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L6d2, dnia26listopada 2018 r.

Wnioskodawcy petycji

z dnia 3 patdziernika 2018 r.

zgodnie z r ozdzielnikiem

W odpowiedzi na petycjg z dnia 3 puldzierrrika 2018 r. (data wplywu:

9paldziemika2018 r.) dotyczEcq projektu rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 485

na odcinku wgzel Pabianice Poludnie na S8 - Dlut6w, Zarzqd, Dr6g Wojew6dzkich w tr odzi
odnosz4c sig do poszczeg6lnych postulat6w wyrazonych w petycji informuje, 2e:

Ad. 1 - odnoSnie postulatu opracowania planu nowej inwestycji tj. budowy obwodnicy
miejscowoSci Dlut6w.

Zadanie inwestycyjne polegaj4ce na rozbudowie drogi wojew6dzkiej Nr 4g5

na odcinku wgzel Pabianice Poludnie na S8 - Dlut6w zostalo skierowane do realizacji
zuwagi napotrzebg podniesienia parametr6w technicznych drogi wojew6dzkiej Nr 4g5.

IstotnoSci przedmiotowej inwestycji dowodzi ujgcie jej w kontrakcie terytorialnym
wojew6dztwa l6dzkiego, zawafiym pomigdzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju
a Wojew6dawem N'odzkim, dotycz4cym realizacji przedsigwzigcia w ramach program6w
operacyjnych na lata 2014-2020. Realizacja rczbudonry drogi wojew6dzkiej bgdzie sluZyla
realizacji celu rozwojowego dotycz4cego poprawy sieci dr6g zapewniajqcych powi4zania
zewngttzne. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do drogi ekspresowej S-8 oraz lqczy
Belchat6w' istotny w skali wojew6dztwa oSrodek przemyslowy i gospodar czy, zaglomeracj4
\6dzkq. Funkcje pelnione przez drogg wojew6dzk? Nr 485 powoduj4 koniecznoS6

dostosowania jej parametr6w do roli pelnionej przez drogg w sieci transportowej
wojew6dztwa l6dzkiego. Podjgte zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem m.in.
przejScie przez miejscowoS6 Dlut6w. Parametry techniczne drogi wojew6dzkiej jak tez jej
stan techni czny w magai 4 po di gci a pi I nych dzialan inwe styc yj nyc h.

Istniej4ce zagospodarowanie miejscowoSci Dlut6w wzdlu2 drogi wojew6dzkiej
Nr 485 umo2liwia tealizacjg rozbudowy drogi wojew6dzkiej w istniej4cym Sladzie w spos6b,
kt6ry podniesie warunki techniczne drogi wojew6dzkiej, a zarazem nie bgdzie oddzialywal
w nadmiernie uci4zliwy spos6b na tereny przylegle. Zaniechanie rozbudowy drogi
wojew6dzkiej nr 485 w istniejEcym Sladzie na rzecz opracowania projektu budowy
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obwodnicy Dlutowa odsungloby konieczn4 poprawg parametr6w technicznych drogi

wojew6dzkiej na trudn4 do okreSlenia perspektywE czasow4 (koniecznoS6 opracowania

wielowariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy, opracowanie projektu, uzyskanie

wszystkich niezbgdnych decyzji i uzgodnieri). Co wiEcej Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich

w\-odzi zrealizowal. analizg budowy obwodnicy Dlutowa w przebiegu uwidocznionym

w Studium Uwarunkowari i Kierunk6w Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dlut6w.

Koncepcja przebiegu obwodnicy wykazala kolizjg jej przebiegu z istniej4c4 zabudow4

w rejonie szkoly. Budowa obwodnicy Dlutowa stanowilaby zatem problem nie tylko

od strony finansowej lecz r6wniez planistyczno-projektowej.

W ocenie Zarzqdu Dr6g Wojew6dzkich teza wyrahona w petycji jakoby rozbudowa

drogi wojew6dzkiej Nr 485 w istniej4cym przebie gu przez miejscowoS6 Dlut6w nie sluZyla

dobru spoleczefstwa i miejscowoSci lecz jedynie rcalizowala okreSlone statystyki

i rozdysponowanie pienigdzy jest nieprawdziwa. Rozbudowa drogi wojew6dzkiej na odcinku

przejScia przez miejscowoS6 Dlut6w w istotny spos6b zmieni parametry istniej4cej drogi.

W wyniku rozbudowy drogi poprawi4 sig zar6wno warunki przejazdu przez miejscowoS6

Dlut6w, warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego jakteZ zmniejszy siE oddzialywanie drogi

na tereny przylegle.

Nale2y podkreSli6, Ze budowy obwodnicy Dlutowa nie nale?y traktowai jako

rozwiqzania alternatywnego wzglgdem rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 485 w istniej4cym

przebiegu. Uwzglgdniaj4c moZliwoS6 finansowe Wojew6dztwa tr 6dzkiego jak te2

perspektywg czasow4 przygotowania i realizacji projektu budowy obwodnicy Dlutowa trzeba

stwierdzi6, 2e obecnie realn4 alternatyw4 dla rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 485

w istniej4cym przebiegi nie jest budowa obwodnicy Dlutowa ale zaniechanie dzialah

inwestycyjnych na odcinku przejScia przez miejscowoSi Dlut6w.

Ad.2 - rezygnacja z projektowanego pasa zieleni przy ul. Pabianickiej w Dlutowie.

projekt rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 485 zakJadawykonanie krotkich odcink6w

pas6w zieleni wzdlu1ul. Pabianickiej w Dlutowie w celu poprawy warunk6w bezpieczeristwa

ruchu drogowego. Dostrzegaj4c oczekiwania mieszkaric6w i uZytkownik6w ul. Pabianickiej

projekt zal4adazachowanie istniejqcych pas6w postojowychwzdlu| DW 485. Uwzglgdniaj4c

jednak potrzebg podniesienia warunk6w bezpieczefrstwa ruchu drogowego poprzez

polepszenie warunk6w widocznosci w rejonie swzyaowafi iak tez przejfi(, dla pieszych,

zaplanowano kr6tkie odcinki pas6w zieleni zlokalizowanych bezpoSrednio ptzy jezdni drogi
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wojew6dzkiej. Zaprojektowanie we wskazanych lokalizacjach pasa postojowego zamiast pasa

zieleni jest niemo2liwe w Swietle $ 30 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny

odpowiadai drogi publiczne i ich usltuowanie, stanowi4cego, Ze pas postojowy nie powinien

by6 stosowany w szczeg6lnoSci w otoczeniu sk,rzy2owan, a tak2e przejs1 dla pieszych

i przejazd6w dla rowerzyst6w.

Ad. 3 - zmiana szerokoSci projektowanej Scieiki rowerowej z dopuszczeniem ruchu

pieszego w obrgbie miejscowoSci Dlutr6w do minimalnej szeroko5ci 2r5 m z uwagi

na specyfikg miejscowoSci oraz istniej qce nztgtenie ruchu.

Projekt rozbudowy drogi wojew6dzkiej Nr 485 zaRada wykonanie na odcinku

ptzejScia ptzez miejscowoS6 Dlut6w Scie2ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

o szerokoSci 3,7 m. PrzyjEta szerokoSi Scie2ki rowerowej wynika z przepis6w rozporzEdzenia

w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie orazjest rozwi4zaniem wlaSciwym dla przej5cia przez tereny zurbanizowane,

gdzie wystgpuje wigksze natgzenie ruchu pieszego i rowerowego niz na odcinkach dr6g
przebiegajqcych poza obszarami miejscowoSci. W obszarze Sciezki rowerowej bgdzie
r6wnolegle wystgpowal ruch pieszych przemieszczajqcych sig wzdluz drogi wojew6dzkiej,
dochodz4cych do zlokalizowanych wzdluz drogi obiekt6w uslugowych oraz posesji.

R6wnolegle z ruchem pieszych bgdzie odbywal sig ruch rowerowy. oczekiwanym efektem

rozbudowy drogi bgdzie m.in. wzrost liczby os6b przemieszczaj1cych sig wzdluz DW 4g5

rowerem na skutek umoZliwienia jazdy poza obsznem jezdni drogi wojew6dzkiej. przyjgta

szerokoS6 Sciezki rowerowej ma zatem za zadanie zapewnic bezpieczenstwo i plynnoS6 ruchu
rowerowego i pieszego. Zmniejszenie tej szerokoSci do 2,5 m wplyngloby niekorzystnie na

warunki bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzyst6w.

Zarz4d Dr6g Wojew6dzkich w tr-odzi pragnie r6wniez podkreSli6, 2e Sciezka

rowerowa na odcinku przebiegv przez miejscowoSd Dlut6w zostala ujgta w projekcie
na skutek wniosku zlolonego przez W6jta Gminy Dlut6w, tj. organu dzialaj1cego w imieniu
inarzecz lokalnej spolecznoSci. ZDW w N,odzi podzielil slusznoSi uwag gminy Dlut6w
co do potrzeby zapewnienia wla6ciwych warunk6w ruchu rowerowego i pieszego, natomiast
ptzyjgte parametry Scie2ki maj4 oparcie w obowipzujqcych przepisach oraz zapewniaj4
Scie2ce wlaSciw4 funkcj onalno5d.
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Ad. 4 - zmiana rozwiqzafi projektowych w rejonie dzialki 5412 poprzez zakoficzenie

Scie2ki rowerowej na wysokoSci przejScia dla pieszych i nie wyprowadzanie jej

w ul. tr 4kowq. Zmiana organizacji ruchu na skzyZowaniu z ul. tr 4kow4.

Projekt rozbudowy drogi wojew6dzkiej zaklada zakonczenie prawostronnej Sciezki

rowerowej wyprowadzeniem w ul. tr 4kow4. Takie rozwi1zanie pozwala na skomunikowanie

ul. tr 4kowej ze Scieak4 rowerow4 (przy dalszym kontynuowaniu Sciezki rowerowej po lewej

stronie drogi wojew6dzkiej). Zakoirczenie ScieZki rowerowej zgodnie z postulatem

wyrtvonym w petycji byloby nieracjonalne z punktu widzenia orgarizacii ruchu jak tez

bezpieczenstwa ruchu drogowego. RowerzyS ci vtyjezdzaj1cy z ul. tr-4kowej oraz dojehdzajqcy

do punkt6w uslugowych umiejscowionych po poludniowej stronie ul. tr 4kowej musieliby

kilkumetrowy odcinek drogi pokonywai prowadz4c rower po chodniku lub zieLd2apc

na jezdnig drogi wojew6dzkiej.

OdnoSnie zmiany organizacji ruch w rejonie skrzy2owania ul. Pabianickiej i tr 4kowej,

w zakresie dotyczqcym wyjazdu z parkingu umiejscowionego na poludnie od ul. l-4kowej,

nale1y stwierdzid, Ze przedmiotowy parking nie jest objgty zakresem rob6t budowlanych

przewidzianych do realizacjr w ramach rozbudowy drogi. Zarzqd Dr6g Wojew6dzkich

wLodzi nie jest zatem uprawniony do ingerencji w organizacjq ruchu na tym obiekcie.

ZatwuZyc te7 nale1y,2e informacja o jednokierunkowoSci ul. tr 4kowej v,ryralona w petycji

jest informacj4 niepeln4, bowiem ruch jednokierunkowy w ul. tr-4kowej odbywa sig dopiero

za zjazdem na przedmiotowy parking, wobec czego istniej4ca orgarrizacia ruchu zapewnia

prawidlow4 obslugg komunikacyj n4 tego obiektu.

Ad. 4 - zmiana rorwi4zafi projektowych w rejonie dzialek 183, l90ll i 190/3 przy

ul. pabianickiej w Dlutowi e poprzez rezygnacjg z pasa zieleni oraz realizacja inwestycji

bez konieczno5ci podzialu przedmiotowych dzialek'

Kr6tkie odcinki pas6w zieleni zostaly przewidziane do realizacjr w ramach projektu

rozbudowy drogi w celu poprawy warunk6w widocznoSci w rejonie planowanych przejS6 dla

pieszych. Zlokalizowane sQ bezpoSrednio przy przejSciach dla pieszych dzigki czemu chroni4

rejon przejs6 przed zastawianiem przez parkuj4ce samochody . zauwazy' teL ttzeba, ze nawet

w przypadku likwidacji pas6w zieleni (co byloby niekorzystne z punktu widzenia warunk6w

bezpieczeftstwa ruchu drogowego) wykonanie sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu

pieszego o szerokoSc i 3 ,7 m skutkowaloby koniecznoSci4 wydzieleni a czg!;ci dzialki 1 83 .
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Ad. 5 - zmia,n rozvti1zafi projektowych w rejonie dzialki 182/2 poprzez rezygnacjg

z pasa zieleni i fragment6w poboczy wyloZonych kostk4 i zapewnienie miejsc

parkingowych dla przedmiotowej nieruchomoSci.

Wykonanie pas6w zieleni na wysokoSci dzialki 18212 podyktowane jest potrzeb4

zapewnienia wlaSciwych warunk6w bezpieczefstwa ruchu drogowego w rejonie przejScia dla

pieszych przez drogg wojew6dzk? na wysokoSci skrzylowaria z ul. tr-1kow4. Rezygnacja

z pas6w zieleni oraz zastqpienie ich miejscami parkingowymi jest niemozliwe z uwagi

na regulacje $ 30 ust. 5 rozporz4dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi

publiczne i ich usytuowanie, stanowi4cego, 2e pas postojowy nie powinien byi stosowany

w szczeg6lno5ci w otoczeniu skrzylowafi a takhe przejfi(, dla pieszych i przejazd6w dla

rowerzyst6w. Nalezy r6wnie2 zauwu2y6,2e naprzedmiotowym odcinku drogi umiejscowione

jest planowane przejScie dla pieszych, zjazd do posesji oraz poczqtek skosu wjazdowego

zatoki autobusowej, wobec czego nawet w przypadku rezygnacji z pasa zieleni brak jest

vrystarczajqcej ilo6ci terenu dla wyznaczenia miejsc do parkowania pojazd6w.

Ad. 6. Zmiana rozwi1zafi projektowych w rejonie dzialki 205 poprzez zmiang granic

inwestycji w nastgpstwie zmniejszenia szerokosci scie2ki rowerowej.

Zasadnolc wykonania ScieZki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

o szerokoSci 3,7 m zostala przedstawiona w pkt ad. 3 niniejszej odpowiedzi na petycjg.

Wskaza6 nale2y, 2e w przypadku odcinka drogi na wysokoSci dzialki 205 przebiegaj4cego

w luku poziomym, zawgzanie Sciezki byloby szczeg6lnie niekorzystne z uwagi na planowane

odgrodzenie ScieZki rowerowej od jezdni balustrad4, kt6ra dodatkowo ograriczy przestrze|

Sciezki. PodkreSlid przy tym trzeba, 2e rozwi4zania projektowe zakladaj4 korektg luku jezdni

drogi wojew6dzkiej wobec czego w efekcie rozbudowy drogi jezdnia drogi wojew6dzkiej

zostanie odsunigta od nieruchomoSci od 1,5 do 2,1 m. Tym samym jezdnia,jako element

drogi generuj4cy najwigksze uci4zliwoSci, w konsekwencji rozbudowy drogi bgdzie

oddzialywala na budynek w mniejszym stopniu niZ obecnie. W ocenie zarzqdcy drogi nie

znajdujq zatem podstaw argumenty uzasadnienia petycji odnosz4ce sig do zagro2en

uszkodzeniami budynku mieszkalnego, spadku wartoSci orazutraty funkcjonalnoSci.
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Ad. 7. Zmiana rorwi4zafi projektowych w rejonie dzialki 24816 poprzez pozostawienie

istniej4cego betonowego ogrodzenia oraz istniej4cej zieleni pomigdzy posesj4 a drog4

wojew6dzk4.

Dzia\ka o nr ewid. 24816 umiejscowiona jest po wewnqtrznej stronie luku drogi

wojew6dzkiej Nr 485. Na przedmiotowym luku od jego zewngtrznej czgSci zlokalizowane

jest skrzyzowanie z drogE powiatow4. Planowany zakres zajgcia terenu ograniczono

do niezbgdnego minimum pozwalaj4cego na zapewnienie prawidlowych warunk6w

bezpieczefistwa ruchu drogowego na skrzyZowaniu. W stanie istniej4cym betonowe

ogrodzenie i nasadzenia zieleni w znacznym stopniu ograniczai4 widocznoSd na drodze

co w bezpoSredni spos6b zagralabezpieczehstwu uczestnik6w ruchu.

Zasadnicza grupa postulat6w wyraZonych w petycji sprowadza sig do kwestii

zmniejszenia szerokoSci ScieZki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, ograniczenia

pas6w zieleni na rzecz miejsc parkingowych oraz zmiany rozwi4zafi projektowych

dotyczqcych dw6ch posesji umiejscowionych na wewngtrznyeh lukach drogi wojew6dzkiej

w jej przebiegu przez miejscowoSd Dlut6w. Uwzglgdnienie tych postulat6w prowadziloby

do pogorszenia warunk6w bezpieczefistwa ruchu drogowego, co niweczyloby jeden

z gl6wnych cel6w planowanych do osi4gnigcia na skutek rozbudowy drogi wojew6dzkiej.

podkreslif nalely, 2e rozwi4zania projektowe muszq uwzglgdnia6 w wywazonych relacjach

potrzeby tranzytowego ruchu samochodowego, ruchu pieszych i rowerzyst6w jak tez

potrzeby i oczekiwania wlaScicieli oraz uZltkownik6w nieruchomoSci poloZonych przy

drodze wojew6dzkiej. Wyrazem uwzglgdniania potrzeb i oczekiwafr wlaScicieli oraz

uZytkownik6w nieruchomoSci poloZonych przy drodze jest pozostawienie istniej4cych wzdLu2

drogi wojew6dzkiej pas6w postojowych, przy nadaniu im formy zapewniaj4cej wlaSciwe

warunki bezpieczehstwa ruchu drogowego. W stanie istniejqcym, w przeciwieristwie do stanu

projektowanego, na odcinku przejScia przez miejscowoS6 Dtut6w brak jest v,ryznaczonych

przejSf dla pieszych z azylami. brak Scie2ki rowerowej, brak wyznaczonych zatok

autobusowych. Wprowadzenie tych element6w podnosz4cych zar6v'rno warunki

bezpieczehstwa ruchu drogowego jak teL walory funkcjonalne drogi wyklucza mo2liwoS6

pozostawienia wszystkich istniej4cych pas6w postojowych. Podkreslii jednak raz ieszcze

nale1y, Ze rozwi4zania projektowe zachowuj4 moZliwoS6 parkowania wzdLu? drogi

wojew6dzkiej, natomiast w stosunku do czgsci posesji wydluzeniu ulegnie droga dojScia

pomigdzy posesjq a mozliwym miejscem zattzymania pojazdu.
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Wykonanie Scie2ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych szerokosci 3,7 m

bgdzie korzystne zar6wno dla pieszych i rowerzyst6w, kt6rzy zyskajq bezpieczne warunki

przemieszczania sig wzdlu2 drogi wojew6dzkiej jak te2 kierowc6w, ktbrzy nie bgd4 musieli

wykonywa6 manewr6w v,ryprzedzarria poruszaj4cych sig jezdni4 rowerzyst6w. Realizacja

projektu rozbudowy drogi, w tym budowy Sciezki rowerowej bgdzie skutkowalo

koniecznoSci4 podzialu i przejgcia za odszkodowaniem czgsci nieruchomoSci. Dostrzegaj4c

oczywist4 niedogodnoS6, kt6ra dla wlaScicieli poszczeg6lnych nieruchomo5ci wi4ze sig

zkoniecznoSci4 rozbi6rki ogrodzeri i ich ustawienia w nowej lokalizacji, nale2y podkreSlid,

2e realizacja rozbudowy drogi ma nadad jej walory techniczne i funkcjonalne, wystarczaj4ce

dla funkcjonowania w wielodziesigcioletniej perspektywie. PodkreSli6 r6wnie2 nalely,

2e warto6d rozbieranych ogrodzeri zostanie uwzglgdniona w kwocie odszkodowari

wyplacanych wlaScicielom przejmowanych na cel rozbudowy drogi nieruchomoSci.

Uwzglgdnienie w projekcie rozbudowy drogi jezdni o wlaSciwych parametrach technicznych

oraz Sciehki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego sprawi, ze wla5ciciele nieruchomoSci

odtwarzaj4c ogrodzenia w nowych granicach bgd4 mieli gwarancjg braku koniecznoSci ich

przestawiania w konsekwencj i przy szNy ch dzialah inwestycyjnych.

W Swietle przytoczonych powyzej argument6w, w ocenie Zarz4du Dr6g

Wojew6dzkich wtr-odzi, zasadna jest realizacja przedsigwzigcia bez uwzglgdnienia

postulat6w wyraZonych w petycji.
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