
 

 

 

Interpelacja Radnego 
 

 

Z dnia   21.05.2020 r. 
 

 
Zgłoszona przez:   Jan Dziemdziora                                         
  
 

Tytuł interpelacji:  budowa autostrady  A – 1 a degradacja dróg i inne zagrożenia. 

 
Treść interpelacji:  
 
        Budowa autostrady A – 1 powoduje różnego rodzaju utrudnienia i zagrożenia 
dla mieszkańców miasta i ościennych gmin w tym obserwuje się degradację  dróg. 
W dniu 19.05.2020 roku odbyłem spotkanie z mieszkańcem ulicy Wojska Polskiego a 
jednocześnie członkiem Rady Osiedla „Szczekanica”, który mieszka w sąsiedztwie 
obiektu drogowego jakim jest wiadukt nad autostradą. 
 
W czasie rozmowy zostałem poinformowany z jakimi uciążliwościami mieszkańcy 
tego rejonu się spotykają od roku. W czasie obejścia terenu przyległego do wiaduktu 
pokazał zniszczone jezdnie prowadzące do posesji od nr. 257 do nr. 277 i od nr. 270 
do nr. 280. Wielo tonażowe samochody przewożące materiały używane do budowy 
jeżdżą po drogach, które nie są przystosowane do takich obciążeń. 
Mój rozmówca podejmował rozmowy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad  w Łodzi i firmą Budimex, gdzie został poinformowany, że 
projekt budowy autostrady i wiaduktu nie obejmuje terenów przyległych. 
 
        W tym stanie rzeczy uważam, że posiłkując się uchwałą Nr X/162/19Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28.08.2019 r. w sprawie odbudowy dróg 
krajowych, powiatowych i gminnych zniszczonych w czasie budowy autostrady A – 1 
Należy podjąć rozmowy z w/w podmiotami i dokonać właściwych uzgodnień 
mających na celu zabezpieczenie interesów miasta w tym mieszkańców. 
 
         Kolejny temat to bezpieczeństwo osób pieszych w rejonie skrzyżowania ul. WP 
i ul. Zawodzie oraz marketu Dino. Oddanie do użytku wiaduktu i zamknięcie 
przejazdu w ciągu ul. Twardosławickiej spowoduje wzrost natężenia ruchu 
samochodowego. W tej sprawie występowałem w 2017 roku oraz 06.02.2020 r.-
interpelacja w załączeniu. W odpowiedzi przy piśmie DOP.7010.11.2020 zostałem 
poinformowany, że kolejny raz w sprawie wykonania przejścia dla pieszych w okolicy 
marketu Dino, miasto zwróciło się pisemnie do Dino Polska, ponieważ dla wykonania 
przejścia konieczne jest wykonanie chodnika na wysokości planowanego przejścia. 
         W tym przypadku również wnoszę o podjęcie stosownych działań 
organizatorskich. 
 
                                                                                          Podpis elektroniczny 
Uwaga:    
1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta interpelację składam 



    do Przewodniczącego RM, który przekazuje ją do Prezydenta 

     Miasta a tenże kieruje do właściwej komórki organizacyjnej 

     celem podjęcia stosownych działań. 

2. W moim posiadaniu nr tel. do osób, które mogą uszczegółowić temat. 

3. W załączeniu zdjęcia. 

 

Do wiadomości: 

1.Rada Osiedla „Szczekanica” 

2.Suweren 

 
        

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


