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'Pani Hanna Zdanowska 
Prezydent M iasta todzi 

Wniosek mieszkaric6w MI~sta t.odzi- osiedli Nowosolna. Mileszki i Stokl 0 
pneprowadzenle konsuitacil spofecznych 

Wnosimy 0 pneprowadzenle konsultacjl spotecznych dla wypracowanla wariantu 
trasy dOJazdu do ~zla "Brzeziny" na autostradzie A1 tzw. Obwodnicy Nowosolnej 
oral zmlany trasy DK7~ na obwodnic~ Nowosolnej. 

Na podst. § 7 ust. 2 punkt 1 Regularninu Konsultacji Spolecznych. stanowiqcego 
zalacznik do Uchwaly Nr IXIV/1357113 Rady Miejs~iej w todzi z dni a 12 c:zerwca 2013 IN 
sprawie oqloszenia 'tekslu jednolitego ReiJulaminu Konsultacji Spolecznych skladamy 
wniosek 0 przeprowadzenle konsulfacji spolecznych. 

1. CEI KONSULTACJI 

Celem konsultacji jest zapoznanie sie z opiniami mieszkanek i mieszkanc6w osiedli 
Nowosolna. Stoki i Mileszki na lemallrasy dojazdu do wezla ..8rzeziny" na autostradzle A 1. 
tzw. Obwodnica Nowosolnej oraz zmiany przeblegu OK 72 na obwodni~ Nowosolnej. na 
terenach osiedli Mileszki. Sioki i Nowosolna. 

Jako spolecznosc lokalna. mieszkancy lerenu, na kl6rym rna zoslac przeprowadzona 
inwestycja polegajqca na budowie drogi dojazdowej do autoslrady, majqca istotny wplyw na 
srodowisko. w ktofYm ~yjemy i na posladane przez nas nieruchomoSci. zwracamy si~ do 
Pani Prezydent Miasta todzi 0 zorganilowanle konsultacji spolecznych w sprawie przebiegu 
drogi w reJonie osiedla Nowosolna. Sioki i Mileszki. 

Obecnie procedowany przez inwestora- ZarzC\d Inwestycjl MleJskich. warlant dojazdu do 
autostrady i zrniana trasy DK 72. nie zosta! poddany pod konsullacje spoleczne, przez co 
mieszkancy nie zdawali sobie sprawy z faktu, ze droga b~dz i e miafa jakiekolwiek 
oddzialywanie fia ich zycie i mienie a takie, w Jak.iej fazie jest inweslyc;9. Ostatnie 
konsu llacje spoleczne byly zorganizowane Vol 2012 roku i dotyczyly innego przetargu na 
podslawie. kt6rego nie uzyskano Decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowamach dla te90 
prze.dsi~wzi~cia . lnwestYCJa polegajqc:a na budowie dojazdu do autostrady A 1 jest po ral 
koleJny procedowana przez Inwestora. leez tym razem zaklada ta.kze zmlan~ trasy DK72 na 
tras~ obwodni~ Nowosolnej. ktora b~dzie mlala istolne oddziatywanie na szereg 
nieruchomoSci I ich wtascicieli oraz korzystajqcych z nich os6b . 

Zapisana w Raporcie oddzialywania na srodowisko zmiana funkcjonalnosci 1I1icy 
Jugoslowiar'lsklej. i przebudowa uLPomo(skiej moze miec wplyw na obecny ksztalt 
nieruchomosei przyleglych oraz na ich uiytkownik6w. Jej preferowane przez inwestora 
wprowadzenie powinl'lO zostac poddane pod ocenfil na ile takie dzia~anle jest spolecznie 
akceptowane. oraz "vtqczenie podmiol6w w proces jego planowania. 

2. PRZEDMIOT KONSUL TACJI 

Przedmiolem konsultacji spolecznych jest trasa dojazdu do auloslrady A1 tzw. Obwodnica 
Nowosclnej, przechodz~ przez oSieola Nowosolna, Sioki i Mileszki oraz zmiana przebiegu 
DK 72 na obwodnic~ Nowosolnej. 

Od 2007 roku Inweslor przeprowadzil jui kilkakrolnie post~powanie majqce na celu 
\,vy!onie ie wariantu dojazdu do autostrady. Jednak w zadnym nie uzyskal Oeeyzji 0 
Srodowiskowych uwarunkowaniach. 

'1ft! i(~idei z tv<;h groc~dur mieszkaocy .i reprezentuj!!jce ich organizaeje. spolec.zne jak np. 
. " ._ - . -. ~a NowowsolneJ wyst~powall 0 anahzEi! warlanl.u 

SPOH::(;Lff"'gO . kt6ry zostal przez mleSZKancow zgloszony do Inwestora. Jednak lak do Ie) 
pory w zadnym z procedowanych przetargow oa uzyskanie Oecyzji Srodowiskowej Inwestor 
nie zawar! lego warian.tu. jako kOnlecznego do anal1zy przez Wyl<onawc~ . 

http:warian.tu


Ostalnie konsultacje spoleczne odbyly si~ w 2012 roku. jednak nie dotyczyly lego przebiegu 
trasy, kl6ry jest obecnle procedowany. 

Ponadto pojawily si~ nowe okolicznosci a mianowicie przeniesienie Irasy DK 72 na 
obwodnicft Nowosornej, zgodnie z pismem ZOiT-IK .50075.26.52.2016 z dnia 25.04.2016. 

Obecnle procedowana propozycja przebiegu trasy wzbudzifa na tyle duie emocje 
spoteczne, ie jako mieszkancy postanowillsmy wystapic z wnJoskiem 0 konsultacje 
spo!eczne i analiz~ warianlu spolecznego. Konsuttacje spo/eezne ~ podstawowym prawem 
mieszkanc6w przy tak istotnych i majCijcych silne oddzia/YWanie inwestvc;ach jak drogi 
znacznie obci~ione rLlchem prowadzone przez tereny mieszkaniowe. Wariant spoleczny byl 
zglaszany przez szereg lal kolejno przez mieszkancow, radnych Rady miejskiej I organizacje 
~I<ologiczne. jednak nle zosta/ poddany analizie w ramach procedury Decyzji 
Srodowiskowej. 

1. Mapowanie trasy pod wzgr~dem rozlewania si~ slrumieni ruchu na wewn1:\trz osiedlowe 
uliczkllakie jak Iglasla, Jugosfowianska, Wiqczynska oraz kumulacj~ przy generator3ch 
ruchu Ij. osrodek zdrowia. szkola. przedszkole. sklepy. 

2.Mapowanie mOiliwoscl istniejqcego ukladu komunikacyjnego osiedla Nowosolna. czesci 
osiedla M ileszki oraz Sloki w rejonie planowane9,o ronda. co do istniej<icej infrastruklurY i 
rnozliwosci przej~cia przez ni,! nowego obciqienl8 ruchem w zakresje jej stanu 
technicznego, istniejqcych chodnik6w i koniecznego doinwestowania w celu zabezpieczenia 
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla wszystkich utytkownik6w. 

3.Mapowanie Irasy w kierunku mozliwosci instalacji zabezpieczen przed emisj~ halasu na 
tereny chronione w przypadku gdyby analiza poreaHzacyjna wykazafa takq kOOlecznosc. 

4.Mapowanle teren6w koniecznych do wykupu przez Inwestora ze wzg~du na brak 
moillwosci zapewnienia mieszkancom warunk6w Zycla i zdrowia gwaranlowanych przez 
normy dotycz,\ce emisjl halasu i zanieczyszczen. 

Proponowane formy przeprowadzenia konsultacii: 

1. Przeprowadzenie otwartego spotkanla z mieszkancami osiedli Nowosolna. Mileszki i Stoki 
z mozliwosci,\ skladania propozycji i opinji do prolokolu. 

2. Wysluch?lnie public~n~ . pozwalajqce wypowiedziec si~ zainteresowanym organizacjom. 
ekspertom I przedstawlclelom Inwes{ora. 

3. Przeprowadzenie konsultacji nalety poprzedzit szerok<t akej'l informacyjn<j 

W zalqczeniu podpisy mieszkaricow w odpowiedniej ilosci oraz wariant spoleczny i pismo 
ZDiT-IK .50075.26.52.2016 z dnia 25.04.2016 

Osoby uprawnlone do reprezenlowania mieszkar'\c6w: 

l. L 

2. 
Adres do korespondencji ul.~ 

Z powa2:aniem 

Do wiadomosci: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w todzi 

ul. T raugutta 25. 90-113 t6dz 

2. Rada Osiedla Nowosolna 
3. 
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