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Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych i rozwój infrastruktury drogowej na 

DK 71 zwracam się z pytaniem czy miasto występowało do GDDKiA o dalszą poprawę 
infrastruktury oraz bezpieczeństwa użytkowników poprzez budowę chodników i ddr 
wzdłuż ulicy Długiej na odcinku od ul. Sierakowskiego do granic miasta? 

Jeżeli dotychczas nie było takich działań to czy wynika to z analizy braku potrzeby, czy 
innych powodów. 

Wydaje się ważne aby przy drodze o tak dużym natężeniu ruchu, z istniejącymi 
przystankami komunikacji miejskiej i regularna zabudową pokusić się o budowę 
nowoczesnej infrastruktury dla, w szczególności, pieszych i rowerzystów. 
Wszystkie te działania oczywiście powinny mieć na uwadze odtworzenie Alei Klonów, 
która niestety straciliśmy. 
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Szanowny Panie Radny, 

w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 18.11.2019r chciałbym Pana 
poinformować, że miasto wielokrotnie występowało do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
niechronionych uczestników ruchu (piesi i rowerzyści). 

Chciałbym zapewnić, że dostrzegam konieczność zapewnienia odpowiednich 
warunków dla osób poruszających się alternatywnymi dla samochodów osobowych środkami 
komunikacji tj. osobisty środek transportu i przewoźnik komunikacji zbiorowej. 

Optymalnym rozwiązaniem jest budowa chodników i ścieżek rowerowych po obu 
stronach jezdni omawianego odcinka drogi krajowej, przy zachowaniu standartowych 
szerokościach omawianej infrastruktury. 

Jednocześnie chciałbym Pana poinformować, że zgodnie z zaleceniami 
pokontrolnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi oraz otrzymanymi 
decyzjami, został sporządzony wstępny projekt nasadzeń 66 szt. Drzew gatunku klon 
srebrzysty odmiany „Pyramidale" na ul. Długiej na ul. Długiej. Gatunek ten został 
zaproponowany i zaakceptowany przez wszystkie strony podczas kontroli w dniu 
30.09.2019r. Z uwagi na to, że klon srebrzysty odmiany „Pyramidale" lepiej nadaje 
się do zabudowy miejskiej i w przyszłości będzie stwarzał mniejsze zagrożenie 
dla mieszkańców i użytkowników drogi. 

Projekt został sporządzony w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną 
oraz zadrzewienie znajdujące się na rzeczonym fragmencie ul. Długiej z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników drogi. 

Należy podkreślić, że odtworzenie „Alei Klonów" oraz budowa chodników wraz z ddr 
są procedowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 
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