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W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą zmiany organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu ul. Krótkiej z ul. Armii Krajowej w Zgierzu, Gmina Miasto Zgierz 
informuje, iż przedmiotowy temat był już niejednokrotnie poruszany. W dniu 21 lipca 
2015r. wystosowaliśmy zapytanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
co do możliwości wprowadzenia proponowanych zmian. 

Informujemy, iż na podstawie art. 65 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego przekażemy Pana interpelację do w/w zarządcy drogi, celem 
uzyskania dalszych informacji co do planowanych zmian dotyczących aktualizacji 
projektu organizacji ruchu dla całej drogi krajowej nr 71 w województwie łódzkim, 
o których zostaliśmy poinformowani w piśmie O.Ł.Z-2.444.381.2015.mk z dnia 19 
sierpnia 2015r. (w załączeniu) oraz o możliwości wprowadzenia zaproponowanych 
przez Gminę Miasto Zgierz rozwiązań. 

Z poważaniem 

Załączniki: 
1. Pismo O.Ł.Z-2.444.381.2015.mk z dnia 19.08.2015r. 
2. Zawiadomienie o przekazaniu sprawy właściwemu Zarządcy. 
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Nî .??.f/ Łódź dnia 19 sierpnia 2015 r. L. dz 

ilość załącznik 

Pan Przemysław Staniszewski 
Prezydent Miasta Zgierza 
pl. Jana Pawła II 16 
95 - 100 Zgierz 

fi. 

fpowiadając na pismo IR.7226.146.2015 KG z dnia 21 lipca 2015 r. (data wpływu) 
w sprawie zmiany programu sygnalizacji świetlnej w Zgierzu na skrzyżowaniu drogi 
krajowej nr 71 (ul. Krótka) z drogą krajową nr 91 (ul. Armii Krajowej) oraz zmian 
w organizacji ruchu na wlocie ul. Krótkiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Łodzi uprzejmie informuje. 

Jak już wyjaśnialiśmy w piśmie O.Ł.Z-2.444.314.2015.mk z dnia 31 lipca 2015 r. 
kontrola przeprowadzona przez pracowników GDDKiA wykazała uszkodzenie pętli 
indukcyjnych służących do detekcji pojazdów znajdujących się na skrzyżowaniu i jego 
wlotach. Niestety uszkodzenie jest rozległe i nie zostało jeszcze usunięte. Dopiero 
po doprowadzeniu systemu do pełnej sprawności, planujemy doraźne korekty 
w programie sterownia sygnalizacją świetlną. 

Odnosząc się do propozycji zmiany organizacji ruchu na wlocie ul. Krótkiej, 
informujemy, że obecnie jest opracowywana aktualizacja projektu organizacji ruchu 
dla całej drogi krajowej nr 71 w województwie łódzkim. Zaproponowane rozwiązanie, 
polegające na przeniesieniu relacji na wprost z lewego pasa wlotu na prawy, zostanie 
przekazane projektantowi w celu przeanalizowania. 

Jednocześnie podtrzymujemy nasze stanowisko zawarte w ww. piśmie z dnia 
31 lipca 2015 r. o potrzebie remontu torowiska torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu 
ul. Łódzkiej z ul. Krótką (droga krajowa nr 71), którego stan negatywnie wpływa 
na przepustowość skrzyżowania dróg krajowych nr 71 i 91. 

Z-ca Dyrektora Oćdziidu 

mgr inż. Teresa Materek 

Do wiadomości: 
GDDKiA Rejon w Kutnie 

Sprawę prowadzi: Marek Kopias tel: (42) 23 39 631 

Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Łodzi 

ul. Irysowa 2 
91 - 857 Łódź 
tel.: (042) 23 39 600 
fax: (042) 23 39 608 

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl 

mailto:sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl

