemy zgodzi6 sig 1ak2e z twierdzeniem, iZ ww. spotkanie, kt6re odbylo sig w dniu 28 sierpnia

2018 r. mogloby byd traktowane jako forma konsultacji spolecznych, gdy2lie byliSmy o nim

stosownie poinformowani, i2 mialo ono taki charakter, a tak2e nie ma w jego nastQpstwie

odnotowanych stosownych uwag i zastrzeZef mieszkanc6w. Przypomnied taki,e naleiy, i
wczeSniej nie byli5my w 2aden sposrib poinformowani o planowanej inwestycji nio mogqc

tlm samym sig do niej odnieSd na wcze5niejszym etap ie, JednoczeSnie podkreSlenia

wymaga. 2e konsul tacie sooleczne musza sDelniai szereg wrymog6w orawnvch i pozaorawnvch

oraz skladaia sie z takich element6w iak:

. informowanie o zamierzenialplanach,

. prezentacja pogl4d6w na sposoby rozwi4zania problemu,

. wymiana opinii,

. znajdowanie rozwi4zah,

. informowanie o finalnej decyzji.
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Tym samym odnosz4c sig do stanowisk a ZDW w Lod:.,.1 zawartego w na str. 3 pisma z dnia26 ristopada 201g r. nale.ry wskazai, i2 w6jt Gminy Dlur6w podejmui4c jakiekorwiek dzialaniaw niniejszej sprawie podejmowal je samowo rnie bez 2adnej konsurtacji z mieszkancami, a naewentuarne zapytania ze shony mieszkaric6w odpowiedzi ze strony wradz byry zawszerrymijai4ce' przez co nie mieli.my zadnej wiedzy, codo niniejszej sprawy. Mimo to zgadzamysig na budowg ricie2ki rowerr

byra ona dosto sowana ." ;,1# i'';;r, J:T":r iL:*T,,":11;:'fi : Ho";miejscowodci Dlut6w.

Z
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IV. Bior4c pod uwagg projekt rozbudowy drogi nr 4g5 na odcinki wgzel pabianice poludnie
na S8-Dlut6w pragnlemy wyrazii swoje niezadowolenie i zglosii uwagi. Uwa2amy bowiem,2e rozbudowa owej drogi na proponowanA skalg nie jest adekwatna do potrzeb osrib z niejkorzystajqcych, ale przede wszystkim do mo2liwoSci infrastruktury miejscowoSci DIut6woraz potrzeb mieszkafcriw Gminy Dlutriw.

Jednoczeinie istotne jest, i2 w miejscowo5ci Dlut6wznajduje sig znaczna liczba sklep6w, jednak

to z fakt:u, iz kliencib9d4 mieli

du24 cz96t

ograniczon4 mo2liwoS6 korzystania z okreSlonych uslug, za6 przedsigbiorcy shac4

V.

jednak, 2e zgodnie z $ 52 rczporzydzenia Ministra
Istotre jest

Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publicznei ich usl,tuowanie ,,pas zieleni mo2e byd elementem
musi on byd uwzglgdniony, gdyZ nie stanowi

pasa drogowe" , a co za tym idzie nie

Iym samym w

proiektowanych oas6w zieleni.

obligatoryjnego elementu.



VI

szeroko5ci projektowanej Scieiki rowerowej
szeroko6ci 2,5 metra zamiast obecnej szerokoSci 3

Z uwagi na powy2sze okoliczno5ci zasadny jest tak2e wniosek o zmniejszenie

pieszego do
z dopuszczeniem ruchu

,7 metra. W konsekwenci I r11o2liwe stanie

a tak nle ln ero
o doda te SC ar l.)

e
c na

modernizacje swoich dzialek

Wiele os6b dokonaio bowiem w ostatnim czasie
, np. w postaci wykonania nowego ogrodzenia, na kt6re tokonieczna byla zgoda organ Tym bardziej zastanawiaj4ce jest, Le owe zgody byty
u

wydawane skoro projekt i plany wykonania rozbudowy drogi o nr 485 jak sig okazuje
stosownym organom i instytucjom byly jui znane od dluZsz ego czasu. W przeciwie6stwie
do polo2enia m ieszkari criw Dlutowa, ktdrzy to nie byli niczego jwiadomi.
VII. lc mo

mte

C re zbu o

m

IO we dro becnlwo
ksztalcie. gdyi w;e.1 nasfgpstwie dojdzie do degradacji warunk6w 2ycia mieszkafcriw
miejscowoSci Dlut6w i Gminy D ht6w. Zahadany projekt utrudni niektrirym wlaScicielom
dostgp do ich dzialek oraz uniemo2liwi do tej pory normalne funkcjonowanie. Rozbudowadrogi wojewddzkiej o nr 485 w planowany ksztalcie budzi rv4tpliwo5ci nie tylkoszkafc6w miejscowo5ci Dlut6w, ale tak2e m iejscowoSci s4siadujqcych, ktrirych tocentrum funkcjonowania jest wlaSnie Dlutriw,
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skalE w nieruchomo6ci mieszkanc6w Dlutowa.

VIII. W zakresie bezpo6rednich planowanych zmian odnojnie rozbudowany drogiwojew6dzkiej nr 485 wskazai nale2y na pozostale niegospodame propozycje. W obecnymprojekcie nie zostal bowiem uwzglQdniony fakt, i2 droga gmima. ulica L4kowa wa wlQC
Dlutowie od niedlugiego czasu jest ulic4 jednokierunkow4, przy czym wjazd na ni4 jest odstrony zachodniej, a wigc od ulicy Krzywej. W konsekwencji aktuainy stan rzeczy,w kt6rympolazdy skrgcaj4 na parking znajdujqcy sig na dzialce o nr I03/g wjeld2aj4 w pewnym sensie
,,pod pr4d" jest nie do zaakcepto wania oraz grozi szeregiem wypadk6w. Tvm samvm zasadny

IX. W nastgpsfwie powyiszego mo2liwe staloby sig urz ecz).r.vistnienie zmian projektuzglaszanych przez wlascicieli dzialki o nt 54/2 polo2onej przy ulicy pabianickiej 
10.



Odnosz4c sig jednak do odpowiedzi ZDW w Lodzi z dnia 26 listopada 2018 r. nie

moi.na zgodzii. sig ze stanowiskiem reprezentowanym przez zarzqdca drogi 485. Jako

zasadny naleiy uznat postulat, aby znak dotyczQcy zakazu wjazdu z uwagi na ruch

jednokierunkowy byl usytuowany ju2 od wjazdu (wyjazdu) na przedmiotowy parking,

gdyi dalej istnieje zakaz wjazdu na ulicA I-4kow4. Stanowisko to jest w pelni uzasadnione

z uwagi na podnoszone przez ZDV,/ w Lodzi bezpieczeristwo ruchu drogowego oraz

usprawnienie organizacji ruchu, gdyZ obecny stan rzeczy stanowi realne zagro2enie dla

wszystkich korzystaj4cych z owego parkingu znajduj4cego sig przy ulicy Pabianickiej i
L4kowej.

W zakresie rerygnacji z wyprowadzenia Scie2ki rowerowej w ul. L4kowq wskazad

naleiry, Le postulat ten uzasadniony jest rriwnieZ bezpieczeristwem i organizacj4 ruchu,

Jako mieszkafcy bezpoSrednio sqsiaduj4cy z owym skrryZowaniem w pelni znamy takie

jego specyfikg oraz istniej4ce natgienie ruchu, a takie zagroLenia wynikaj4ce z obecnego

stanu oraz rozwi4zafi proponowanych przez ZDW w Lodzi. WlaSnie z tych wzglgd6w

niezbgdne jest dokonanie wskazanych przez nas modyfikacji wr^z ze wskazan4 pon2ej

zmian4 szerokoSci ci4gu pieszo-rowerowego, co wp$nie rriwnie2 na uryskanie

dodatkowego miejsca na zmodyfikowanie obecnych planriw.

X. Podnosz4c kolejne rozwaZania wskazat, nale?y na to, iz proponowana szerokodi Sciezki

rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w wymiarze 2,5 metra jest takze w pelni

uzasadniona oraz przewidziana przepisami prawa. Zmniejszenie proponowanej szerokoSci na

pewno nie wplynie niekorzystnie na poziom bezpieczeristwa mieszkahcbw orazuzylkorvnik6w

owego obiektu. Po miejscowo6ci Dlut6w poruszaj4 sig bowiem rowerami tylko nieliczni

mieszkancy, a z uwagi na poloZenie owej miejscowoSci na pewno ten ruch nie wzroSnie.

Zaktadajqc jednak, i2 ruch pieszy i rowerowy moZe sig zwigkszyt to wskazae nab?y, 2e bgdzie

on wynikaljedynie z walo16w rekeacyjnych, a w konsekwencji ruch ten moze byi zwigkszony

w weekendy, kiedy to z kolei pozostaie osoby nie bgdq korzystaly z ci4gu pieszo-rowerowego.

XI. Z ostroZnoSci wskazujemy tak2e, i2 w przypadku nieuwzglgdnienia naszych wniosk6w

konieczne bgdzie w dalszej kolejno6ci zloZenie kolejnej petycji do Wojewody tr-6dzkiego o

wstrzymanie sig z wydaniem ZDIR, a nastgpnie ewentualnie wystosowanie odwolania od

wydanej decyzji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, co zrracz4co wydlu2v cale

postgpowanie i mo2e wplynqi negaty.u.nie na moZliwoSci finansowe realizacji owego projektu,

kt6re to Srodki skladaj4 sig w du2ej mierze z dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej.
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W zwi4zku z poryZszyrn, wnosimy jak na wstgpie. Jednocze5nie wskazad naleiv. 2e

zgodnie z art. 10 ustawv o petvciach powinna ona byd rozpoznana bez zbednei zwloki. co

iednoczeSnie uzasadnia charakter ninieiszei sorawy.

Do wiadomo5ci:
Wojewoda L6dzki Zbigniew Rau

L6dzki Urz4d Wojew6dzki

Ul. Piotrkowska 104

90-926L6d2
- wraz z zalqcznikiem - odpowiedziq ZDW w Lodzi z dnia 26 listopada 2018 r
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