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W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 22 grudnia 2002 roku informuję jak poniżej. 
Prowadzenie ruchu z kierunku węzła autostradowego autostrady A2 do Skierniewic 

realizowane jest poprzez drogę krajową nr 70. Obecnie zaplanowane układy drogowe 
(opisane w odpowiedzi na Pana poprzednią interpelację w tej sprawie) tak  
w dokumentach miasta Skierniewice jak i gminy Skierniewice i województwa łódzkiego nie 
przewidują prowadzenia ruchu kołowego od węzła autostradowego w rejonie Nieborowa  
w sposób przez Pana opisany. 

Wjazd do Skierniewic od strony Sierakowic poprzez ulice: Sierakowicką, Łączną i Nowy 
Świat do skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Łowickiej co do zasady możliwy jest obecnie. 
Jednak zwiększeniu ruchu na tym połączeniu nie sprzyja przede wszystkim stan techniczny 
ulicy Łącznej oraz przekrój (szerokość i brak chodników) oraz gęstość zabudowy drogi na 
terenie gminy Skierniewice, która umożliwia dojazd do Bełchowa, znajdującego się na trasie 
dojazdu do Skierniewic z węzła autostradowego autostrady A2. Obecny stan  
w nadchodzącym czasie winien ulec poprawie tj. po dokonaniu planowanej przez Prezydenta 
Miasta Skierniewice, Pana Krzysztofa Jażdżyka przebudowy ulicy Łącznej.  

Wprowadzenie dodatkowego skrzyżowania o jakim Pan wspomina w rejonie posesji 
Łowicka 83 i 85 wydaje się ograniczone i nieracjonalne z dwóch powodów. Po pierwsze 
wymagane normami technicznymi odległości między skrzyżowaniami na drodze krajowej nie 
będą zachowane (odległość ok. 140,0 m od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej przy 
wymaganej odległości skrzyżowań 400,0 m). Po drugie realizacja tego skrzyżowania wymaga 
wyburzeń minimum dwóch budynków mieszkalnych, co w połączeniu z koniecznością 
wyburzenia jednego budynku przy przebudowie ulicy Łowickiej na skrzyżowaniu z ulicą 
Armii Krajowej będzie trudne do wytłumaczenia ich właścicielom i sąsiadom posesji 87, 89, 
91 i 93 (otoczonym ulicami).  

Poszukiwanie innych połączeń o jakich Pan wspomina w swej interpelacji  
tj. wykorzystanie ulic Romantycznej, Miłej, Wesołej może być przedmiotem dalszych 
opracowań planistycznych tj. planów zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu 
miasta. Obecna analiza Pana wniosku wskazuje jednak, że realizacja dróg wjazdowych do 
miasta Skierniewice poprzez te ulice będzie wymagać bardzo znacznych ingerencji we 
własności działek położonych przy tych ulicach (łącznie z rozbiórką części nowej zabudowy). 
Są to działki, przy których w ostatnich kilku latach powstało kilkadziesiąt budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, a kolejne są w realizacji. Tymczasem szerokości tych ulic 
zawierają się w przedziale od 4,0 m (wlot ulicy Wesołej do ulicy Łowickiej) do 8,0 m 
(sięgacz ulicy Łowickiej) i 9,0 m (odcinek ulicy Romantycznej). Jednocześnie żadna z tych 



ulic nie łączy się z ulicą Starbacicha. Opisana szerokość wskazanych przez Pana dróg może 
być docelową dla ulic, po których poruszają się wyłącznie mieszkańcy domów przy nich 
położonych, natomiast absolutnie nie można ich wykorzystać do prowadzenia na nich ruchu 
tranzytowego rozumianego jako prowadzenie ruchu między dzielnicami miasta Skierniewice, 
w szczególności pojazdów o nośności powyżej 3,0 t. Szerokości te nie spełniają bowiem 
wymagań określonych w normach technicznych służących projektowaniu dróg (brak miejsca 
na jezdnię o szerokości minimum 6,5 m, chodników o szerokości minimum 2,0 m, skrajni 
drogowych dla wprowadzenia oznakowania pionowego o szerokości minimum 0,75 m  
z każdej strony, miejsca na ustawienie oświetlenie i przebudowę wszystkich sieci 
technicznych jakie już w tych ulicach ułożono). 

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że dla rozwiązania korków związanych  
z ruchem na ulicy łowickiej niezbędne jest w pierwszej kolejności przebudowa skrzyżowania 
z ulicami Armii Krajowej i Nowy Świat, przebudowa ulicy Łowickiej na odcinku do granic 
miasta w sposób zapewniający płynność i bezkolizyjność ruchu przez zjeżdżających na 
posesje po obu stronach tej ulicy, przebudowa ulicy Wyszyńskiego. W dalszej kolejności 
promowanie powstania drugiego węzła na autostradzie A2 w rejonie Bolimowa. Ta 
inwestycja, w połączeniu z przebudową i częściowo budową ulicy Czerwonej, planowane 
połączenie ulicy Czerwonej poprzez ulicę Przemysłową do ulic Unii Europejskiej i Jana III-
go Sobieskiego w znaczący sposób wpłynie na ilość pojazdów zmierzających do miasta 
Skierniewice z wykorzystaniem ulicy Łowickiej. 

Takie rozwiązania są już realizowane przez Prezydenta Miasta Skierniewice, Pana 
Krzysztofa Jażdżyka i będą w kolejnych latach. 
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