Dlutolv, 03 patdziernika 2018 r.
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oraz Qozostdi wlàciciele nieruchomo6d
polo2onvch w Dlutowie przy ulicv Pabianickiei

oraz mieszkaicv Gminv Dlut6w

PETYCJA
Mb ni2可 podpiSani micszkaicy miaSCowosci Dlut6w oraz Gminy Dlut6L na
podstawic art.2 usta珈

γz dnia ll lipca 2014 r.o petyttaCh Skladamy w interesie n71asnym i

publicznym pety● 9 W Zakresie zmiany prdektu rOzbudowy drogi wO」 ew6dzki可 ∬485w9zcl
Pabianicc Poludnie na S8‐ Belchat6、 v na odcinku w9zel Pabianice P01udnie na S8‑Dlut6、
v
poprzcz:

Io

Opracowanie planu nowa inwestytti ―w zalnian przedmiotowl roZbud01嘔y ―

polegaaCtt na wybudowaniu obwOdnicy mittscOwOSCi Dlut6L kt6ra to byla planowana kilka
lat wczeSnil,a w zWiozku z planem kt6rtt to budO■ vy opracOwano Studium uwarunkowan i
kierunk6、 v zagospodarowania przcstrzcl■ llegO dia gllniny

、
v ten spos6b, i2 na Okrè10nych

nieruchomoSciach nie by10 mottliwoSci zabudowy mieszkaniowtt Z uwagi na planowana
inwesty19;

ahernahnvnie v, przypaclht nieutvzglgr{nienict v'nio,yku

z pkt. I ninielszej petygii

tt,nosinzy o clokonanie zrnian w pro.f ekcie przedmiotou;ej intvestyc.ii

II.
III.

rt,

postcrci;

Zrezygnowanra z projektor,vanego pasa zieleni przy ulicy Pabianickiej lv Dlutorvie;

Zmiany szerokoSci projektowanej ScieZki ror,verowej z dopuszczeniem ruchu pieszeg<r

r,v obrgbie miejscor,r'o6ci Dlut6r.v do minimalnej szerokoSci 2,5 metra, ktora
spe cyfi kE miej scor.voSci oraz istniej qc e natg2enie

IV.

Zmiany projektu rv zakresie dziatki

z uwagi na

ruchu;

nr 5412 poiozonej rv Dlntowie przy ulicy

Pabianickiej 10, ktorej to wlaScicielk4 jest

rv ten spos6b, ze od przej6cia dla

pieszyclr przy skrzyzowaniu ulicy Pabianickiej zL4kow1 Sciezka rowero\.va

z

dopuszczeniem

ruchtt pieszego bEdzie kontynuor,vana jedynie na drugiej stronie ulicy.

Z kolei

WZy

nieruchomoici o nr 5412 od projektowanego przejScia dla pieszych do ulicy tr 4kor,vej bgdzie
kontynuor,vany jedynie chodnik. Jednoczeinie 'uvnosimy o to, aby wjazd. na parking przy ulicy
Pabianickiej (dzialka o nr 103/8) byl jedynie od strony dzialki o nr i03/9, awyjazd. z niego

bylby od ulicy tr 4kowej. Tyrn samym zachowane zostalyby nolmy bezpieczeitstlva przy
ur,vzglEdnieniu, iz w chlvili obecnej ulica Lqkowa w Diutowie na status jednokierunkowej
(wjazd od ulicy Krzytvej). W konsekwencji nie byloby koniecznoSci wyr,vlaszczaniatak d,zej

czgici nieruchomo5ci
funkcjonalno5ci

o nr

- z*l4czn|k:

54/2 przy jednoczesnym zmniejszeniu

mapa z podpisem ,,

jej

warto$ci i

zMnaczon4 na zielono propozycjq

zmlan;

V.

Zmiany projektu

w

zakresie dzialek

o nr 190/l i

190/3 poloaonych przy ulicy

Pabianickiej 5 w Dlutor.vie. kt6rych rvlascicielami s4

a takhe

dzialki o ru' 183 polozonej przy ulicy Pabianickiej 15, kt6r'ej wladcicielk4 jest
r'v ten spos6b, aby zrezygnolvai

z projektolvanego

pasa zieleni

i

r,v konsekwencji

dokonai przedmiotor,vej inr,vestycji bez koniecznoSci zmiany granic wskazanych clzialek za!4cznik:lnapa z podpisem .,
i zaznaczonO na zielono propozy11
znian;

VI.

Zmtany projektu r,v zakresie dziaiki o

Pabianickiej 17, kt6rej rvlascicielami

pny

18212 polozonej r.v Dlutowie przy ulicy

s4

Tezygnowai z projekto\,vanego pasa zieleni

zapervnii miejsca parkingolve

nr

r,v ten spos6b, aby

i

fragrnent6lv pobocza ulrlozonych kostk4 oraz

przedmiotorvej nieruchomoSci,

z

nwagi na fakt

prorvadzenia dzialalno5ci gospodarczej na or,vej nieruchomoSci, kt6ra \.vymaga coclziennych
dostar.v

produkt6u'duZymi satnochodami - zal4cznik: mapa z podpisem

na zielono propozycj4 zmian;

,.

' i zaznaczon1

VII.

Zmiany projektu

w

zakresie dzialki

o nr 205 polozonej w

jest

Pabianickiej 1, kt6rej to wlaScicielk4

p

Dlutowre przy ulicy

oprzez zmianE granic inwestycji

w nastgpstwie zmniejszenia szerokodci dciezki rowerowej z d,opuszczeniem ruchu pieszego,
aby zachowad dotychczasow4 granicg nieruchomoSci, co nie przyczyni sig do uszkodzeri
budynku mieszkalnego, nie spowoduje zmniejszenia warto5ci nieruchomoSci oraz utraty jej

funkcjonalno5ci

-

zal4cznik: mapa

z

podpisern

i zaznaczonO na zie10no

,

propozycJEZmran;

VIII.

Zmrany projektu

w zakresie dzialki o nr

Belchatowskiej 10, kt6rej wlaScicielk4

24816 polozonej

jest

w

Dlutowi e

przy

utlicy

popruez przesunigcie linii

tozgraniczajEcej inwestycjE w ten spos6b, aby ewentualnie nie bylo koniecznoSci demontazu

plotu betonowego oraz usuwania drzew, kt6re izoluj4 budynek mieszkalny usytuowany blisko
drogi od halasu i kurzu.

UZASADNIENIE

I.

Niniejsza pefycja jest zasadna

z uwagi na interes

spoleczny

i

indywidualny

mieszkafc6w gminy Dlutriw. Obecny projekt rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 4g5
na
odcinku wgzel Pabianice Pld na S8-Dlutd,w jest bowiem sprzeczny z zasadami
wsp6lzycia spolecznego oraz interesem mieszkarlcrfw gminy i miejscowoSci Dlutriw.
il'
Propozycja zmiany inwestycji w ten spos6b, aby zamiast realizacji przedmiotowego

projektu opracowai plan nowej inwestycji polegaj4ce na zbudowaniu obwodnicy
miejscowoSci Dlut6w, kt6ra to byla planowana kilka lat wczeSniej jest w pelni
zasadna. W
zwi4zku

z

planem owej budowy opracowano bowiem Studium uwarunkowari
zagospodarowania przestrzennego dla gminy w ten spos6b, iz na

i

kierunk6w

okreslonych
nieruchomoiciach nie bylo mo2liwoSci zabudowy mieszkaniowej z uwagi na planowan4
inwestycjg w postaci obwodnicy Dlutowa. W przypadku realizacji takiej
inwesfycji
doszloby do szeregu pozytywnych rozwi4zari. W chwili obecnej w miejscowo5ci
Dlut6w

z uwagi na pol4czenie
jak Pabianice i Belchat6w.

panuje bowiem duzy ruch
miejscowoSci

drog4 wojew6dzk4

nr 4g5 takich

dzicci le2d2acc tamtcdv samochOdv.Wskaza6 nalc2ュ 乾 proponOwany w chwili Obccnd
praekt rozbudOⅥγ drogi世 485 w aktualnym ksztalcie nic przyczyni si9 dO poprawy
bczpieczeistwa w tym zakresie.Przykladem na tO jcst chOcia2by fakt,i20czckiwancgo
rezultatu nic przyni6sl monta2 fOtoradaru, kt6ry to przez kilka lat byl zamontOwany na
wiettdZie do Dlutowa Od strOny BclchatOwa.

obecnei r

t

Brak
pOZyち 甲ntt rekOmendatti dla wskazanej przez mieszkaic6w Gminy Dlut6w inwestycji

b9dzie jedynie wyrazem,

乏 aktuainie pozyskane dOflnansowanie z bud2etu Unii

Europttski衛 ,kt6re musi zOstàwykorzystane w okre61onym terminie,nie bOdzie slu2ỳ
dobru spoleczeis● va i miejscow06ci,ale jedynie ma zrealizowa6 okre61one statys171ti i
rozdyspollowanie pieniOdzy.

IIIo

p

W przypadkach tよ du2ych inwestyli drOgOWych,kiedy to nale2y pogodziё intercs

stwowy i illteres og61u spoleczeistwa(k16rv lo flnalュ io nie ma stycznÒci na co dziei z

planowana inwestvcia)z intercsem mi●

scOWq spOlecznOgci zazⅥ

γ cztt

dOChOdzi dO szeregu

rozbie2nogcio w naszym przypadku wynika tO chOcittby z faktu, i2 mieszkaicy GIniny
Dlut6w nie bylìwiadomi calej inwestytti ijtt Skali,a2do przelomu lipca i sierpnia 20 18■
,

kiedy tO dOsz10 dO pomiar6w geodezガ nyCh.W dalsztt kOlttnOgci ZOSta10 zOrganizowanc
spotkanie w dniu 28 sierpnia 2018■ w DOmu Kultury w DlutOwie.Nie zOstaly narn jednak
przekazane stOsOwanc infOrmage oraz nie uzyskaliSmy inforllladijak mo2cmy dala dziala6,

aby zglasza6 swaC ewentuaine uwagi.Niё wicmy tc2jakic hOki sO dala podamowane przez

jednostki zajmujqce sig planowan4 rozbudow4.

Iヽ

ζ lstOine jest tak20,滋 i nie bylo przeprowadzonych 2adnych kOnsultacii spOlecznych,

ani innych fOrm rozln6w z mieszkaicami,kt6re to odpowiadalyby takOwym rygorom。
Nic mo2emy zgOdzi6 si9 tak2e z t、 vicrdzenienl,i2、 、
弓l spOtkanic,kt6re odby10 si9、 v dniu 28
〜

sierpnia 2018■ mo」 Oby by6 traktowane jako fOrma konsultatti SpOlecznych,gdy2 nie
byligmy o nim stOsOwnie pOinforrnowani,i2mia10 0no taki charaktet a tak2e nie ma w jego
nast9pstwie odnotO、 vanych stosO、 vnych uwag i zastrze2ei lnicszkaic6、

l PrzypomnieC tak2e
〜

naleη ,t WCZènitt nie byliSmy w ttaden spOs6b poinfOrmowani o planowantt inwestytti
nie mOgOc tym sattym sie dO nitt Odni966 na WCZe6niejs7m Otapie.」
podkrèlenia、 γmaga,2c kOnsultacie spoleczne musza spelnia6 szercR、

〜

informowanie o zamier zenia/ planach,
prezentacja pogl4d6w na sposoby rczwieyzania problemu,

wymiana opinii,

cdnoczesnic
vγ mog6w

pra、 vnvch i

.
.

znajdowanie rozwiTzah,

informowanie o finalnej decyzji.

V.

BiorQc pod uwagg projekt rozbudowy drogi nr 485 na odcinki wgzel Pabianice
Poludnie na S8-Dlut6w pragniemy wyrazid swoje niezadowolenie i zglosic uwagi. IJwa2amy
bowiem, 2e rozbudowa owej drogi na proponowan4 skalg nie jest adekwatna do potrzeb

os6b

z niej

korzystaj4cych, ale przede wszystkim do mo2liwoSci infrastruktury
miejscowo5ci Dlut6w oraz potrzeb mieszkaric6w Gminy Dlut6w. Wskazad bowiem

DrZedmblowei drogi w DOStad halasu.pebお

totnejest,レ

̀̀chnsklep6L
isuit6w.Jednoczegieお
w miascowosci Dlut6w znadtte si9 ZnacZna liczba
jednak nie ma dostatecznei

Wynika tO z

faktu, iz klienci bpd4 mieli ograniczon4 mozliwoS6 korzystania z okreSlonych uslug,

za5

przedsigbiorcy strac4 du24 czEsc zysk6w, co oznacza tym samym powstanie
po ich stronie
2 k.c. oraz art. 4172 k.c.

. Istotnejest
jednak, 2e zgodnie z $ 52 rczporz4dzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Wodn ej z dnia 02
marca 1999 t' w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai
drogi
publiczne i ich usytuowanie
zieleni mo2e byd elementem pasa drogowe,,, a co

za tym
'pas
idzie nie musi on byd uwzglgdnionr gdy2 nie stanowi obligatoryjnego
elementu. Iym
rezvgnada z prdektowanych pas6w zieleni.

VIIo z uwagi na powy2sze OkOlicznòci zasadny jest talde wniOsek O zmnittszenie

szerokOSci projek10wantt scie2ki rOwerowei z dOpuszczeniem ruchu pieszego dO
szeroko6ci 2,5 mctra zall■ iast obccna szcrokoSci 3,7 metra.W kOnsckwendi mo21iwc stallie

SIC WV20SpOdarowanlc dodatkowvch lnlclsc parkingOwvch、 a tak2e nle lngerowanlc na taka
sk」 c w nicruchOmosci mieszk

c6w Dlutowa.wiele os6b dOkOn激

O bOw・ iem w Ostatmm

czasie modcrnizatte swOiCh dzialek,npo w postaci wykOnania nowego ogrOdzenia,na kt6re to

konieczna byla zgoda organu. Tym bardziej zastanawiaj4ce jest, Ze owe zgody byty
wydawane skoro projekt i plany wykonania rozbudowy drogi o nr 485 jak sig okazuje
stosownym organom i instytucjom byty julznane od dluZszego czasu. W przeciwieristwie
do polo2enia mieszkaric6w Dlutowa, kt(trzy to nie byli niczego swiadomi.
VIIIo

Ni

jej nastgpsfwie dojdzie do degradacji warunk6w zycia mieszkaric6w
miejscowoSci Dlut6w i Gminy Dlut6w. Zaklad,any projekt utrudni niektdrym
ksztalcie. gdyL w

wla5cicielom dostgp

do ich dzialek

oralz uniemo2liwi

do tej pory

norrnalne

funkcjonowanie. Rozbudowa drogi wojew6dzkiej o nr 485 w planowanym ksztalcie
budzi w4tpliwo5ci nie tylko mieszkafic6w miejscowo$ci Dlut6w, ale tak1e miejscowoSci
s4siaduj4cych, kt6rych to centrum funkcjonowania jest wlasnie Dlut6w.

IX. W

zakresie bezpo5rednich planowanych zmian odnoSnie rozbudowany drogi
wojew6dzkiej nr 485 wskazac nale2y na pozostale niegospodame propozycje. W obecnym
projekcie nie zostal bowiem uwzglgdniony fakt,

iL

droga gminna, a wigc ulica tr 4kov/a w

Diutowie od niedlugiego czasu jest ulic4 jednokierunkow4, ptzy czym wjazd, na ni4 jest
od
strony zachodniej, a wigc od ulicy Krzywej. W konsekwencji aktualny stan rzeczy,w
kt6rym
pojazdy skrgcaj4 na parking znajdujqcy sig na dzialce o nr 103/8 wjezdzaj1w
pewnym sensie
jest
nie do zaakceptowania onz grozi szeregiem wypadk6w. T.ym samym zasadny
,,pod pr4d"
iest wniosek

wiazdna

X'

W nastgpstwie powyZszego mo2liwe staloby sig urzecrywistnienie zmianprojektu
zglaszanych przez wlaScicieli dzialki o nr 5412 poloZonej przy ulicy pabianickiej

10.

od uli

XIo W pelni zasadny jest tak2e wlliOsek O wprowadzenie zmian w przedmiotOwym
pra9kcic w odnicsieniu dO dzialki O w 182/2 po102ontt w Dlutowie przy ulicy Pabianicki可
.

W budynku znajdujOcym sio na wskazanej nieruchOmoSci prowadzOna jest bOwiem
dzialalno66 gospOdarcza w postaci sklepu spottrⅣ CZego.Obecny ksztalt projektu utrudni

bowiem funkttOnoWanie wskazanego Obiektu.Dostawcy9 kt6rzy cOdziclllllie przyw021
towar nie b9dO bOwiem w stanie pOtteChac nalc2ycie bliskO,cO jest kOnicczne z uwagi na
rozmiary i wag9 dostaw W kOnsekwendi prowadzOna dzialalnog6 20spodarcza mo2c straci6

mo21iwoSci pr鍋 /idloweRo i nOrmalnc20 funk● onowania,a talK2c straci6 dotychczasowe
dochodェ kt6re moga przvじ zyni6 sic do calkowitei likwidacii.
XIIo

Pozostale wnioski w zakresie prOponOwanych znlian,moino

Ⅵr postaci nieusuwania

drzew (np. prZy dZialce O nr 248/6)oraz OgrOdzei betonowych sa takヵ e uzasadnione
ochronO spoleczno6ci mittscOWOSCi Dlut6wo Wynika to bOwiem z falctu雨

、

bliskiego

polo2enia nieruchomo6ci Oraz budynk6w micszkalnych przy pttedmiotowtt drOdzc,cO jcst

zwiγane z istotnym oddzialywaniem na nie w postaci kurzu,halasu,drg

。W6wczas

ochronv grodowiska.Wszystkie te okOlicznogci mogO w6wczas wplyn46 na ddd idOce
roszczcnia Os6b po strOnic kt6rych wystOpila szkOdao w■

/nika to chOcia2bv z faktu,i2na、 vet

ZDIR w
planowanej inwestvcji.

XIII.

Z ostro1no(ci wskazuj emy tak2e, i2 w przypadku nieuwzglgdnienia naszych wniosk6w
konieczne bEdzie w dalszej kolejnoSci zloleme kolejnej petycji do Wojewody {,6dzkiego
o
wstrzymanie sig

z

wydaniem ZDIR, a nastgpnie ewentualnie wystosowanie odwolania
od

wydanej decyzji do Ministra Infrastruktury
postgpowanie

i

Budownictwa,

co

znaczEco wydluzy cale

i

moze wplyn4(, negatywnie na mozliwoSci finansowe realizacji owego
projektu, kt6re to drodki skladaj4 sig w duhej mierze z dofinansowania
uzyskanego z Llnli
Europejskiej.

W zwiQzku z pOⅥ γ2sZym,wnOsimyjak na wst9pic.Jednoczènie wskazànale夕
iach

Zalaczniki:

― mapy z propOzylami Zmian

c roz

,党 e

