


2 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, 

kształtującego politykę przestrzenną miasta. Dzięki temu po 28 marca 2018 r. 

możliwa była między innymi weryfikacja zasięgu terenów przemysłowych 

w obszarze projektu planu. Przypomniała ponadto, że obecnie ma miejsce 

trzecie włożenie projektu planu do publicznego wglądu i dodała, że potrwa 

ono do 15 listopada, a termin składania uwag wyznaczono do dnia 29 listopada 

2019 r. 

Nadmieniła, że w 2015 r. jesienią odbyło się pierwsze wyłożenie do 

publicznego wglądu. Kolejnej jesieni w 2016 r. nastąpiło drugie włożenie. 

Na skutek złożenia uwag, których nie można było uwzględnić z powodu kolizji 

z ustaleniami dokumentu nadrzędnego – Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, wstrzymano sporządzanie 

projektu planu do czasu uchwalenia nowego Studium. 

Pan Robert Warsza poinformował zebranych, że Miejska Pracownia 

Urbanistyczna jest w trakcie zmiany siedziby, w związku z czym projekt planu 

podlegający wyłożeniu do publicznego wglądu do końca wyznaczonego 

terminu, czyli do 15 listopada, będzie wykładany w obecnej siedzibie przy 

ul. Wileńskiej 53/55, a po przeprowadzce od 4 listopada będzie również 

dostępny w nowej lokalizacji przy alei T. Kościuszki 19. Uwagi będą 

przyjmowane zarówno w obecnej siedzibie na ul. Wileńskiej 53/55 jak 

i w nowym budynku przy alei T. Kościuszki 19. Następnie oddał głos 

projektantowi planu Pani Paulinie Górskiej.  

Pani Paulina Górska przedstawiła lokalizację obszaru objętego projektem 

miejscowego planu na tle miasta. Opisała uwarunkowania wynikające 

ze struktury własności gruntów, stanu istniejącego, w tym użytków 

gruntowych. Zaprezentowała kierunki zagospodarowania określone 

w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi przewidziane dla obszaru objętego projektem 

planu, a także proponowaną zapisami projektu planu strukturę funkcjonalno-

przestrzenną. 

Po prezentacji projektu planu Pani Danuta Lipińska otworzyła fazę dyskusji. 

II. Głos w dyskusji zabrali:

Pani , przedstawiciel Stowarzyszenia Czyste Chojny zapytała 

o zapis zawarty w Rozdziale 2 tekstu projektu planu, w ustaleniach dla całego

obszaru objętego planem, dotyczący zakazu lokalizacji obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, z prośbą o komentarz dlaczego ten

zapis został w projekcie planu umieszczony. 

Pan Robert Warsza wyjaśnił, że obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 są szczególnymi obiektami ze względu na system planowania 

przestrzennego, których po pierwsze realizacja wymaga budowy na podstawie 

ustaleń planu miejscowego i dla których nie można ubiegać się o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy, a po drugie ich lokalizacja (istniejących 

i planowanych obiektów) musi być ujawniona w dokumencie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy. 

Takie obiekty nie zostały ujęte w Studium miasta Łodzi na tym obszarze, więc 
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automatycznie usługi, które nie mają limitowanego charakteru swojej 

działalności są limitowane tą górną granicą powierzchni sprzedaży 2000 m2. 

Pani  zadała kolejne pytanie dotyczące działki stanowiącej 

własność zakładu produkcyjnego Hutchinson, położonej na północ od działki 

na której dziś funkcjonuje zakład produkcyjny. Przedstawicielka 

Stowarzyszenia zwróciła uwagę na kreskowanie naniesione na rysunku 

projektu planu w części terenu oznaczonego symbolem 1P/U i wyraziła 

wątpliwość, co do braku precyzji zapisów projektu planu w zakresie strefy 

„odmiennej formy zagospodarowania”, a także obawę o brak zrozumienia 

wśród odbiorców planu, w tym zakresie. Dodatkowo zwróciła uwagę, że zapis 

„odmienna forma zagospodarowania” nie występuje w żadnych przepisach 

powszechnie obowiązujących, a projekt planu według niej nie odnosi się do 

wskazanej strefy w swoich zapisach. 

Odpowiedzi na pytanie udzieliła Pani Paulina Górska odnosząc się do zapisów 

projektu planu zawartych w Rozdziale 3, dotyczących ustaleń szczegółowych 

dla terenów, wykazała, że dla terenu 1P/U w strefie oznaczonej 

przedmiotowym kreskowaniem (strefa odmiennego zagospodarowania), 

ustalenia projekt planu mówią o zakazie lokalizowania funkcji produkcyjnej. 

Pani  przyznała, że zna cytowany zapis, ale zauważyła również, 

że na rysunku planu w obrębie kreskowania nie ma wskazanego oznaczenia 

terenu: „1P/U”. Według zabierającej głos może to powodować mylne 

odczytywanie zapisów planu, a wskazane kreskowanie może być traktowane 

jako zupełnie odrębny, inny teren.  

Pani Paulina Górska kontynuując wyjaśnienie zapewniła, że plan miejscowy 

nie może zawierać odmiennych zapisów dotyczących przeznaczenia w obrębie 

jednego terenu obwiedzionego liniami rozgraniczającymi.  

Z sali padły głosy, że dla odbiorcy zapisów planu nie jest to jasne. 

Pani Paulina Górska zwróciła uwagę na oznaczenia obwiązujące zawarte 

w legendzie na rysunku projektu planu i zapis mówiący o tym, że linie 

rozgraniczające w planie oznaczają granice pomiędzy terenami o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania. Oznacza to, że obszar 

położony w obrębie linii rozgraniczających wskazanych na rysunku, w całości 

jest przeznaczony pod funkcję określoną przy pomocy oznaczenia symbolem 

liczbowo-literowym. W tym przypadku cały obszar gdzie występują 

funkcjonujące zakłady przemysłowe zlokalizowane na północ od ul. Kurczaki, 

a także ich otoczenie przeznaczony jest pod teren zabudowy produkcyjnej, 

składy i magazyny oraz teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem 1P/U, 

z zastrzeżeniem strefy oznaczonej kreskowaniem, określonej w legendzie jako 

strefa odmiennego zagospodarowania, dla której ustalenia zawarte w tekście 

projektu planu zakazują realizacji funkcji produkcyjnej. 

Głos zabrał Pan Robert Warsza. Odnosząc się do kwestii historycznych, przy 

pomocy slajdu przedstawiającego dwa dokumenty Studium z 2010 r. i 2018 r., 

opisał jak do wiosny 2018 r. wyglądało kształtowanie kierunków 

zagospodarowania dla obszaru objętego projektem planu. W tamtym czasie 

Studium zakładało rozwój terenów przemysłowych prawie do rzeki Olechówki. 

Ponadto wszystkie tereny, również te dzisiaj wykorzystywane jako obszary 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej były przeznaczane 

pod tereny przemysłowe. Mimo to, przy pierwszych dwóch wyłożeniach 
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projekt planu uwzględniał stan faktyczny, tam gdzie funkcjonowało osiedle 

mieszkaniowe taką funkcję zakładał. Natomiast tereny niezainwestowane we 

wschodniej części obszaru projektu planu, były wskazywane do przeznaczenia 

pod zabudowę przemysłową. W dalszej części wypowiedzi przypomniał o tym, 

że po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu wzmożono współpracę 

z mieszkańcami, wielokrotnie odbywały się spotkania. Miejska Pracownia 

Urbanistyczna dostrzegła problem mieszkańców związany z uciążliwością 

generowaną przez zabudowę przemysłową, w związku z czym zapisy Studium 

uchwalonego wiosną 2018 r., zostały w taki sposób sformułowane, że tereny 

aktywności gospodarczej ograniczono do istniejącego wykorzystywania 

z niewielkim marginesem nieruchomości niezainwestowanych położonych za 

zakładem Asconumatics. Teren, który należał do zakładu Hutchinson został 

w Studium obwiedziony specjalnymi liniami rozgraniczającymi. Co oznacza, że 

ten wyodrębniony obszar różni się ustaleniami dotyczącymi przeznaczenia od 

części, w której funkcjonuje zakład produkcyjny. W wyniku uwzględnienia 

części uwag związanych z zakazem rozwoju zabudowy przemysłowej w ramach 

zakładu Hutchinson, została wydzielona niezagospodarowana nieruchomość, 

północna działka należąca do zakładu, jako odrębna jednostka, dla której 

zapisano zakaz realizacji funkcji produkcyjnej w ramach aktywności 

gospodarczej, czyli jedynie pozostają funkcje związane z magazynowaniem, 

składowaniem bądź usługami. W świetle zapisów Studium zakazy, o których 

mowa powyżej zostały wprowadzone do ustaleń projektu planu miejscowego.   

Pani  powiedziała, że z rysunku planu nie wynika, to o czym 

mówił dyrektor MPU. 

Pan Robert Warsza ponownie odniósł się do rysunku projektu planu wskazując 

na linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania. Opisał jakim symbolem został oznaczony teren, na którym 

położony jest funkcjonujący zakład oraz nieruchomości zlokalizowane w jego 

otoczeniu. Dla nich wszystkich przewiduje się przeznaczenie produkcyjne, 

składy i magazyny oraz przeznaczenie usługowe z wyjątkiem obszaru, który 

został zakreślony szrafowaniem, w zakresie takim jak wynika ze Studium, gdzie 

zakazuje się realizacji funkcji produkcyjnej. Ponadto podkreślił, że rysunek 

stanowi załącznik do uchwały, nie można go czytać w oderwaniu od tekstu 

planu, jest elementem uzupełniającym w stosunku do tekstu, w związku z czym 

ustalenia zawarte w tekście są najważniejsze. Wskazał poza tym, że w obrębie 

terenu oznaczonego symbolem 1P/U znajdują się jeszcze inne oznaczenia 

graficzne. Są to zielone szrafy oznaczające strefy buforowe związane 

z organizacją zieleni. W przypadku kiedy na przedpolu zakładu będą 

wykonywane działania budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na 

budowę, będą musiały być spełnione zapisane w planie ustalenia w tym 

zakresie, jeśli wcześniej plan wejdzie w życie. Linie zabudowy są kolejnym 

oznaczeniem graficznym, które nie wyklucza się z tekstem projektu planu, 

a pokazuje maksymalny obszar, w którym mogą pojawić się budynki. Zasięg 

terenu 1P/U kończy się mniej więcej na równi z terenem usługowym 

oznaczonym symbolem 1U położonym poniżej ul. Kurczaki, na którym 

zlokalizowane są pozostałe zakłady. Linia rozgraniczająca terenu 1U została 

wyznaczona zgodnie z ewidencyjną linią granicy działek. Pozostałe tereny, 

patrząc w kierunku wschodnim, czyli głównie związane z doliną rzeki 
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Olechówki, zostały pozbawione możliwości zabudowy z pozostawieniem tego 

obszaru w stanie dotychczasowym, czyli głównie w postaci terenów zieleni 

naturalnej. 

Pani  powróciła do rozmowy o terenie 1P/U cytując z projektu 

planu wartości wskaźników urbanistycznych określonych dla tego terenu. 

Wskaźnik powierzchni zabudowy określono w projekcie na poziomie 

maksimum 50%, na co zabierająca głos zwróciła uwagę, że przy tak ustalonym 

wskaźniku, na nieruchomości należącej do zakładu Hutchinson, może powstać 

budynek o wielkości 2750 m2. Ponadto odwołała się do zapisów dotyczących 

wysokości zabudowy wskazując, że przykładowa hala może mieć 14,0 m, a 30% 

powierzchni tej hali może mieć dodatkowo 20,0 m. Zwróciła uwagę, że do 

domów położonych przy ul. Chłodnikowej będzie od tej hali niecałe 40,0 m. 

Powiedziała, że plan miejscowy zakłada wybudowanie mieszkańcom hali 

z bardzo wysoką ścianą, na dachu której, jeżeli będzie to logistyka, pojawią się 

urządzenia klimatyzacyjne, wentylatory i zwiększy się tym mieszkańcom hałas. 

Dodała, że w miejscu zielonej strefy A, zorganizowanie zieleni mieszanej 

różnego rodzaju jest nieporozumieniem. Zabierająca głos przytoczyła przepisy 

znowelizowanej ustawy o ochronie środowiska, w której mowa jest 

o odziaływaniu w odległości 100,0 m. Zaproponowała, aby linia zabudowy 

przebiegająca w północnej, niezainwestowanej części terenu 1P/U, została 

odsunięta w kierunku wschodnim do miejsca, w którym przebiega linia 

istniejącej hali produkcyjnej w południowej części tego terenu. Wykazała, że 

taka zmiana po pierwsze pozwala na uzyskanie dystansu miedzy domami przy 

ul. Chłodnikowej a nową halą około 100,0 m, a po drugie odsuwa się również 

emisje w postaci odorów i hałasu, które generuje budynek produkcyjny, a nie 

budynki biurowe i inne pomocnicze. Przedstawicielka Stowarzyszenia 

zasugerowała odsunięcie przedmiotowej linii zabudowy na odcinku 

północnym, udowadniając, że wtedy możliwa byłaby realizacja szerokiej 

zielonej strefy buforowej, gdzie można by było coś posadzić, a która 

przyniosłaby wymierne efekty. Dodając, że pasek szesnastu metrów 

zagwarantowanych w planie jest nieporozumieniem, przy tak wysokim 

budynku jaki jest zaproponowany. 

Pani  dodatkowo wyliczyła, że w sumie dla tego obszaru planuje 

się 80% powierzchni przeznaczyć pod beton i halę. Ponadto dała do 

zrozumienia, że dla innych działek ustalenia są bardziej rygorystyczne. Zwróciła 

uwagę na trudny los mieszkańców osiedla i wyraziła ubolewanie nad tym 

faktem, sugerując zmianę parametrów, które spowodują wybudowanie 

ryczącego obiektu logistycznego, do którego dojdzie hałas jeżdżących tirów, 

smród spalin i wszystko inne co się z tym wiąże. Zabierającej głos zapis 

dotyczący strefy B wydaje się śmieszny, bo wskazuje się w niej, że ma być jedno 

drzewo na 400 m2. Zasugerowała posadzenie drzew tlenowych co 40,0 m, 

tworzących filtr pomiędzy osiedlem a zakładem. 

Głos zabrał Pan Robert Warsza odnosząc się na początku do kwestii 

współczynników zagospodarowania terenu. Powiedział, że 50% powierzchni 

zabudowy wynika ze stanu istniejącego, z czym nie zgodziła się 

Przedstawicielka Stowarzyszenia. Wysokość 14,0 m dla hali stanowi różnicę 

5,0 m w stosunku do wysokości ustalonej dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.  
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Pani  odpowiedziała, że Dyrektor mówi o sytuacji kiedy byłyby 

stawiane nowe budynki, nowa zabudowa. Dodała, że na terenie osiedla są 

istniejące budynki parterowe lub piętrowe i wskazała, że przy takich domach 

o wysokości 7,0 i 8,0 m stanie kolos o wysokości 14,0 m. 

Dyrektor MPU w odpowiedzi na powyższe wrócił pamięcią do posiedzenia 

Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej z 2017 r., na którym były 

rozstrzygane uwagi składane do dokumentu Studium. Wtedy to padła 

propozycja, aby Miasto kupiło tereny należące do Hutchinsona, natomiast 

propozycja ta została odrzucona. Wyjaśnił, że na skutek szukania 

kompromisów, w projekcie planu należało ustalić takie parametry, które 

pozwolą zabudowę zrealizować. Nie było by właściwym ustalenie wysokości 

dla hali takiej jak wysokość ustalona dla domu jednorodzinnego. Dyrektor 

podkreślił, że wysokość dla zabudowy przemysłowej musi być ustalona 

w oparciu o typologię tego rodzaju zabudowy. Tak jak dla zabudowy 

wielorodzinnej nie jest możliwe wpisanie w planie współczynników jak dla 

zabudowy jednorodzinnej. Stąd pojawiły się maksymalne parametry dla 

zabudowy przemysłowej pozwalające na realizację obiektów w typologii 

zabudowy przemysłowej, ponieważ ten rodzaj funkcji nie został wykluczony 

podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w 2017 r. Wykluczono w części 

północnej obszaru należącego do zakładu Hutchinson realizację funkcji 

produkcyjnej, nie wykluczono natomiast realizacji innej zabudowy, a także nie 

zdecydowano o wykupieniu przez Miasto tych obszarów. 

Z sali padł głos, że miasto jest dla ludzi. 

Pan Robert Warsza poprawił przedmówcę mówiąc, że miasto jest dla 

wszystkich ludzi, przywołując sytuację, w której znaleźli się Radni próbujący 

wyważyć tę sprawę. 

Osoba z sali dołączyła do głosu Przedstawicielki Stowarzyszenia podnosząc, że 

racjonalną wydaje się być propozycja odsunięcia linii zabudowy od domów 

przy ul. Chłodnikowej.  

Pan Robert Warsza wrócił ponownie do zapisów projektu planu. Wyjaśnił co 

oznacza nieprzekraczalna linia zabudowy. Ta linia pokazuje maksymalny zasięg 

obszaru w jakim można lokalizować zabudowę. Zasugerował, że jeśli 

mieszkańcy mają taką uwagę, aby linia została odsunięta należy tej treści złożyć 

uwagę. A Miasto będzie zastanawiać się czy taką uwagę uwzględnić, 

pamiętając, iż każde ograniczenia ponad miarę może rodzić skutki. 

Pani  nawiązała do spotkań, które obywały się z udziałem Pani 

Prezydent Hanny Zdanowskiej, a także do rozmów dotyczących 

niezagospodarowanej działki Hutchinsona. Wtedy wśród proponowanych 

rozwiązań na styku konfliktowych przeznaczeń padała propozycja realizacji 

wałów ziemnych. Powiedziała, że w przypadku kiedy powstanie wielka hala, to 

tuje, które wsadził Hutchinson wzdłuż ogrodzenia, w ogóle nie dadzą efektu. 

Przedstawicielka Stowarzyszenia wyraziła zdanie, że to musi byś konkretna, 

szeroka strefa zieleni, być może powinien to być wał. Wskazała, że ekrany które 

zamontował zakład dziś mają 4,5 m, a mają być jeszcze wyższe, lecz stwierdziła, 

że to i tak nic nie pomoże, ponieważ urządzenia emitujące hałas znajdują się 

na dachu, a budynek jest o wiele wyższy. Dodała, że być może realizacja 

ekranów, które będą wyższe od hali i urządzeń zlokalizowanych na dachu, jest 

technicznie niemożliwa. Dlatego wyraziła wolę mieszkańców, żeby jeszcze 
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zastanowić się nad wprowadzeniem zmian w projekcie umożliwiających 

realizację strefy zielonej z prawdziwego zdarzenia. Wskazała ponadto, że nie 

ma mowy w projekcie o strefie od strony północnej. Zarzuciła również, że nie 

opisano na rysunku charakterystycznych elementów otoczenia obszaru 

objętego projektem planu zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, co pozwoliłoby mieszkańcom, lub 

osobom, które nie są biegłe w czytaniu rysunków, pomóc wyjaśnić ich treść. 

Dodała, że nie rozumie dlaczego są dwie strefy od cmentarza przy ul. Lotnej, 

50 m i 150 m, i dlaczego jedna strefa 150 m nie wystarczy. Ponownie zwróciła 

się z wnioskiem o realizację wału, żeby uspokoić ludzi i nie generować 

kolejnych konfliktów, bo według zabierającej głos to, że nasili się konflikt po 

wybudowaniu nowej hali, to jest pewne. Nawiązała ponadto do prognozy 

oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu, w której mowa jest, że 

po realizacji planu zwiększy się hałas od fabryk, hałas od komunikacji, 

zanieczyszczenie powietrza i wszystkie te negatywne skutki realizacji planu 

będą podwyższone. Oznacza to, że mieszkańcom będzie się żyło gorzej niż do 

tej pory. Zwróciła się z apelem, żeby spowodować, aby chociaż jeden 

z negatywnych wskaźników poprawić. 

Pan Robert Warsza zajął stanowisko odnosząc się do przedstawionych uwag. 

Wskazał, że obawia się, iż mieszkańcy oczekują od ustaleń planu rzeczy 

niemożliwych. Wyjaśnił, że wszystko to co teraz dotyka mieszkańców odbywa 

się bez planu miejscowego, i ma się wrażenie, że wszystkie ustalenia, które 

Miejska Pracownia Urbanistyczna postara się wprowadzić, wychodzące 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, nie będą miały miejsca, jeśli plan nie 

zostanie uchwalony. Przypomniał o wydanych decyzjach o warunkach 

zabudowy, które pozwalają, na dzień dzisiejszy, na realizację obiektów 

przemysłowych na terenach należących do Hutchinsona, a które były również 

przyczyną rozważań, czy Miasto ma wykupić ten obszar, czy przeznaczyć ten 

obszar na inną funkcję i wypłacać odszkodowanie. Dyskusja na ten temat była 

już podejmowana i te wszystkie argumenty były rozważane. 

W zakresie osadzenia obszaru planu w najbliższym otoczeniu, Dyrektor MPU 

przyznał, że obszary poza granicami planu nie są podpisane, mimo, że mapa 

projektu jest przygotowana z kołnierzem. Wyjaśnił, że tereny położone poza 

granicami obszaru objętego projektem planu nie zawierają takich oznaczeń jak 

tereny objęte projektem, ponieważ nie mają takiej mocy. Ustawa 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mówi, że ma być 

wyznaczona granica i w ramach granicy wprowadzone oznaczenia. Nie można 

poza granicami planu ustalić, że są tory kolejowe, nawet jeśli one tam 

rzeczywiście są. Nie można również w planie odnosić się do elementów 

zagospodarowania położonych poza granicami chyba, że któryś z tych 

elementów wywołuje ograniczenie w użytkowaniu terenu położonego 

w granicach obszaru, dla którego sporządzany jest plan miejscowy. Tak jest 

w przypadku stref od cmentarza, którego granica określona jest 

w obowiązującym planie. W prawie polskim są dwie strefy zgodnie 

z rozporządzeniem wydanym na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych z 1959 r. Jeżeli w terenie występuje wodociąg to strefa jest 50 m, 

a jeśli nie ma wodociągu i mogą występować studnie to strefa jest 150 m. 

Strefy dotyczą zabudowy chronionej, do której zalicza się zabudowę 
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mieszkaniową i zabudowę usługową związaną z profilem spożywczym, w tym 

produkcją żywności. 

Pani  poprosiła o wskazanie miejsca od którego się te strefy liczą. 

Powiedziała, że widoczny na rysunku jest tylko koniec strefy, a nie widomo 

gdzie jest jej początek.  

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że strefa liczona jest od granicy 

cmentarza w jego docelowym kształcie. 

W uzupełnieniu Pani Paulina Górska wyjaśniła, że dla obszaru położonego za 

zachodnią granicą projektu planu obowiązuje miejscowy plan, który wyznacza 

obszar wskazany pod powiększenie istniejącego cmentarza. Od linii 

rozgraniczającej terenu cmentarza, ustalonej w tym planie, liczone są granice 

stref: 

 50 m, której zasięg obejmuje właściwie tylko teren zajmowany pod 

ul. Lotną, 

 i 150 m, której zasięg kończy się mniej więcej w połowie terenu 

oznaczonego symbolem 5MN, położonego wzdłuż ulicy Strażniczej. 

Następnie głos w dyskusji zabrał Pan , który odniósł się do 

projektowanego przedłużenia ul. Kurczaki w kierunku wschodnim, do 

ul. Jędrzejowskiej. Wyraził aprobatę dla przeprowadzenia nowego odcinka 

drogi, natomiast stwierdził, że zupełnie niepotrzebne są tam tiry. Wyjaśnił, że 

na dyskusji pojawił się, żeby wyjaśnić dlaczego Miejska Pracownia 

Urbanistyczna planuje wprowadzenie ruchu tirów na tym odcinku drogi. 

Dyrektor MPU zaprzeczył, i powiedział, że MPU nie planuje tam ruchu tirów.  

Przedmówca był wyraźnie zaskoczony odpowiedzią. Podkreślił, że jego 

zdaniem, tiry tam są zupełnie niepotrzebne. Dodał, że od strony Olechowa, 

nowe realizacje w układzie drogowym, w tym rondo przy Tomaszowskiej i trasa 

do Dell’a, w zupełności wystarczą, aby ruch tirów skierować na wschód, 

obwodnicą Olechowa, do autostrady. Dodał, że nie widzi uzasadnienia, 

dlaczego tiry chciałyby jeździć ulicą Kurczaki. Podkreślił, że uważa, że sama 

droga jest potrzebna, również po to by samochody osobowe mogły się 

wydostać z Chojen. 

W odpowiedzi głos zabrał Pan Robert Warsza. Przypomniał o spotkaniu, które 

odbyło się w kwietniu b.r., na którym padło pytanie odnośnie planowanego 

przedłużenia ul. Kurczaki. Wtedy, podczas nieformalnej dyskusji nad 

projektem, przed skierowaniem go do uzgodnień, pojawił się sprzeciw wśród 

członków Stowarzyszenia Czyste Chojny wobec planowanego połączenia 

ul. Kurczaki z ul. Jędrzejowską. Propozycja układu drogowego nie podobała się 

i mieszkańcy mieli wątpliwości co do funkcjonalności całego układu. Pan 

Robert Warsza poprosił o wyświetlenie slajdu ilustrującego docelowy układ 

komunikacyjny. Po czym dodał, że intencje wprowadzenia nowego połączenia 

są zupełnie inne niż przewidują mieszkańcy. Wskazał, że połączenie ślepej 

ul. Kurczaki z ul. Jędrzejowską służyłoby ruchowi aut osobowych. Jeśli chodzi 

o ruch ciężarowy jesteśmy zwolennikami wprowadzenia zakazu na 

ul. Kurczaki. 

Padły głosy z tłumu, że to nie działa. Mieszkańcy przekrzykiwali się. 

Pan  zareagował i wyjaśnił, że zakaz nie działa, bo kierowcy nie 

mają innego rozwiązania, a tiry nie mają jak dostać się od drugiej strony.  

Mieszkańcy przekrzykiwali się.  
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Pan  tłumaczył również, że jeśli będzie połączenie od drugiej 

strony, to kierowcy wybiorą inną drogę dojazdu, w tym obwodnicę, żeby nie 

poruszać się ulicami osiedlowymi. 

Pani Danuta Lipińska uciszyła zebranych. Zaproponowała żeby mieszkańcy 

wysłuchali filozofii komunikacyjnej, która przyświecała MPU w czasie 

sporządzania dokumentu.  

Głos zabrał Pan Robert Warsza. Opisał stan istniejący. Podkreślił, że nie ma 

innego dojazdu do Hutchinsona jak tylko ul. Kurczaki od ul. Rzgowskiej. 

Ze strefy przemysłowej po wschodniej stronie Olechówki można jechać albo 

przez rondo na Tomaszowskiej do al. Ofiar Terroryzmu i dalej do autostrady, 

albo przeciążoną ul. Kolumny. Przedstawił jak powinien wyglądać układ 

docelowy, który został zapisany w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta z 2018 r. Wskazał element 

połączenia ul. Jędrzejowskiej z ul. Kurczaki i dodał, że można postawić zakaz 

wjazdu dla ciężkiego transportu za zakładem Hutchinson w kierunku 

zachodnim i spowodować, że kierowcy mają dojeżdżać do zakładu Hutchinson 

od strony wschodniej układem komunikacyjnym, który intensywnie się rozwija 

za rzeką Olechówką i jest dostosowany do obsługi terenów aktywnych 

gospodarczo. Ponadto jest realizowany przez tych inwestorów. Po drugie 

realizowana jest również ulica w kierunku północ-południe, równoległa do 

ul. Tomaszowskiej, a docelowo przedłużana do Trasy Górnej (3 ETAP)  

z wyprowadzeniem na autostradę. Planowany układ ma spowodować, że 

kierowcy jadący autostradą i S8 wybiorą nowy układ, aby nie jechać 

ul. Tomaszowską, ani ul. Rzgowską, ani ul. Kurczaki, żeby wjechać do strefy 

przemysłowej. Dodatkowo dla funkcjonowania tych terenów jest 

poprowadzona droga zbiorcza, z której jest zaplanowane zasilanie działek 

położonych wzdłuż tej trasy. Jej fragment położony jest w południowej części  

projektu planu. Ma ona za zadanie odciążenie ul. Kolumny jak również 

ul. Kurczaki. Podkreślił, że takich zapisów w planie nie możemy wprowadzić, 

ale jeśli nastąpi połączenie ul. Kurczaki z ul. Jędrzejowską, jesteśmy zdania, że 

za zakładem Hutchinson w kierunku zachodnim powinien pojawić się zakaz 

wjazdu dla pojazdów przekraczających dopuszczalną masę. 

Ponownie mieszkańcy dyskutowali o tym, że postawienie zakazu nie pomaga, 

nie jest respektowane. 

Pan  przedstawił jak prawdopodobnie będą jeździć kierowcy 

i dodał, że skoro zakaz teraz nie jest respektowany, to później również nie 

będzie. Zasugerował, że przy połączeniu dróg tiry nie tylko będą z ul. Kurczaki 

przebijać się do strefy przemysłowej po obu stronach Tomaszowskiej, ale będą 

też jeździć do Rzgowskiej, jadąc od wschodu. Ponadto dodał, że we wschodniej 

części obszaru, co zostało pominięte przez Pana Warszę, są tereny zielone, na 

obszarze których mieszkają ludzie oraz wciąż budowane są nowe domy. 

Dodatkowo Pan  wspomniał, że omawiana droga będzie 

przebiegała przez tereny cenne przyrodniczo, doliną rzeki Olechówki. Wskazał, 

że na sali znajduje się Pani z fundacji, która ratuje jeże.  

Wywołana Pani wtrąciła, że jest wiele gatunków chronionych i ustawienie 

ekranów może zagrażać ich życiu. Dodała, że jeże mogą stanowić również 

zagrożenie dla transportu, który będzie prowadzony do sześciu hal Panattoni, 

dlatego, że mogą one wpadać pod tiry, co z kolei  może prowadzić do utraty 



10 

mienia przez HUB Panattoni. Pani z fundacji zaznaczyła, że HUB będzie 

zatrudniał siedem tysięcy pracowników obsługi i tranzyt będzie prowadzony 

24 godziny na dobę.  

Pan Robert Warsza stwierdził, że z rozmowy wynika, iż stan istniejący jest dla 

mieszkańców zadowalający, a ustalenia projektu planu powodują pogorszenie 

warunków. 

Osoba z sali zapytała Pana  czy według niego ta droga, która 

istnieje, powinna zostać rozebrana. Pan  odpowiedział, że 

powinno zostać tak jak jest obecnie. Wskazał, że droga 2KDL nie jest nikomu 

potrzebna, poza Hutchinsonem, który potrzebuje dojazdu tirów. 

Mieszkańcy przekrzykiwali się. 

Pani  wyraziła opinię, że przedłużenie ul. Kurczaki i połączenie 

z ul. Jędrzejowską nie jest dobrym pomysłem, ponieważ w chwili obecnej 

mieszkańcy mają zapewnioną możliwość wyjazdu z osiedla. 

Pan Robert Warsza zauważył, że pomiędzy mieszkańcami występuje 

rozbieżność opinii, dlatego poprosił o składanie uwag. 

Pani  zaproponowała, że droga mogłaby przebiegać wzdłuż 

torów, po ul. Jędrzejowskiej. Argumentowała to faktem, że doprowadziłaby 

ona do fabryki, co skutkowało by brakiem potrzeby przedłużania ul. Kurczaki 

i tym samym umożliwienia przejazdu tirów i dodatkowych samochodów 

osobowych pomiędzy zabudową jednorodzinną. 

Pomiędzy mieszkańcami wywiązała się dyskusja. 

Z sali padło stwierdzenie, że jeśli ul. Bałtycka zostanie skończona, to przejmie 

cały ruch lokalny aut osobowych. Padło  pytanie czy ul. Bałtycka będzie 

wyremontowana. 

Pan Robert Warsza skomentował, że celem połączenia ul. Jędrzejowskiej 

z ul. Kurczaki nie jest zapewnienie dojazdu do zaplecza Hutchinsona. Jest to 

droga lokalna i jej celem jest dokończenie układów miejskich zakończonych 

ślepo. Następnie Dyrektor podał parametry projektowanej drogi: droga 

lokalna o szerokości 15 m – po jednym pasie w każdym kierunku. Dodał, że nie 

jest to droga wielopasowa i dostosowana do nadmiernego ruchu. Ustalenia 

projektu planu zostały dostosowane do oczekiwań, które zostały wyrażone 

w uwagach złożonych do projektu Studium w 2017 r. Postulowano wtedy, aby  

droga nie była drogą zbiorczą. 

Pani  zaprotestowała, że w zapisach planu jest podana szerokość 

zmienna od 13,3 m do 31 m. 

Pan Robert Warsza wytłumaczył, że w zapisach planu podaje się szerokość 

minimalną i maksymalną wraz z poszerzeniem. Wielkości, które są podane 

należy czytać łącznie z rysunkiem. Dodał, że nie jest możliwa sytuacja, w której 

zostanie wykonana droga o innych parametrach niż na rysunku planu. Dyrektor 

nadmienił również, że istotne dla każdego planu miejscowego są linie 

rozgraniczające tereny o innym przeznaczeniu. 

Pan  stwierdził, że pas drogi posiada szerokość około 2,5 m, czyli 

przy szerokości 15 m zmieści się sześć pasów. 

Pan Robert Warsza poprosił o zapoznanie się z rozporządzeniem dotyczącym 

parametrów dróg. Dodał, że droga lokalna według przepisów jest to minimum 

15 m i standardowym przekrojem drogi o tej klasie jest 1x2, czyli jedna jezdnia 
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z dwoma pasami ruchu. Dopiero w przypadku drogi o klasie zbiorczej pojawiają 

się większa ilość pasów. 

Pani Danuta Lipińska dodała, że w pasie drogowym znajduje się pełna 

infrastruktura, która pod jezdnią nie przebiega i dlatego zakres obszarowy, 

który wiąże się z drogą jest znacznie szerszy niż sama jezdnia. W wyznaczonym 

pasie muszą się zmieścić chodniki, zieleń przyuliczna i infrastruktura. 

Osoba z sali stwierdziła, że Miejska Pracownia Urbanistyczna dąży do sytuacji, 

która występuje obecnie na ul. Kolumny. Ulica ta również posiada jedną 

jezdnię z jednym pasem ruchu w każdym kierunku i często jest zakorkowana. 

Jej zdaniem, jeśli ul. Kurczaki ma za zadanie odciążyć ul. Kolumny to również 

będą na niej korki. Dodała, że w okolicy realizowane są duże inwestycje, w tym 

Chojny Park, gdzie bloki mają wysokość 6 pięter oraz inwestycja pomiędzy 

ul. Bałtycką a ul. Kurczaki. Pani wyraziła obawę, że wyjazdy z tych inwestycji 

będą zarówno w stronę ul. Kurczaki jak i ul. Bałtyckiej, która podobnie jak 

ul. Zygmunta jest w opłakanym stanie. Zarzuciła, że MPU proponuje tranzyt 

samochodów ciężarowych i osobowych przez osiedle, ponieważ nikt nie będzie 

chciał jechać dookoła w celu dotarcia do centrów logistycznych. 

Pan Robert Warsza zadał pytanie przedmówczyni, czy oczekuje, że miałby 

powiedzieć mieszkańcom nowych inwestycji, którzy w przyszłości tam 

zamieszkają, że nie mają prawa jeździć miejskimi ulicami, ponieważ 

przedmówczyni tak uważa. 

Osoba z sali odpowiedziała, że mieszkańcy mają prawo jeździć tymi drogami, 

ale z projektowanej drogi będą korzystali również mieszkańcy innych części 

miasta. 

Pani  zaproponowała, żeby Miasto poprawiło nawierzchnię na 

ul. Zygmunta i ul. Bałtyckiej, po to, aby uczynić przejezdne i drożne ulice, które 

już są i wtedy nie będzie problemu z wyjazdem z Chojen. 

Osoba z sali dodała, że na wysokości cmentarza, przed ul. Sternfelda jest tak 

wąska jezdnia na ul. Kurczaki, że ledwo mijają się dwa tiry. 

Osoba z sali wyjaśniła jak obecnie wygląda wjazd tirów na teren Hutchinsona. 

Powiedziała, że tiry stoją ustawione w rzędzie przez całą ul. Kurczaki, aż do 

krańcówki autobusowej. W wyniku tego zablokowany jest cały pas ruchu 

i mieszkańcy nie mogą wyjechać ani wjechać na posesję. 

Pani Danuta Lipińska skomentowała, że nie robiąc układu komunikacyjnego, 

który by rozwiązywał istniejący problem, sytuacja nie ulegnie poprawie. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna zmierza do tego, aby zaproponować 

rozwiązanie, które pomoże funkcjonować prawidłowo osiedlom, zarówno tym, 

które już są i tym, które się rozbudowują, a także zakładom, które tam 

funkcjonują, bez wzajemnej kolizji. To nie są rozwiązania przeciwko 

mieszkańcom, tylko takie, które próbują trudną sytuację rozwiązać. 

Pani , mieszkanka ul. Bałtyckiej/Lotnej stwierdziła, że 

jedynym rozsądnym rozwiązaniem umożliwiającym dojazd do Hutchinsona, 

a jednocześnie wyprowadzającym tiry z ul. Kurczaki jest dojazd do zakładu 

przez ul. Jędrzejowską.  

Pan  polecił przedmówczyni, żeby sprawdziła od której strony jest 

wjazd do Hutchinsona, bo to jest istotne. 

Padła odpowiedź z sali, że wjazd jest od ul. Kurczaki. 
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Pani  wtrąciła, że w sytuacji połączenia ul. Jędrzejowskiej 

z ul. Kurczaki przy bramie wjazdowej do Hutchinsona będzie stało pięć tirów, 

a potem szereg samochodów będzie czekało w kolejce na przejazd. 

Mieszkańcy przekrzykiwali się. 

Pan , radny osiedla Chojny-Dąbrowa, zgłosił uwagę, że 

w toczącej się dyskusji mieszane są dwa pojęcia: ruch tirów, czyli tranzyt 

przemysłowy oraz kwestia dojazdu mieszkańców, którzy niedługo pojawią się 

w oddanych obiektach. Zastanawiał się którędy wyjadą oni z osiedla. 

Następnie wśród mieszkańców wywiązała się dyskusja. Osoby z Sali podnosili, 

że mieszkańcy wyjadą ul. Kurczaki.  

Pan  opisał jak wygląda ruch samochodów w obecnej sytuacji. 

Sugerował, że bez proponowanego w projekcie połączenia rozjeżdżane będą 

drogi położone w sąsiedztwie. Radny zwrócił uwagę na fakt, że mieszkańcy 

obszaru, dla którego sporządzany jest plan miejscowy, walczą o swoje nie 

uwzględniając potrzeb innych, którzy mieszkają tuż obok. Wyraził opinię, że 

sugerowane w planie połączenie, przy jednoczesnym zablokowaniu 

ul. Kurczaki dla ruchu tranzytu tirów spowoduje, że będą one jeździć z drugiej 

strony.  

Pan  zadał pytanie przedmówcy jak wyegzekwować zakaz wjazdu 

dla tirów, jeżeli dzisiaj tiry wjeżdżają tam, gdzie nie mogą, mimo że są wąskie 

uliczki. 

Pan  zgodził się, że jest to kwestia egzekwowania przepisów. 

Dodał, że jeżeli teraz występują problemy z dojazdem tirów, które stoją wzdłuż 

ul. Kurczaki, a będzie doprowadzony dojazd od tyłu, drogą techniczną w stronę 

torów, to zarówno kierowcom jak i zakładowi Hutchinson będzie dużo 

wygodniej wjechać w dojazdową uliczkę i tam się ustawiać w kolejce do wjazdu 

do sfery magazynowej. 

Mieszkańcy przekrzykiwali się. 

Pan  z zarządu osiedla, odpowiedział Panu  

, że zarząd osiedla zgodzi się z tym, żeby zamknąć ul. Kurczaki. Ruch 

wtedy zostanie skierowany ul. Broniewskiego, będzie lepszy dojazd. Wszystkie 

tiry będą jechały przez Dąbrowę do ul. Gojawiczyńskiej, jeśli miasto wybuduje 

drogę nad torami. Wtedy przez Dąbrowę będzie jeździć dużo tirów. 

Pan  nie obawia się, że przez Dąbrowę będzie jeździć więcej 

tirów, gdyż powstała trasa Górna. 

Wśród mieszkańców wywiązała się dyskusja. 

Pan  stwierdził, że mieszkańców, poza Hutchinsonem, 

najbardziej denerwuje to jakie są uciążliwości związane z ruchem dużych 

samochodów. Wyraził opinię, że indywidualni użytkownicy dróg poradzą sobie, 

nawet, gdyby powstały nowe inwestycje mieszkaniowe. Chciałby, aby Miasto 

zrobiło połączenie z drugiej strony - Trasy Górna z autostradą. Ul. Jędrzejowska 

pozostałaby wtedy dla tirów. Jego zdaniem wyprowadzenie ruchu starym 

śladem ul. Jędrzejowskiej, wzdłuż torów jest bardzo rozsądne. Argumentował 

to faktem, że jeśli z tyłu Hutchinsona ma być zaplecze magazynowe, to zakład 

nie straciłby dużo, gdyby zrobił plac manewrowy dla swoich tirów 

i skanalizował cały ruch komunikacyjny z drugiej strony. 

Pan Robert Warsza przypomniał, że odnośnie dojazdu do wskazanego na 

mapie punktu rozmowy toczyły się wiosną. 
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Pani  zaprzeczyła i powiedziała, że rozmowa dotyczyła układu, 

który łamał się w miejscu wskazanym na mapie, jednak takiej opcji, żeby jechać 

wzdłuż torów nie było. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że wiosną mieszkańcy przychodzili 

z dokumentami potwierdzającymi lokalizację mogił w nasypie.  

Pani  przyznała rację Dyrektorowi, jednak zaznaczyła, że bez 

względu na to, którędy droga będzie przebiegała, to wskazany rejon będzie 

penetrowany i prawdopodobnie szczątki zostaną odkryte. 

Pani Paulina Górska wtrąciła, że w rozmowach dotyczących grobów i miejsc 

pamięci, które się toczyły chodziło o nasyp w rejonie nieużytkowanej hali.  

Z sali padł głos, że nasyp jest mogiłą. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że z tego powodu prowadzenie drogi po 

nasypie zostało przez MPU odrzucone i nie będzie forsowane. 

Pani  zwróciła uwagę, że po nasypie nie można zrobić drogi, 

ponieważ zgodnie z przepisami od torowiska musi występować strefa 

o szerokości 20 m. Dodała, że na rysunku nie jest zaznaczone PKP, stąd wynika 

niespójność. Wyraziła opinię, że na rysunku planu powinna być wrysowana 

strefa od torowiska i obecna ul. Jędrzejowska, która jest techniczną ulicą PKP. 

Dodatkowo zadała pytanie na jakiej długości zaprojektowano ciąg pieszy KDX. 

Zakwestionowała potrzebę prowadzenia takiego ciągu, jeżeli ma być on wzdłuż 

fabryki i kończyć się na jezdni. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że ulica Jędrzejowska zlokalizowana jest 

w znaczącej większości na terenach kolejowych, czyli poza granicami planu i na 

terenie zamkniętym. Jurysdykcja każdej gminy w terenach zamkniętych jest 

ograniczona do wyznaczenia terenów zamkniętych i nie pokazywania nawet 

dróg, które w nich przebiegają. Dodał, że ciąg pieszy ma na celu dodanie terenu 

przy działce Hutchinsona do istniejącej ul. Jędrzejowskiej i poszerzenia jej, żeby 

można było zrobić chodnik. 

Pani  ponownie zadała pytanie dokąd sięga ciąg pieszy KDX, czy 

kończy się na jezdni. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że to nie jest jezdnia, a pas drogowy, 

w którym mieszczą się chodniki, jezdnia i infrastruktura. Dalej piesza 

penetracja tego terenu może odbywać się ul. Jędrzejowską znajdującą się na 

terenach PKP, która nie jest zagrodzona. 

Pani  poprosiła o wyjaśnienie co oznaczają tereny zielone 

oraz co z domami, które tam się znajdują. Dodatkowo zapytała o ulicę 

Jędrzejowską, której została nadana nazwa, więc jest to ulica miejska. 

Zasugerowała, że gdyby była potrzeba to może znaleźć uchwałę i rok, w którym 

zostało to uchwalone.  

Pani Paulina Górska odpowiedziała, że zabudowa istniejąca znajduje się 

w terenie 1ZN, w sąsiedztwie terenów kolejowych, natomiast w terenie 3ZN 

budowane jest osiedle na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz 

zlokalizowana jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym lub 

gospodarczym. 

Pani  skorygowała, że jest to budynek mieszkalny, 

nieruchomość budowlana z pozwoleniem na budowę dwóch budynków. 

Pani Paulina Górska odpowiedziała, że dla istniejącej zabudowy w terenach 

przeznaczonych pod zieleń naturalną można będzie dokonywać rozbudowy, 
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remontu, przebudowy, nadbudowy obiektów do parametrów określonych 

w planie, które zostały zapisane w projekcie uchwały. 

Pani  zapytała czy chodzi o parametry, które zostały 

wydane decyzją o warunkach zabudowy. 

Pani Paulina Górska doprecyzowała, że chodzi o ustalenia szczegółowe planu. 

Dla terenów zieleni naturalnej zostały wyznaczone limity wielkości obiektów 

istniejących. Dla zabudowy mieszkalnej budynek może mieć wielkość 200 m2 

powierzchni zabudowy. 

Pani Danuta Lipińska dodała, że mieszkańcy, którzy posiadają pozwolenie na 

budowę mogą zrealizować inwestycję zgodnie z projektem budowlanym i plan 

miejscowy w tym nie przeszkadza. Ponadto projekt plan dostrzega problem, 

polegający na tym, że w terenach, które są zaprojektowane jako tereny 

otwarte, istnieją obiekty budowlane. Zalicza się do nich obiekty, które już 

fizycznie stoją lub te, które posiadają ostateczną decyzję o pozwoleniu na 

budowę, bądź są w trakcie budowy realizowanej na podstawie tej decyzji. Dla 

tych obiektów, które istnieją w terenach otwartych lub mogą tam zaistnieć  

w oparciu o dokumenty budowlane, projekt planu określa takie parametry 

jakby to były tereny budowlane, czyli mówi o tym jaka może być docelowa 

powierzchnia zabudowy i wysokość budynku.  

Pani Paulina Górska dodała, że wyjątek stanowią obiekty położone w strefie, 

w której może występować zalanie wodami. Dla tych obiektów projekt planu 

nie przewiduje możliwości rozbudowy, lub zmiany gabarytów budynku. 

Pani  zapytała skąd w takim razie pojawiły się pozwolenia 

na budowę na terenach zalewowych, ponieważ tam już znajdują się budynki. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że w Polsce są dwie ścieżki, według których 

można budować. Pierwsza z nich opiera się na zgodności z planem, natomiast 

druga na indywidualnej decyzji o warunkach zabudowy i później pozwolenia 

na budowę. 

Pani  zapytała jak będzie wyglądała opłata podatku 

w sytuacji, gdy obecnie mieszkańcy posiadają działki budowlane, a plan 

zakłada wprowadzenie terenów zielonych. Zaproponowała, żeby działki przy 

pasie drogowym zostały budowlane, mieszkaniowo-usługowe. 

Pan Robert Warsza przypomniał, że w roku 2017 odbyła się dyskusja i składane 

były uwagi do studium. W wyniku uwzględnienia uwag mieszkańców Rada 

Miasta usunęła tereny budowlane z doliny rzeki Olechówki, które wtedy 

sięgały do terenów zalewowych. 

Pan  wtrącił, że mieszkańcy wnioskowali o tereny mieszkaniowe, 

a nie tereny zielone. 

Pani  dodała, że mieszkańcy wnioskowali o tereny zielone 

z możliwością zabudowy. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że tereny budowlane zostały z tego terenu 

usunięte w wyniku działań prowadzonych przy planie i studium, do którego 

zostały złożone setki uwag. Tak zostało uchwalone przez Radę Miejską.  

Pani  upewniła się co do faktu, że pomimo, że 

wyznaczone są tereny zielone to istniejące budynki będą mogły być 

rozbudowane i remontowane.  

Pan Robert Warsza przyznał, że dla budynków istniejących dopuszcza się 

remont, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę. 
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Pani Danuta Lipińska dodała, że dla budynków znajdujących się na terenach 

zalewowych dopuszcza się tylko remont. 

Pani  powiedziała, że mieszkańcy wnioskowali o to, aby usunąć 

tereny przemysłowe, a pozostawić tereny zabudowy jednorodzinnej. Pani 

Prezydent Hanna Zdanowska powiedziała, że na budownictwo mieszkaniowe 

w tym miejscu się nie zgodzi, ponieważ jest świadoma jak uciążliwe dla 

mieszkańców jest sąsiedztwo Hutchinsona. Pani Ewa Matusiak podkreśliła, że 

mieszkańcy chcieli w tym miejscu zabudowę mieszkaniową jedno- albo 

wielorodzinną z terenami zielonymi. 

Pani Danuta Lipińska przypomniała, że wnioski o usunięcie terenów 

budowlanych z tego miejsca złożyło wiele osób. 

Pan Rober Warsza wrócił  ponownie do roku 2017 przypominając, że w wyniku 

zmiany dokumentów zostało ujętych 1500 ha rezerw pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną, bo nakazywał to bilans ze znowelizowanego 

prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli ilość 

mieszkańców nie wzrasta, to trzeba rozliczyć się z rezerw które są nadwyżką. 

W związku z powyższym przy ogólnej tendencji realnego podejścia do terenów 

budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, głównie jednorodzinną, Miasto 

robiło remanent. Stwierdzono, że istnieje problem relacji pomiędzy istniejącą 

zabudową mieszkaniową a przemysłową, dlatego tereny przemysłowe 

w otoczeniu Hutchinsona zostały ograniczone. 

Pani  odpowiedziała, że konflikt i tak będzie występował, 

bo po jednej stronie ulicy Przyjacielskiej  jest teren przemysłowy, a po drugiej 

istniejące budynki mieszkalne oraz pozwolenia na budowę. Dlatego 

alternatywą jest zrobienie przy pasie drogowym terenów budowlanych 

usługowych, żeby mieszkańcy mogli się wyprowadzić i sprzedać nieruchomości 

na usługi. 

Pan Robert Warsza przyznał, że pamięta jak przyszedł do niego deweloper, 

który buduje nową inwestycję. Został dokładnie poinformowany jakie będzie 

miał sąsiedztwo, a pomimo to zdecydował się na realizację inwestycji. Dyrektor 

wyraził wątpliwość czy MPU powinna brać odpowiedzialność za tego typu 

działania. 

Pani  odpowiedziała, że nie marzyła o działce 3000 m2.  

Zapewniano ją, że w miejscu, gdzie teraz mieszka będzie jak w Łagiewnikach, 

czyli tereny budowlane z otoczeniem zieleni. Przyznała, że musiała kupić 

3000 m2 działki, żeby móc wybudować dom, a teraz okazuje się, że 

w sąsiedztwie, po drugiej stronie planowany jest przemysł, tranzyt przez 

osiedle, a teren zielony tylko na własnej działce. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że od lat 80-tych był to teren przemysłowy. 

Pani Danuta Lipińska dodała, że nie był to teren chowany pod kloszem, obok 

procedowany był plan z terenami przemysłowymi. Przypomniała, że rozmowy 

toczą się od 2011 roku, czyli już 8 lat. 

Pan Robert Warsza sprostował, że rozmowy toczą się od 2014 roku, 

a z niektórymi uczestnikami dyskusji od 2016 roku. 

Pani  zadała pytanie czy jest możliwość, aby wrócić do 

tego, żeby transport ciężki odbywał się przez tory. Zaproponowała zrobienie 

bocznicy kolejowej w okolicach Hutchinsona, gdzie jest równy teren. 
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Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że plan nie wyklucza możliwości obsługi 

komunikacyjnej z transportem ciężkim do Hutchinsona i terenów przyległych 

drogą kolejową. Działające podmioty muszą same zdecydować w jaki sposób 

będą obsługiwane, ponieważ różne formy działalności wymagają różnego 

rodzaju obsługi. 

Pani  stwierdziła, że jeśli najpierw powstanie droga 

przelotowa Kurczaki-Jędrzejowska to wszyscy zaczną nią jeździć, a wtedy 

bezcelowe jest robienie bocznicy lub objazdów. 

Wśród osób znajdujących się na sali wywiązała się dyskusja. 

Pan  wyraził opinię, że mieszkańcy zapominają o tym, że 

mieszkają w mieście. Miasto to żywy organizm, który się rozwija. Obecnie jest 

wzrost gospodarczy i również przemysł się rozwija. Zadał pytanie jak 

mieszkańcy sobie wyobrażają rozwój miasta bez dróg. 

Osoba z sali stwierdziła, że nie można drogi przelotowej projektować przez 

osiedle. 

Pan  odpowiedział, że o każdej drodze można powiedzieć, że jest 

drogą przelotową, jeśli jest wyjazd z drugiej strony. 

Pan Robert Warsza uspokajając dyskusję powiedział, że to spotkanie jest 

dopiero początkiem wyłożenia i ma mieć charakter informacyjny. Mieszkańcy 

mają możliwość składania uwag. 

Pani  powiedziała, że mieszkańcy nie są przeciwko 

rozwojowi miasta. Trzeba pogodzić się z faktem, że obok wybudowany został 

Hutchinson i brać pod uwagę względy ekonomiczne. Rozważała zasadność 

tworzenia przez Miasto dwóch nowych ulic, ponieważ zakładowi Hutchinson 

można zapewnić dojazd ul. Jędrzejowską. Dodała, że jest świadoma faktu, 

że takie rozwiązanie wymagałoby negocjacji z PKP. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że nie można miejskiego układu 

drogowego projektować w oparciu o drogi wewnętrzne położone na terenach 

zamkniętych, ponieważ są one wykorzystywane do innego celu. Dodała, że ze 

względów formalnych jest to niemożliwe. 

Osoba z sali zapytała o alternatywne rozwiązanie układu drogowego, tak aby 

droga nie połączyła się z ul. Kurczaki, a jednak Hutchinson miał możliwość 

dostaw. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że można to regulować reorganizacją 

ruchu w taki sposób, aby funkcja produkcyjna nie przeszkadzała funkcji 

mieszkaniowej. Temu celowi służyło wyznaczenie włączenia do ulicy 

Jędrzejowskiej w kierunku wschodnim, a nie w kierunku zachodnim 

w ul. Kurczaki. 

Osoba z sali odpowiedziała, że jest to organizacja ruchu, która przy budowaniu 

nowych dróg ulega zmianie, więc to nie jest rozwiązanie, które daje 

mieszkańcom bezpieczeństwo. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że Miejska Pracownia Urbanistyczna 

pokazywała mieszkańcom rozwiązanie równoległe, które w sposób logiczny 

wyklucza chęć wjeżdżania w osiedle. Układ równoległy na południu będzie 

mógł rozwiązać ten problem. 

Osoba z sali zapytała na jakim etapie jest obecnie połączenie ul. Kolumny 

z drogą zbiorczą przez tereny  przemysłowe. 
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Pan Robert Warsza odpowiedział, że trzeci etap Trasy Górna powoduje, że 

bezcelowe jest wjeżdżanie w ulicę Rzgowską. Projekt trzeciego etapu Trasy 

Górna jest już złożony i zostanie dofinansowany z Unii Europejskiej. 

Problematycznym w jego wykonaniu jest część wychodząca poza granice 

miasta. Z wcześniejszym Marszałkiem Województwa było podpisane 

porozumienie o wspólnym finansowaniu. Po zmianie władz prace nad 

projektem zostały spowolnione, bądź projekt oczekuje na wskazanie kto 

sfinansuje fragment poza granicami Łodzi. Jeśli chodzi o ulicę północ-południe 

(przedłużenie ul. Puszkina), została zapisana w studium. Wykonana będzie na 

odcinku, na którym będzie służyła zakładowi logistycznemu, ponieważ miasto 

podpisuje porozumienie z Panattoni, który jest głównym realizatorem hal i jako 

główny beneficjent również głównym realizatorem układu drogowego. 

Odcinek wschód-zachód, poniżej hal, jest również zapisany w studium, jednak 

nie określono horyzontu czasowego jego realizacji oraz zamierzeń odnośnie 

przebiegu trasy. Dyrektor ponownie powrócił do ustaleń Studium, ponieważ 

w miesiącach wakacyjnych Miejskiej Pracowni Urbanistycznej nakazano 

przeprowadzenie prac związanych z określeniem jak powinny być 

wykonywane elementy układu drogowego, żeby umożliwić dojazd do tej strefy 

bez obciążania układu istniejącego.  

Osoba z sali zapytała do jakiej ulicy Panattoni ma realizować drogę. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że do ulicy Przyjacielskiej.  

Osoba z sali stwierdziła, że jeżeli nie ma zgody z Wojewodą co do realizacji 

trzeciego etapu Trasy Górnej, to miasto poprowadzi ruch przez ul. Kurczaki. 

Osoba z sali zapytała o planowany przebieg ulicy Konstytucyjnej oraz dlaczego 

droga główna w części północnej się poszerza. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że należy pokonać kolizję przestrzenną 

związaną z torami kolejowymi i nie będzie to skrzyżowanie w jednym poziomie, 

tylko zostanie poprowadzone dołem albo górą. Dlatego potrzebne jest więcej 

terenu, żeby można było zrobić wykop bądź nasyp.  

Osoba z sali spytała jaką mieszkańcy mają gwarancję, że ruch tirów, który ze 

względu na brak porozumienia co do realizacji Trasy Górna poprowadzony 

zostanie ul. Kurczaki, nie będzie jeszcze bardziej natężony. 

Pan Robert Warsza stwierdził, że ulica Konstytucyjna nie została zapisana 

w Studium do realizacji przed rokiem 2030. 

Osoba z sali odpowiedziała, że wynika to z faktu, że ul. Konstytucyjna nie może 

być współfinansowana z funduszy unijnych. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że były wyznaczone trasy, które przy 

podobnych nakładach finansowych i organizacyjnych dają dużo więcej miastu 

niż wskazany fragment. Przypomniał, że ul. Konstytucyjna, od północy do 

ul. Przybyszewskiego, jest drogą, która ma mieć przekrój 2x2, czyli dwa pasy 

ruchu w każdym kierunku, a poniżej Przybyszewskiego ma być o przekroju 1x2, 

czyli jedna jezdnia z jednym pasem w każdym kierunku. 

Pani  skomentowała, że z podanej szerokości 51 m to nie wynika. 

Osoba z sali skomentowała, że przy obecnym zaludnieniu miasta będzie 

to alternatywa dla Lublinka. 
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Pani Danuta Lipińska dodała, że ta ulica ma za zadanie funkcjonować 

w układzie miejskim i rozładowywać problemy komunikacyjne. Stwierdziła, 

że mieszkańcy posiadają trudne połączenie z pozostałą częścią miasta. 

Osoba z sali odpowiedziała, że mieszkańcy nie mają z tym problemu i bardzo 

szybko dojeżdżają do centrum miasta. Dodała, że jeśli Miasto połączy 

ul. Kurczaki z ul. Jędrzejowską i wybuduje ul. Konstytucyjną to mieszkańcy 

będą mieszkać na węzłach komunikacyjnych ze wszystkich możliwych stron 

i z Hutchinsonem w sąsiedztwie. 

Pani  zapytała czy była rozważana propozycja, aby poprowadzić 

tunel od ul. Gojawiczyńskiej do ul. Kolumny, omijając rezerwy przeznaczone na 

ul. Konstytucyjną. Zaproponowała, że gdyby na górze zrobić ul. Konstytucyjną 

jako ulicę dojazdową, to można by rozwiązać wiele problemów - przede 

wszystkim największy problem z parkowaniem samochodów występujący na 

osiedlu Chojny Park. Dołem natomiast mógłby przebiegać tranzyt północ-

południe. 

Pan Robert Warsza wyjaśnił, podając za przykład trasę WZ, że jest ona tylko 

półtunelem, ponieważ Miasta nie było stać na pełny tunel. Fragment przy 

Piotrkowskiej kosztował 800 mln zł, omawiany odcinek natomiast byłby 

dłuższy niż trasa WZ. 

Pani  zapytała ile kosztowałby wiadukt. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że bardziej priorytetowa dla Miasta byłaby 

realizacja skrzyżowania marszałków poprzez zagłębienie. Było by to 

rozwiązanie węzła gordyjskiego w mieście, który jest ciężki do rozładowania 

przez skrzyżowanie ulic o ogromnym natężeniu ruchu.  

Pani  odnosząc się do estakady na skrzyżowaniu marszałków 

stwierdziła, że kiedy pojawił się pomysł jej budowy, to mieszkańcy dwóch 

bloków mieszkalnych zaprotestowali, argumentując to faktem, że będzie ona 

na wysokości ich pierwszego czy drugiego piętra. Zaznaczyła, że 

ul. Piłsudskiego jest szersza niż rezerwa przeznaczona na ul. Konstytucyjną. 

Osiedle Chojny Park będzie miało estakadę dokładnie na poziomie pierwszego 

i drugiego piętra. Zadała pytanie czy ktoś pytał tych ludzi o to czy by tego 

chcieli. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, żeby nie porównywać trasy, dla której 

planowana jest jedna jezdnia w każdym kierunku z ul. Piłsudskiego, która 

w tym obszarze ma około ośmiu pasów. 

Pani Danuta Lipińska zapytała mieszkańców czy są jeszcze inne zagadnienia, 

które chcieliby poruszyć.  

Pani , mieszkanka okolic ulicy Bałtyckiej ze względu na 

fakt, że Miejska Pracownia przedstawiła przedłużenie ul. Kurczaki do 

ul. Jędrzejowskiej jako jedyną i najtańszą opcję poprosiła o jak największą 

możliwość ochrony mieszkańców poprzez nowoczesne panele i ochronę 

terenów wzdłuż ul. Przyjacielskiej. Argumentowała, to faktem, że tam będą 

kolizje z dzikimi zwierzętami i straty dla HUBu. Panele mogą zarówno chronić 

przed zwierzętami oraz być osłoną przed hałasem. Zarzuciła brak rozwiązań, 

które by ograniczały emisję z tranzytu i hałas. 

Pani Robert Warsza odpowiedział, że plan, nad którym toczy się dyskusja nie 

jest projektem budowlanym. Plan pod względem prawnym pokazuje 

przyszłość i jego uchwalenie nie oznacza, że zaprojektowane drogi będą od 
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razu wybudowane. Dodał, że połączenie pomiędzy ul. Olechowską 

a ul. Kurczaki nie jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. 

Pani Danuta Lipińska dodała, że plan nie odnosi się do szczegółowych 

rozwiązań projektowych. Mogą one być zrealizowane, jeżeli okażą się 

konieczne na etapie projektowania konkretnej drogi. 

Pani  zapytała czy droga budowana przez Panattoni 

wzdłuż ul. Jędrzejowskiej będzie dochodziła do ul. Przyjacielskiej czy do rzeczki. 

Pani Danuta Lipińska wyjaśniła, budowa drogi jest zadaniem własnym miasta, 

a inwestor buduje drogę tylko wtedy, kiedy inwestycja powoduje potrzebę 

rozbudowy układu komunikacyjnego i kiedy droga jest konieczna do tego, żeby 

inwestycja funkcjonowała. Jeżeli dla potrzeb funkcjonowania zakładu dana 

droga nie jest potrzebna, to nie można inwestora zmusić, aby partycypował 

w kosztach jej budowy.  

Pani  podsumowała, że w takiej sytuacji Hutchinson 

razem z Panattoni wykonają niezwłocznie przedłużenie i połączenie 

ul. Kurczaki z ul. Jędrzejowską. 

Osoba z sali stwierdziła, że jeżeli Miasto zrobi połączenie ul. Kurczaki 

z ul. Jędrzejowską to tiry będą wjeżdżały od ul. Rzgowskiej. Argumentowała 

to faktem, że portiernia jest tak usytuowana, że jadąc od ul. Olechowskiej tiry 

nie mają możliwości wykręcenia. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że w chwili obecnej nie ma możliwości 

żadnego dojazdu od tej strony. 

Osoba z sali odpowiedziała, że jeżeli będzie zrealizowane to połączenie i od 

strony ul. Olechowskiej będzie można dojechać do Hutchinsona, to tiry nie 

będą miały możliwości wykręcenia, żeby wjechać na teren zakładu, ponieważ 

tak jest usytuowana portiernia, że będzie to możliwe tylko od ul. Kurczaki. 

Osoba z sali wtrąciła, że to będzie najmniejszy problem. 

Wywiązała się dyskusja pomiędzy mieszkańcami. 

Pani Danuta Lipińska stwierdziła, że obecnie zakłady nie mają innego dojazdu 

i korzystają z tego odcinka, który istnieje. Dodała, że gdyby rozwiązanie było 

docelowo przelotowe, to zakładom opłacałoby się rozważyć inny sposób 

wjeżdżania na swój teren. 

Pani  odpowiedziała, że niestety nie tylko zakładom będzie się 

to opłacało i stwierdziła, że spowoduje to większe natężenie ruchu. Dodała, że 

MPU w prognozie do Studium planowała, że ul. Jędrzejowska będzie obciążona 

5000 samochodów dziennie. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że ul. Jędrzejowska na tym odcinku 

w ogóle nie znajduje się w Studium, ponieważ jest projektowana w układzie 

dróg lokalnych. 

Pan Robert Warsza stwierdził, że Pani  prawdopodobnie mówi 

o Aktualizacji systemu transportowego. Dodał, że 5000 samochodów dziennie 

to nie jest dużo. Przypomniał, że maksymalna przepustowość drogi o przekroju 

1x2, czyli po jednym pasie drogi w każdym kierunku jest równa 800 

samochodów na godzinę.  

Pan  wtrącił, że nie można porównywać ruchu w dzień z ruchem 

w nocy, ponieważ w nocy przejeżdża jedno auto na godzinę. 

Pani  odpowiedziała, że HUBy pracują 24 godziny na dobę 

i samochody, a szczególnie tiry też jeżdżą 24 godziny na dobę.  
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Pan Robert Warsza odpowiedział, że jeżeli 5000 samochodów dziennie 

porówna się do innych ulic miejskich, to jest to normalne obciążenie ruchem 

miejskim. 

Pan  nie dowierzał, że jest to liczba 5000 samochodów, dlatego, 

że sama ilość pracowników przewidywana w HUBie to jest 7000. 

Pan Robert Warsza powiedział, że Miasto bardzo by sobie życzyło, żeby to było 

7000, ale są to w większości zakłady logistyczne o bardzo małym udziale 

pracowników. 

Pan  odpowiedział, że bez względu na dokładną ilość, będą 

to nowi pracownicy, którzy będą częściowo jeździć ul. Kurczaki. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że różnica  pomiędzy budową fabryki 

a zakładu logistycznego jest prawie dziesięciokrotna, jeżeli chodzi o liczbę 

zatrudnianych osób. Inwestor, który buduje obiekt, zatrudnia ludzi, 

a dodatkowo posiada badania i się rozwija jest wymarzony dla Miasta. 

Logistyka daje przede wszystkim wpływy o charakterze podatkowym. Dyrektor 

dodał, że zatrudniana ilość osób nie jest aż tak duża w stosunku do 

zajmowanych kubatur. 

Pan  stwierdził, że mieszkańcy rozważają możliwość powstania 

nowej drogi, która ma posiadać jeden pas w każdym kierunku, nie biorąc pod 

uwagę faktu, że powstają nowe inwestycje, które niedługo zostaną ukończone 

i mieszkańców przybędzie. Zasugerował, że w przyszłości może wystąpić 

sytuacja, w której mieszkańcy będą błagali, aby Miasto wybudowało 

dodatkowe drogi. 

Pan  odpowiedział, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca 

i dodał, że projektowana w planie droga niczego nie rozwiązuje, a wręcz 

powoduje problem. 

Wywiązała się dyskusja pomiędzy mieszkańcami. 

Pan  stwierdził, że postrzega projektowaną drogę jako element 

całości i dopiero później będzie wiadomo czy to rozwiązanie się sprawdziło czy 

nie. Argumentował to faktem, że jest to tak, jak z odcinkami autostrad – dopóki 

jest jeden odcinek to nic nie zmienia, dopiero jak jest całość, to wszyscy 

dostrzegają, że to było potrzebne. 

Wywiązała się dyskusja pomiędzy mieszkańcami. 

Pani  zapytała czy biorąc pod uwagę plany, dotyczące terenów 

przemysłowych przy al. Ofiar Terroryzmu, MPU przewiduje w którymś z tych 

planów przebicie od al. Ofiar Terroryzmu bezpośrednio do ul. Jędrzejowskiej. 

Stwierdziła, że bardzo by to ułatwiło ruch tirów, ponieważ nie musiałyby 

dojeżdżać do ronda przy ul. Tomaszowskiej, tylko skręcałyby 

w ul. Jędrzejowską. 

Pan  dodał, że z tym pytaniem wiąże się inne pytanie, ponieważ 

blisko znajduje się ślad trasy Śląskiej, której realizacja podobnie jak trasy 

Konstytucyjnej jest odsunięta w czasie. Część tej trasy powstała w związku 

z budową firmy Dell – jest to al. Ofiar Terroryzmu. Dodał, że trasa Śląska jest 

tuż obok i też ma ogromny wpływ na ten teren. 

Pan Robert Warsza przedstawił pożądany rozwój układu komunikacyjnego, 

jaki został zapisany w studium z roku 2018. Pokazał, które tereny są obecnie 

zabudowane, a na których proces jest w trakcie. Opisał również jak wygląda 

układ drogowy w uchwalonym już planie. Następnie wrócił do ustaleń Studium 
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i powiedział, że w wyniku przyjmowania uwag w tym dokumencie wyznaczono 

dodatkowe obszary aktywności gospodarczej. Dyrektor dodał, że został 

wskazany dodatkowy teren przy ul. Jędrzejowskiej, jednak zaznaczył, że 

możliwość uruchomienia tego terenu powinna być powiązana z budową 

wiaduktu nad torami kolejowymi. Docelowo ul. Jędrzejowska funkcjonowałaby 

w taki sposób, że ruch samochodów nie odbywałby się dalej, niż we wskazane 

na mapie miejsce. Dyrektor nadmienił, że Miejska Pracownia Urbanistyczna 

opracowuje plan miejscowy, do którego przystąpienie do sporządzenia miało 

miejsce przed wakacjami. Wpłynęło mniej więcej 1400 wniosków, aby nie 

prowadzić ruchu ciężkiego przez ul. Jędrzejowską do autostrady. Docelowym 

układem przebijającym układ kolejowy w relacji północ-południe jest 

poprowadzenie drogi nad torami we wskazanym na mapie miejscu, istniejący 

przejazd na ulicy Tomaszowskiej oraz nowe przebicie przy ulicy Śląskiej. 

Pan  zadał pytanie jaki jest to odstęp czasu. 

Pan Robert Warsza wyjaśnił, że jest to problem planowania przestrzennego 

w Polsce, czyli określenie horyzontu czasowego kiedy ustalenia uchwalonego 

planu zostaną zrealizowane. 

Pan  zapytał czy to będzie wtedy, kiedy będą na to pieniądze. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że możliwość rozmawiania o tej strefie jest 

uzależniona od inwestycji związanej ze wskazanym na mapie przebiciem. 

Nawiązał do ronda przy ul. Tomaszowskiej, które miało być rozwiązaniem 

tymczasowym, ponieważ występuje tam duży ruch samochodów osobowych 

i ciężarowych. Dodał, że przejazd pod wiaduktem nie jest zbyt szeroki. Z tego 

względu jeśli wskazana strefa się wypełni, to od razu należy umożliwić 

połączenie drogą północ-południe do ronda przy Dell’u. 

Pani  zapytała czy firma Panattoni również będzie 

partycypowała w przebiciu tunelu. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że nie wie. 

Osoba z sali stwierdziła, że Panattoni będzie współfinansował ul. Przyjacielską 

i spytała kto w związku z tym poniesie koszty paneli akustycznych, o których 

Pani mówiła. 

Pan Robert Warsza wskazał moment, do którego droga wykonywana jest przez 

firmę Panattoni. Wyjaśnił, że jest to do momentu uzgodnionego z Miastem. 

Pani  zapytała czy Miasto może nałożyć wymagania, 

że trzeba zainstalować panele czy inwestor ma wybór dotyczący parametrów 

tej drogi. 

Pan Robert Warsza odpowiedział, że parametry drogi zostały wskazane 

w planie. Plan miejscowy nie przesądza o szczegółach, a jedynie przedstawia 

teren zarezerwowany pod drogę i podstawowe rozwiązania techniczne.  

Pan   zapytał które z przedstawionych dróg mogą być 

zrealizowane w najbliższym czasie. 

Pani Danuta Lipińska odpowiedziała, że drogi, które posiadają pozwolenie na 

budowę bądź dokumentację i są wpisane w Wieloletni Plan Inwestycyjny mają 

szansę być zrealizowane w pierwszej kolejności. 

Pan Robert Warsza dodał, że jedyną drogą, która w chwili obecnej posiada 

dokumentację, jest wpisana w finansowanie i zostały złożone wnioski unijne 

jest trzeci etap Trasy Górna. 










