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Szanowny Panie Prezydencie proszę w imieniu swoim oraz mieszkańców 

o interwencje w G D D K i A w sprawie planowanego przebiegu i budowy drogi S14 a dokładnie 

podjęcie wszelkich starań aby zostały ujęte w planach przejścia dzięki którym, mieszkańcy 

mogliby dotrzeć do lasu Krogulec. Dla mieszkańców Osiedla 650 lecia las Krogulec i dostęp 

do niego to największa wartość. Możliwość odpoczynku, rekreacji i relaksu na terenie 

największego blokowiska w naszym mieście. W imieniu mieszkańców proszę 

o uwzględnienie dwóch wejść do lasu od strony ul. Tuwima / Staffa oraz w okolicy ulicy 

Jedlickiej. 

Proszę także, o przekazanie mojej interpelacji oraz wzmocnienie tego głosu swoim 

stanowiskiem w G D D K i A oraz u wykonawcy inwestycji budowy drogi S I 4 . 
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Szanowny Panie Radny, 

W odpowiedzi na Pana interpelację, dotyczącą przebiegu i budowy drogi S14 poniżej 
pozwolę sobie przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Po analizie wnioskowanego problemu należy na wstępie wskazać, iż budowa drogi 
ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zadanie B — Odcinek II węzeł Łódź Teofilów 
(bez węzła) — DK Nr 91 w m. Słowik, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, realizowana jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. 
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej przez firmę Stecol Corporation. 
Zaznaczam, że stanowisko Gminy Miasta Zgierz jest takie, że obecnie funkcjonujące drogi 
(ul. Parzęczewska i ul. Jedlicka ) umożliwiające m. in. dostęp do lasu Krogulec mają zostać 
zachowane. 

Odnosząc się do przedstawionego tematu należy wyjaśnić, iż w ramach zarządu 
nad drogami publicznymi będę brał czynny udział w opiniowaniu przyjętych przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej rozwiązań projektowych, w ramach którego zwrócę 
szczególną uwagę na przedmiotową sprawę. 
Ponad to informuję, iż Pana interpelacja została przekazana do Inwestora drogi S14 -
GDDKiA oraz Wykonawcy - firmie Stecol Corporation. 
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