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Przemysława Staniszewskiego 

Szanowny Panie Prezydencie, rozpoczęły się prace przygotowawcze pod 

budowę trasy S-14 na terenie dzielnicy Proboszczewice , to jest wycinka 

drzew, karczowanie pni drzew, wyburzenia zabudowań. Mieszkańcy 

obserwują te działania i z jednej strony się cieszą ,a z drugiej strony są pełni 

niepokoju brakiem odpowiedniej ilości zjazdów z tej trasy. Brak zjazdów nie 

spowoduje zmniejszenia ruchu samochodowego w tym ciężarowego przez 

nasze miasto, nie spowoduje zmniejszenia zanieczyszczenia spalinami, nie 

poprawi bezpieczeństwa. Pytamy zatem co w tej sprawie zostało przez UM 

poczynione i jakie przyniesie rozwiązania tego ważnego problemu i czy 

GDDKiA będzie te zjazdy budować. Z perspektywy coraz to większego ruchu 

samochodowego , bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony środowiska oraz 

zapobieganiu degradacji naszych ulic budowa takich zjazdów jest konieczna . 

Prosimy Panie Prezydencie o determinację w tym działaniu i podejmowanie 

skutecznych działań , aby zjazdy razem z budową trasy powstały. 
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Szanowna Pani Radna, 

W odpowiedzi na interpelację, dotyczącą braku odpowiedniej ilości zjazdów z drogi 

ekspresowej S14, poniżej pozwolę sobie przedstawić stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Od sierpnia ubiegłego roku prowadzone są działania mające na celu doprowadzenie 

do budowy drogi ekspresowej S14 łącznie z planowanymi na etapie koncepcji zjazdami. 

W związku z powyższym, wspólnie z Gminą Miasto Ozorków, Gminą Ozorków, zostało skierowane 

pismo do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz kolejne przez Gminę Miasto Zgierz 

do Ministra Infrastruktury, Ministra Inwestycji i Rozwoju i Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 

i Autostrad. 

Z udzielonych odpowiedzi wynika, iż zaprojektowane węzły zostaną wybudowane jedynie 

w zakresie pasów włączeń i wyłączeń z ciągu głównego drogi S-14. Natomiast zjazdy łączące istniejący 

układ komunikacyjny Zgierza z ciągiem głównym drogi S-14 powstaną w bliżej nie określonym 

terminie po powstaniu drogi ekspresowej. 

Ponad to w ramach zarządu nad drogami gminnymi biorę czynny udział w opiniowaniu 

dokumentacji projektowej przedkładanej przez Wykonawcę. 

Na początku marca br. została przekazana firmie Europrojekt Gdańsk S.A. opinia 

do projektu drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zadanie B — Odcinek II węzeł 

Łódź Teofilów (bez węzła) — DK Nr 91 w m. Słowik, w której zwróciłem szczególną uwagę 

na brak odpowiedniej ilości zjazdów z ww. drogi. 

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi, m. in. w zakresie budowy węzła Lućmierz 

mającego istotny wpływ dla zmniejszenia ruchu samochodowego w Zgierzu oraz dzielnicy 

Proboszczewice uzyskałem odpowiedź, że węzeł Lućmierz został zaprojektowany i nie 

zostanie wybudowany w ramach obecnie realizowanego kontraktu. Przedmiotowy węzeł 

powinien zostać wybudowany do 2031 roku zgodnie z założeniami inwestora, którym jest 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w ramach odrębnego 

postępowania inwestycyjnego. 

Biorąc powyższe pod uwagę będę czynił dalsze działania w przedmiocie upomnienia 
się o przedmiotowe rezultaty. 


