
Zgierz, dnia 27 czerwca 2011 r. 

IM. 0057-17711 

Pan 
Zdzisław Sobczak 
Radny 
Rady Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację nr 11 z dnia 26.05.2011 r. w sprawie 

przebiegu trasy S-14 przez teren miasta Zgierza uprzejmie informuję, że dla 

przeprowadzenia przedmiotowych dyskusji na forum komisji Rady Miasta Zgierza 

i Rad Osiedlowych oraz przeprowadzenia ewentualnych konsultacji społecznych 

z mieszkańcami występujemy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

o pełną informację, o aktualnie uściślanym przebiegu tej drogi, zamierzeniach 

zabezpieczających przed negatywnymi skutkami dla mieszkańców przyległych 

terenów i projektowanych rozwiązaniach prawidłowej komunikacji obszarów miasta 

przeciętych tym pasem drogowym. 

Po otrzymaniu materiałów niezwłocznie przeanalizujemy je i przekażemy 

informację do wiadomości i dalszych analiz. 

Do wiadomości: 

adv Miasta Zeierza 

ZGIERZA 

dr Iwonh Wikczorek 

1. Biuro Rady Miasta Zgierza 1ŁYJ£ĘNT 
2. Kancelaria ASTA 
3. a/a 

•MO do Biur a rta^) 



; Ą E M I A S T A Z G I E R Z A 

IM.0057-17/11 Zgierz, dnia 20 lipca 20lir. 

PAN ZDZISŁAW SOBCZAK 
RADNY 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

W nawiązaniu do interpelacji Pana Radnego zgłoszonej na sesji Rady Miasta Zgierza w dniu 
26 maja 20lir . w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S-14 w granicach 
administracyjnych Zgierza, Wydział Infrastruktury Miejskiej przesyła w załączeniu kopię 
odpowiedzi GDDKiA O/Łódź dotyczącej aktualnego stanu przygotowania projektu 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

neto ao Biura Rady 



W nawiązaniu do pisma: IM.0057-17/S-14/11 z dnia 27.06.2011r> Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi uprzejmie informuje, że w ramach 
przygotowania projektu drogi ekspresowej S14 do chwili obecnej zostało zlecone i 
wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla 3 wariantów przebiegu 
drogi. W 2008 roku odbyły się spotkania z mieszkańcami wszystkich gmin, przez które 
przebiegały projektowane warianty, w tym z mieszkańcami Zgierza. Decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach z 23.03.201 l r . ustaliła następujący przebieg drogi: 
- początek trasy , od drogi krajowej nr 1 do m.Lućmierz, zgodnie z wariantem I I 
- od m.Lućmierz do węzła „LublineK" zgodnie z wariantem I . 
Przed wydaniem ww decyzji była przeprowadzona analiza oddziaływania inwestycji na 
środowisko. W siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w styczniu bieżącego 
roku odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Informacje 
dotyczące projektowanych zabezpieczeń przed negatywnym wpływem drogi na tereny 
przyległe zawiera raport o oddziaływaniu na środowisko. 
W kolejnych stadiach projektu t j . koncepcji programowej i projekcie budowlanym, 
zgodnie z ww decyzją zostaną zaprojektowane urządzenia ochrony środowiska, w tym 
ekrany akustyczne zabezpieczające przed ponadnormatywnym oddziaływaniem ruchu 
drogowego na otoczenie. Będzie także dokładnie analizowany sposób obsługi 
komunikacyjnej terenów przyległych, przebieg dróg dojazdowych oraz potrzeby 
lokalizacji ewentualnych dodatkowych przejazdów drogowych. Informujemy natomiast, 
że aktualnie nie toczą się żadne prace projektowe związane z opracowaniem następnych 
stadiów dokumentacji projektowej. 
Zapewniamy, że władze samorządowe będą miały możliwość opiniowania w/w 
opracowań. 
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