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95-100 ZGIERZ 

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą montażu urządzeń wyświetlających 
czas pozostały do zapalenia się światła zielonego, informujemy, iż temat ten był już 
poruszany i konsultowany z Zarządcą przedmiotowego skrzyżowania tj. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na prośbę Radnego Miasta Zgierza - Pana 
Jarosława Pietrzaka. W załączeniu przedstawiamy odpowiedź, jaką uzyskaliśmy od 
GDDKiA w piśmie O.Ł.Z-2.444.429.2015.2.kc z dnia 07 października 2015r. 

Ponadto informujemy, iż po przeprowadzonej w dniu 14 stycznia 20i6r. 
rozmowie telefonicznej z osobą prowadzącą niniejszą sprawę ze strony GDDKiA, 
stanowisko zostało przez Zarządcę podtrzymane. 

Z poważaniem 

Załączniki: 
1. Pismo O.Ł.Z-2.444.429.2015.2.kc z dnia 07.10.2015r. 

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY 
Biuro Rady M iasta Zgierza . , 

Wpłynęło dnia'. 

Plac J a n a Paw ła II l ó 9 5 - 1 0 0 Zgierz 
tel. cen. 42 716-28-54 tel. sekretariat 42 714-31-00 fax 42 714-31-14 



mm 
GDDKiA 

Teresa Materek 
Zastępca Dyrektora Oddziału 

O.Ł.Z-2.444.429.2015.2.kc 
Łódź, dnia 7 października 2015 r. 

Pan 

Jarosław Pietrzak 

Plac Jana Pawła I I 16 

95-100 Zgierz 

Dotyczy: Instalacji czasomierzy przy sygnalizatorach świateł na skrzyżowaniu ulic Długiej 

z Aleją Armii Krajowej w Zgierzu - droga krajowa Nr 71. 

W odpowiedzi na Pana pismo w przedmiotowej sprawie Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi informuje. 

Urządzenia wyświetlające czas pozostały do zapalenia się świtała zielone mogą być 

zainstalowane wyłącznie na sygnalizacjach świetlnych opartych na programach ze stałym 

cyklem i stałą długością faz ruchu - tego typu sygnalizacje, ze względu na słabą 

efektywność, nie są stosowane na drogach krajowych. Organizacja ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Długiej i Armii Krajowej oparta jest na akomodacyjnej acyklicznej 

sygnalizacji świetlnej, co oznacza, że jest ona zależna od ruchu pojazdów na tym 

skrzyżowaniu oraz na skrzyżowaniach sąsiadujących, Zmiana fazy ruchu wzbudzana jest 

również przez pieszych uczestników ruchu, Zastosowana na tym skrzyżowaniu 

sygnalizacja świetlna jest nowoczesnym rozwiązaniem optymalizującym sterowanie 

ruchem - zmiany sygnałów świetlnych uzależnione są od sytuacji ruchowej. 

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, instalowanie tego typu urządzeń 

na sygnalizacjach świetlnych nie jest dozwolone do stosowanie na drogach publicznych. 

Wobec powyższego, GDDKiA Oddział w Łodzi nie widzi możliwości zainstalowania 

mierników czasu na skrzyżowaniu ulic Długiej z Aleją Armii Krajowej w Zgierzu. 
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