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PETYCJA
My, niZej podpisani mieszkaricy miejscowo5ci Dlut6w, na podstawie afi. 2 :ustary z
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach skladamy w interesie wlasnym skladamy petycjg w zakesie

zmiany projekru rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 485 wgzel Pabianice Poludnie na S8Belchat6w na odcinku wgzel Pabianice Poludnie na S8-Dlut6w poprzez:

l.
IL
w

Zrezygnowania z projektowanego pasa zieleni przy ulicy Pabianickiej w Dlutowie;

Zmiany szerokoSci projektowanej dciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego

obrgbie miejscowo6ci Dlutow do minimalnej szerokosci 2,5 metr:a, kt6ra

z uwagi na

specyfikg miejscowoSci oraz istniejqce i przyszle natgZenie ruchu jest w pelni uzasadniona;

IIL

Zmiany projektu w zakresie dzialki o

Pabianickiej 17, kt6rej wlaScicielami

m

18212 poioZonej

s4I

w D]utowie przy

:ulicy

ten spos6b, aby zr ezygnowa(,

i fragment6w pobocza wylo2onych kostk4 oraz zapewnii
przy przedmiotowej nieruchomosci, z uwagi na fakt prowadzenia

z projektowanego pasa zieleni
miejsca parkingowe

&ialalnosci gospodarczej na owej nieruchomodci, kt6ra wymaga codziennych dostaw
produkt6w du2ymi samochodami - stosownie do przedloZone go
1w zalEcznika: mapa z
podpisem ,,Kudra" i zaznaczon4 na zielono propozy cj4 zmian;

UZASADNIENIE

I'

Niniejsza petycja jest zasadna

z uwagi na interes

sporeczny

i

indlwiduarny

mieszkaricriw gminy Dlut6w. obecny projekt rozbudowy drogi wojewridzkiej nr
4g5 na

L

odcinku wgzel Pabianice Pld na S8-Dlut6w jest bowiem sprzeczny z zasadami wsprilzycia
spolecznego oraz interesem mieszkaric6w gminy i miejscowoSci Dlutriw.

II.

W przypadkach tak duzych inwestycji drogowych, kiedy to naleZy pogodzid interes

panstwowy i interes og6lu spol eczefistwa (ktr5rv to finalnie nie ma s tvcznoSci na co dziefr z

planowana inwestvcia) z interesem miejscowej spolecznoSci zazwyczaj dochodzi do szeregu
rozbie2noSci. W naszym przypadku wynika

to chociazby z faku, iz mieszkaricy Gminy

Dlut6w nie byli Swiadomi calej inwesfycji i jej skali,

a2 do przelomu lipca

i sierpnia 2018 r.,

kiedy to doszlo do pomiar6w geodezyjnych. W dalszej kolejnodci zostalo zorganizowane
spotkanie w dniu 28 sierpnia 2018 r. w Domu Kultury w Dlutowie. Nie zostaly nam jednak
przekazane stosowane informacje oraz nie uzyskaliSmy informacji jak mo2emy dalei dziala6,
aby zglaszai, swoje ewentualne uwagi. Nie wiemy te2

jakie kroki

s4

dalej podejmowane przez

jednostki zajmujqce sig planowan4 rozbudow4 . Wczeiniei nie uzyskaliSmy r6wnie2 2adnych
informacii w tvm Drzedmioci e, nie byli5mv niczeso iwiado mi. Nie wiedzieliSmv o tvm. iz
takowa rozbudo wa iest olanowana- ieSli tak to kiedy i w iakiei formie ma bv6 zrealizowan* a
tak2e. 2e iest iu2 ustalony wvkonaw-ca. co wskazuie na final ne dzialania Inwestora.

IIII.

Istotne jest takile, iL nie bylo przeprowadzonych iadnych konsultacji spolecznych,

ani innych form rozmfw z mieszkaricami, kt6re to odpowiadalyby takowym rygorom. Nie
mohemy zgodzi(, sig takZe z twierdzeniem, i2 ww. spotkanie, kt6re odbylo sig w dniu 28 sierpnia
2018 r. mogloby by6 traktowane jako forma konsultacji spolecznych, gdyL rue byli5my o nim

stosownie poinformowani, iz mialo ono taki charakter, a takZe nie ma w jego nastgpstwie
odnotowanych stosownych \wag

i

zastrzezen mieszkaric6w.

Przypomnied takLe naleLy,

rL

wcze6niej nie byli5my w Zaden spos6b poinformowani o planowanej inwestycji nie mog4c

tym samym sig do niej odnie6d na wczeSniejszym etap ie.
wvmas

2e konsultaci e spolec zne musza spelniad szereg

Jednoczednie podkreSlenia

wymog6w orawnych i pozaorawnvch

oraz skladaia sie z takich ele men t6w iak

.
.
.
.
.

informowan ie o zzrnierzenialplanach,
prezentacla pogl4d6w na sposoby rozwigania problemu,

wlrniana opinii,
z-najdowanie rozwiapafi,

informowanie o finalnej decyzji.

Tym samym odnoszqc sig do stanowiska ZDW w

tr

odzi zawartego w na str.

3 pisma z dnia

26listopada21l8 r. nalezy wskazac, iz w6jt Gminy Dlut6w podejmui4c jakiekolwiek
d zialania
w niniejszej sprawie podejmowal je samowornie bez 2adnej konsultacji z
mieszkaflcami, a na
ewentualne zapylania ze strony mieszkanc6w odpowiedzi ze
strony wradz byry zawsze
2

wymijaj4ce, przez co nie mieli6my 2dnej wiedzy, co do niniejszej sprawy. Mimo to zgadzamy
sig na budowg Scie2ki rowerowej i widzimy potrzebg

byla ona dostosowana do potrzeb

i

jej budowy, jednak wnosimy o to,

mo2liwoSci zar6wno mieszkanc6w,

jak i

aby

samej

miejscoworici Dlut6w.

IV.

Bior4c pod uwagg projekt rozbudowy drogi nr 485 na odcinki wgzel Pabianice Poludnie

na S8-Dlut6w pragniemy wyrazie swoje niezadowolenie i zglosii uwagi. Uwa2amy bowiem,
2e

rozbudowa owej drogi na proponowane skalg nie jest adekwatna do potrzeb os6b z niej

korzystaj4cych, ale przede wszystkim do mo2liwo5ci infrastruktury miejscowoSci Dlut6w

oraz potrzeb mieszkarlc6w Gminy Dlut6w. Wskazad bowiem naleZy.

ii

w naszel

mieiscowoSci budynki mieszkalne Dolo2one orzv ulicv Pabianicki ei znaiduia sie blisko

dro gl z uwasl a dawnv soos6b nlanowan ia. W konsekwencii blisko oa sa drogi sa takie
dzenia dzialek oraz n ozostala infrastruktura. W dodatku z uwasi na

usvtuowane o

wlaSnie owe stare budownictw ot silne

chwili

m ozna

obecne

zallw

anie ooiazdriw mecha nicznvch

fllt

Txd konsekwencie

iui

w

eksDloatacii nrzedmi otowei droai w

nostaci halasu. peknie6 Scian i sufit6w. Jednocze3nie istotne jest, iZ w miejscowoSci Dfut6w

majduje sig znaczna liczba sklep6w, j ednak nie ma dostateczn ei licz
mieisc
n arkin
ch. a olan owan vn roiekt ma ieszcze ie
nrczvc. co z Dun ktu widzenia
mieszkaric o
bgdq

mieli ograniczon4 mo2liwosi korzystania z okreslonych uslug, zas przedsigbiorcy strac4

dwZ4 czgSt,

dzizhir

V.

ale takZe Drzedsiebiorc ow est niedoDuszczalne. Wynika to z faktu, iz klienci

zysk6q co oznacza tvm samvm oowstanie
eimowanvch orzez in

Wskazai

naleiy.2e w

to

S1

cie Daristwowe

ich stronie szkodv w nasteDstwie

4l7t E 2lcc, oraz a rt.

-

g

iotowvm Droiekci e zaolanowano
licz

k,c.

Dzlsow

Istotne jest

mte

jednak, 2e zgodnie z $ 52 rozporz4dzenia Ministra Transportu

4172

i Gospodarki wodnej z

drua 02

marca 1999 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada6 drogi publiczne

i ich usytuowanie ,,pas zieleni moie byd elementem pasa drogowe", a co za tym idzie nie
musi on byd uwzglgdniony, gdyz nie stanowi obligatoryjnego elementu. T).rn samym w
eslone

es

nroiekto wanych pas6w zieleni.

vI. z

twagi na powyisze okoricznosci zasadny jest takie wniosek o zmniejszenie
szerokosci projektowanej scie2ki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego
do
szeroko5ci 2,5 metra zamiast obecnej szerokojci 3, 7 metra. W konsek wenci i
moZliwe stanie

ed

ch

skale w nierucho moscl mr eszkanc6w

e

tak

wa. Wiele os6b dokonalo bowiem w ostatnim czasie
3

modernizacje swoich dzialek, np.

w postaci wykonania nowego ogrodzenia, na kt6re

to

konieczna byla zgoda organu. Tym bardziej zastanawiaj4ce jest, 2e owe zgody byty
wydawane skoro projekt

i

plany wykonania rozbudowy drogi o nr 485 jak sig okazuje

stosownym organom i instytucjom byly

jui

znane od dlu2szego czasu. W przeciwieristwie

do poloienia mieszkartc6w Dlutowa, ktdrzy to nie byli niczego Swiadomi.

VII.

i6 sie na realizacie rozbudowy Drzedmiotowei dro w obecnym
ksztalcie. gdyZ w jej nastgpsfwie dojdzie do degradacji warunk6w iycia mieszkaric6w
Nie mo2na

miejscowo5ci Dlutr5w i Gminy Dlut6w. Zakladany projekt utrudni niekt6rym wlaScicielom
dostgp do ich dzialek oraz uniemo2liwi do tej pory normalne funkcjonowanie. Rozbudowa

drogi wojew6dzkiej o nr 485 w planowan)'rn ksztalcie budzi w4tptiwoSci nie tylko
mieszkaric6w miejscowoSci Dlutriq ale takZe miejscowo5ci sAsiaduj4cych, kt6rych to
centrum funkcjonowania jest wla5nie Dlut6w.

VIII. W

zakresie bezpoSrednich planowanych zmian odno5nie rozbudowany drogi

wojew6dzkiej nr 485 wskazai nalezy na pozostale niegospodame propozycje. W obecnym
projekcie nie zostal bowiem uwzglgdniony fakt, iz droga gminna, a wigc ulica tr-4kowa w
Dlutowie od niedlugiego czasu jest ulic4 j ednokierunk ow4, przy czym wjazd na ni4 jest od
strony zachodniej, a wigc od ulicy Krzl'wej. W konsekwencji aktualny stan rzeczy, w kt6rym
pojazdy skgcajq na parking znajduj4cy sig na dzialce o nr 103/8 wjezdiaj4 w pewnym sensie
,,pod pr4d" jest nie do zaakceptowania oraz grozi szeregiem w)?adk 6w. TVm samt rn zasadny
iest wniosek, ab y wiazd na parkins przv ulicv Pabianickiei @ziaLka o
stronY dzialki o

nr

103/8 )

bvl iedvnie od

nr 103/9. a wvi azd z nieso bvlbv od ulicv Lakowei.

Ix. w zwiqzku z powzszym w pelni zasadny jest tak2e wniosek o wprowadzenie zmian w
przedmiotowym projekcie w odniesieniu do dzialki o r 18212 pololonej w Dlutowie przy ulicy
Pabianickiej.

w

budynku znajdujqcym sig na wskazanej nieruchomosci prowadzona jest

bowiem dzialalno56 gospodarcza w postaci sklepu spo2yrvczego. obecny ksztah projektu

utrudni bowiem funkcjonowanie wskazanego obiektu. Dostawcy, kt6rzy

codziennie

przy\ttozq towar nie bgd4 bowiem w stanie podjecha6 nalezycie blisko, co jest konieczne z
uwagi na rozmiary i wagg dostaw. W konsekwencii orowadzona dzi alalnod6 ospodarcza moze
stracii m o2lrwoscl Drawidloweeo i normalneso funkclonowanla. atakZe stracii doty chczasowe
dochod y, kt6re m oaa Drzyczy nii sie do calkowitei likwidacii. Jest to niezmiemie
wazne
z

kilku

wzgl9d6w. Mianowicie sklep spo2ywczy prowadzony na przedmiotowej nieruchomodci
stanowi rodzinna dzialalno(i od prawie 30 tat, kt6ra jest jedynym zr6dtem
utrzymania rodziny
oruz A'
.. Jednocze(nie dzialalnosi ta sru2y rozwojowi Gminy Dlut6w w postaci

4

oplacanych podatk6w, co bior4c pod uwagg skalg oraz dlugofalow4 dzialalnoii stanowi istotne
2r6dlo dochodu dla Gminy.

Odnoszqc sig jednak do odpowiedzi ZD:W w N-odzi z dnia 26 listopada 20lg r. nie
moLna zgodzif sig ze stanowiskiem reprezentowanym przez zarzqdcg drogi 4g5. ZDW w

Lodzi odwoluje sig bowiem do $ 30 ust. 5 rozporz4dzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. wskazui4c, rtzuwagina wskazany przepis
nie ma mo2liwosci rerygnacji z pas6w zieleni i zastapienia ich miejscami parkingowymi.
Stosujqc jednak wykladnig jgzykow4 oraz funkcjonalnq ww. przepisu wskazad naleiy,

i

zaprezentowana interpretacja ZDW w l.odzi jest blg dna. W pierwszei kol etnoscr w IrTy.
ust. 5 S 30 nie ma bowiem oblisatorv inego zakazu do nie stosowania zaproponowanego
ptzez nas romtiqzania, co rrynika chociriby z uLytego przez ustawodawca sformulowania
,,pas postojowy Eie Dowinien", co nie oznacza zakazu, a jedynie wskazanie moiliwego

dzialania. Jednoczesnie wskaza6 naleLy, Le ust. I $ 30 niniejszego rozporz4dzenia
wskazuje' i2 pas postojowy moLe byd stosowany, jeircli otaea!4ce zagospodarowanie
wlrvoluje zapotrzebowanie na miejsca postojowe - co oznacza, ie istnieje takowa
moiliwo5d, a jej zastosowanie zalezy w tym wypadku od dobrej woli ZDW w Lodzi.
Jednoczesnie wskaza6 nalezy, ze ewentualne zastosowanie innych rozwi4zari, kt6re

mialyby umo2liwii funkcjonowanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej
wnioskodawc6w mo2e stanowid
prezentowana propozycja.
o

w

o wiele wigksze realne

przez

zagrozerie dla otoczeni4 ni2

przypadku bowiem zrobienia parkingu przez wlascicieli posesji

nr 18212 na terenie owej dzialki doprowadzi to do konieczno !;ci przejezdi,aria samochod6w

przez chodnik, co bgdzie ewidentnie stanowilo zuvigkszone
ryzyko dla pieszych. Jednoczesnie

wygospodarowanie miejsc parkingowych przez ZDW

w tr odzi zgodnie z

niniejszym

wnioskiem jest mo2liwe tak:2e z uvragi na fakt, iz w pobli2u bgdzie wysepka z przejsciem dla
pieszych, kt6rej celem jest zwolnienie prgdkosci samochod6w, co niew4tpliwie wplynie n

ptynnosi ruchu pojazd6w poruszai4cych sig drog4 oraz korzystai4cych z miejsc parkingowych
przy owej posesji.

x.

Podnosz4c kolejne rozwazania w skazat nalely nato, i2 proponowana szerokos6 dcie2ki

rowerowej

z

dopuszczeniem ruchu pieszego

w

wymiarze 2,5 metra jest takze

w

pelni

uzasadniona oraz przg',.rdziana przepisami prawa. Zmtiejszenie proponowanej szerokojci na
pewno nie uplynie niekorzystnie na poziom bezpieczenstwa mieszkarlc6w oraz uzt tkownik6w

owego obiektu. Po miejscowosci Dlut6w poruszajq sig bowiem rowerami tylko nieliczni
mieszkaricy, a

z uwagi na poto2enie owej

miejscoworici na pewno ten ruch nie wzrosnie.

Zakladai4c jednak, iz ruch pieszy i rowerowy mo2e sig zwigkszy6 to wskaza6 nalely,2ebEdzie
5

on

wynikaljedynie z walor6w rekreacyjnych,

a

w konsekwencji ruch ten moze byi zwigkszony

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

xI.

Z ostro2nosci wskazujemy rakze, iz w przypadku nieuwzglgdnienia naszych wniosk6w
konieczne bgdzie w dalszej kolejnosci zloizenie kolejnej petycji do wojewody Lodzkiego o

z wydaniem ZDrR, a nastgpnie ewentualnie wystosowanie odwolania od
wydanej decyzji do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, co znacz}co wydluzy cale
wstrzymanie sig

postgpowanie i mo2e wplyn46 negatl'wnie na mozliwosci finansowe realizacji owego projektu,
kt6re to srodki skladajq sig w du:zej mierze z dofinansowania uzyskanego z Unii Europejskiej.

W zwi4zku z poryZszym, wnosimy jak na wstgpie. Jednocze5nie wskazad nale2ry. ie
zsldnie z art. l0 ustawry o pefvciach o owinna ona byd rozp oznana bez zbednei zrvloki, co
iednoczeSnie uzasadnia charakter ninie lszet sDrawY.

,.

Do wiadomo5ci:
Wojewoda L6dzki Zbigniew Rau

L6dzki Urz4d Wojew6dzki
Ul. Piotrkowska 104
90-926 t-6&2

-wraz z zalqcznikiem odpowiedziq ZDI(w Lodzi z dnia 26 listopada 20lg

r
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