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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 
 
Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi od dnia 6 grudnia 2010 r. 
 

1. Polityka i strategia Miasta Łodzi na rzecz poprawy płynności ruchu 
w mieście. 

2. Przygotowanie projektu dotyczącego Obszarowego Systemu Sterowania 
Ruchem w Łodzi – wybrane zagadnienia. 

3. Organizacja drogowych prac inwestycyjnych i jej wpływ na płynność ruchu 
w mieście. 

 
Lata 2015-2018 (do zakończenia kontroli)  
 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Łodzi 
 
Dariusz Krawczyk, doradca techniczny, upoważnienia do kontroli: nr LLO/99/2018 
z dnia  28 czerwca 2018 r., LLO/149/2018 z dnia 10 października 2018 r., 
LLO/188/2018 z dnia 28 listopada 2018 r. 

Maciej Kończalik, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LLO/104/2018 
z dnia 6 lipca 2018 r. 

Adam Markiewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LLO/96/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. 

Dominik Gołacki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLO/116/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. 

(akta kontroli str.1-12) 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Politykę transportową dla Łodzi określono w 1997 r. Działania spójne z przyjętą 
strategią zrównoważonego systemu komunikacji w mieście określane były 
w kolejnych dokumentach planistycznych (m.in. w Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi z 2002 r. 2010 r. 
i 2018 r. oraz w przyjętym w 2018 r. Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Miasta Łodzi do 2025 r.). Podejmowane na przestrzeni 
ponad 20 lat działania nie spowodowały znaczącej poprawy płynności ruchu 
w Łodzi. Wpływ na występujące utrudnienia w ruchu miał niedostatek obwodnic 
wewnętrznych, zapewniających poprawę w skomunikowaniu poszczególnych 
rejonów miasta. Szczególne znaczenie miało to w sytuacji postępującego wzrostu 
liczby samochodów korzystających z dróg w mieście. Spodziewanej poprawy nie 
przyniosło wprowadzenie w centrum miasta - jako priorytetowych - transportu 
zbiorowego i ruchu pieszego, z jednoczesnym ograniczeniem ruchu pojazdów 
indywidualnych. Problemy w rozwoju komunikacji publicznej - zarówno w zakresie 
taboru, infrastruktury, jak i punktualności kursowania – niekorzystnie wpływały na 
wzrost liczby osób korzystających z tej komunikacji.  
Na pogorszenie warunków i płynności ruchu w mieście również miały wpływ 
prowadzone inwestycje wymagające zajęcia pasa drogowego. Wprawdzie 
Zamawiający podejmowali działania dla koordynowania prac remontowych, 
jednakże większość inwestycji (11 na 17 analizowanych) nie była kończona 
w pierwotnie ustalonych terminach. Przesunięcia terminów zakończenia prac 
wynosiły od 1 do 11 miesięcy. Główną przyczyną wydłużenia czasu ich trwania była 
konieczność wykonania dodatkowych robót, nieprzewidzianych na etapie 
planowania inwestycji.  
Podkreślenia wymaga również fakt nierealizowania przez organ wykonawczy Miasta 
obowiązku - wynikającego z podjętej w 1997 r. uchwały - przedkładania Radzie 
Miasta programów przedsięwzięć i sprawozdań z realizacji polityki transportowej dla 
miasta Łodzi. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

1. Polityka i strategia Miasta Łodzi na rzecz poprawy 
płynności ruchu w mieście 

Polityka i strategia rozwojowa Miasta określana była aktami prawa miejscowego 
oraz działaniami wynikającymi z uchwał organów stanowiących o polityce i strategii 
rozwojowej, w tym o systemie transportowym. 
1.1. Uchwałą ze stycznia 1997 r.4 Rada Miejska w Łodzi przyjęła politykę 
transportową dla miasta Łodzi.  
Dla sformułowania zasad polityki transportowej przyjęto, że głównym celem 
przekształceń i rozwoju systemu transportu w mieście Łodzi jest stworzenie 
warunków dla bardziej sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów, 
przy spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości transportu dla środowiska. 

                                                           
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Uchwała nr LI/528/97 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie przyjęcia polityki 
transportowej dla miasta Łodzi. 
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Przyjęto strategię zrównoważonego rozwoju, zakładającą uzyskanie takiego 
podziału zadań między transport zbiorowy i indywidualny, że złagodzone zostaną 
trudności w funkcjonowaniu systemu transportowego i uciążliwości dla środowiska 
powodowane przez nadmierny wzrost ruchu samochodowego. W przyjętej strategii 
założono, że stosunek do samochodu i transportu zbiorowego zależeć będzie od 
charakteru obszaru. W centrum miasta i niektórych innych obszarach (strefa I) 
priorytetowy będzie transport zbiorowy i ruch pieszy. Ruch samochodowy winien być 
ograniczony, a w niektórych obszarach i na wybranych ciągach wyeliminowany. 
Na innych obszarach o intensywnej zabudowie (strefa II) przy zachowanym 
priorytecie transportu zbiorowego pozostawiona będzie większa swoboda 
użytkowania samochodu. W obszarach peryferyjnych o małej gęstości zabudowy 
(strefa III) układ drogowy i podaż parkingów dostosowane będą do potrzeb 
wynikających z prognoz motoryzacji, jednak przy zapewnieniu wysokiej jakości 
transportu zbiorowego łączącego tę strefę z centrum miasta. 
Dla realizacji polityki transportowej przewidziano działania w zakresie: 

 planowania rozwoju miasta (planowanie przestrzenne, polityka przestrzenna 
i projektowanie urbanistyczne), 

 transportu zbiorowego (m.in.: przywrócenie tramwajowi roli środka 
podstawowego w przewozach komunikacją zbiorową, uzupełnienie systemu 
tramwajowego o wybrane odcinki, prowadzące do zwiększenia udziału tramwaju 
w przewozach przy równoczesnej rezygnacji z odcinków o małych potokach 
ruchu, kontynuacja wymiany taboru autobusowego oraz wprowadzenie na 
najbardziej zatłoczonych ciągach o znaczeniu podstawowym dla komunikacji 
autobusowej wydzielonych pasów ruchu dla autobusów oraz wprowadzenie na 
skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną priorytetu dla nadjeżdżających pojazdów 
transportu zbiorowego, racjonalizacja układu linii i rozkładów jazdy, 
uwzględniająca, lepsze wykorzystanie transportu szynowego i eliminację 
konkurencyjności linii autobusowych, uwzględnienie wymogów 
niepełnosprawnych użytkowników).  

 układu drogowego i organizacji ruchu (m.in.: modernizacja systemu 
zarządzania ruchem, w tym zainstalowanie centralnego systemu sterowania 
ruchem, z uwzględnieniem wymogów priorytetu dla transportu zbiorowego, 
realizacja inwestycji drogowych służących: uwolnieniu centralnych obszarów 
miasta od ruchu tranzytowego, powiązaniu układu dróg miejskich 
z projektowanymi autostradami, usprawnieniu funkcjonowania transportu 
zbiorowego, złagodzenie problemów powodowanych przez ruch samochodów 
ciężarowych poprzez: ograniczenia wjazdu pojazdów o dużej ładowności 
w obszar centralny i wybrane obszary zabudowy mieszkaniowej, czasowe 
ograniczenia ruchu ciężarowego i dostawczego (np. w dni świąteczne 
i w porze nocnej) na wybranych trasach i obszarach, rozszerzenie zakresu 
stosowania obszarów (ciągów) wolnych od ruchu samochodowego, obszarów 
ruchu pieszego oraz stref ruchu uspokojonego (30 km/h), tworzenie systemu 
dróg rowerowych, 

 parkowania (w strefie I stosowanie w szerokim zakresie opłat za parkowanie 
mające na celu racjonalizację wykorzystania istniejących miejsc 
parkingowych, budowę nowych parkingów (w tym wielopoziomowych) 
z zachowaniem równowagi między pojemnością układu ulicznego i podażą 
miejsc parkingowych, stworzenie systemu informacji o wolnych miejscach, 
w strefach II i III budowę parkingów przy przystankach komunikacji zbiorowej 
(w tym dla systemu Park and Ride), egzekwowanie obowiązku budowy 
parkingów przez inwestorów na własnym terenie i z własnych środków), 
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 organizacji i zarządzania (np. oddzielenie funkcji decyzyjnych od 
wykonawczych w transporcie zbiorowym, rozpatrzenie przesłanek 
i możliwości tworzenia zintegrowanego zarządzania transportem miejskim), 

 polityki ekonomiczno – finansowej (wykorzystywanie istniejących i tworzenie 
nowych mechanizmów ekonomicznych wspomagających realizację celu 
i zasad polityki transportowej), 

 ochrony środowiska (wykonanie dla inwestycji własnych w zakresie 
infrastruktury transportu studium wpływu na środowisko wraz 
z projektowanymi zabezpieczeniami). 

Przyjęto, że uzyskanie pożądanego efektu wymaga kampanii informacyjnej, 
promocyjnej i reklamowej, której celem będzie akceptacja przez mieszkańców 
środków realizacji i w konsekwencji zmiana ich zachowań i przyzwyczajeń. 

(akta kontroli str.13-21) 

Zarząd Miasta Łodzi zobowiązany został do przedkładania Radzie Miejskiej 
programów przedsięwzięć i sprawozdań dotyczących realizacji uchwały 
w odniesieniu do każdego roku budżetowego.  
W kontrolowanym okresie dokumenty takie nie były przedkładane Radzie Miejskiej. 

(akta kontroli str. 22) 

Dla realizacji kierunków ustalonych w Polityce Transportowej dla miasta Łodzi, 
podjęte zostały m.in. niżej wymienione działania: 
1.1.1. W ramach planowania rozwoju Miasta, w tym systemu komunikacyjnego, 
uchwalane były kolejne Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Łodzi5. Jako cele strategiczne rozwoju komunikacji 
miejskiej oraz transportu drogowego w Łodzi, w opracowaniach wskazano: 

 poprawę dostępności transportowej miasta w skali kraju oraz wykształcenie 
racjonalnego i realnego układu komunikacyjnego miasta,  

 zapewnienie zrównoważonego systemu transportowego i obsługi 
komunikacyjnej miasta,  

 zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego, gwarantującego 
zwiększenie jego udziału w przewozach, 

 poprawę stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu. 
Dla realizacji przyjętych w Studium celów strategicznych przewidziane zostały 
poniższe kierunki działań: 

1. w ramach poprawy dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu 
m.in.: 

 poprawa parametrów istniejącego układu przenoszącego ruch z zewnątrz,  

 budowa nowych odcinków dróg oraz przebudowa istniejących, szczególnie tych 
zapewniających dobre połączenie z tzw. „ringiem autostradowym” (odcinki 
autostrad A1 i A2 oraz dróg ekspresowych S8 i S14),  

 rozwój sieci kolejowej poprzez budowę linii średnicowej, dążenie do budowy linii 
kolejowej dużych prędkości KDP, między innymi przez stworzenie warunków do 
jej prowadzenia na terenie miasta, rozwój Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,  

 zwiększenie ilości połączeń lotniczych; 

                                                           
5 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", uchwalone przez Radę 
Miasta Łodzi uchwałą Nr LXXVII/1793/02 z dnia 3 kwietnia 2002 r., "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", uchwalone przez Radę Miasta Łodzi uchwałą Nr 
XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. 
,dalej zwane „Studium” 
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2. w ramach zapewnienia zrównoważonego systemu obsługi transportowej 
miasta z priorytetem tworzenia obszarów ruchu uspokojonego: 

 wydzielenie układu ulic o ruchu przelotowym i ulic prowadzących wyłącznie ruch 
lokalny. Pozwoli to na wyodrębnienie czytelnego układu ulicznego 
ogólnomiejskiego, a w konsekwencji stworzenie obszarów ruchu uspokojonego – 
lokalnego. Szczególnie pomocne tu będzie stworzenie układu obwodowego dla 
śródmieścia miasta,  

 dopełnienie układu komunikacyjnego poprzez budowę brakujących odcinków 
ulic, często łączących istniejące poprzerywane i niedokończone fragmenty. 
Udrożni to układ drogowo-uliczny zmniejszając zbyteczne objazdy i spowoduje 
skupienie ruchu ogólnomiejskiego na wybranych ciągach komunikacyjnych. 
Jednocześnie należy zmniejszyć ruch na niektórych ulicach obszaru 
śródmiejskiego, ograniczając go jedynie do ruchu lokalnego dla usprawnienia na 
tych odcinkach transportu zbiorowego,  

 planowanie rozwoju inwestycji, szczególnie w obszarze centralnym, 
generujących zwiększone potoki pasażerskie, wzdłuż tras tramwajowych,  

 zwiększenie roli obsługi miasta komunikacją kolejową – koleją aglomeracyjną 
i miejską,   

 rozwijanie infrastruktury komunikacji rowerowej i udogodnienia dla ruchu 
pieszego; 

3. zapewnienie wysokiego standardu transportu zbiorowego poprzez: 

 preferencje dla transportu zbiorowego – szczególnie szynowego,  

 synchronizacja rozbudowy i przebudowy infrastruktury transportu zbiorowego 
z rozwojem sieci ulic, potrzebami użytkowników i prognozami generowanego 
ruchu,  

 zwiększenie długości tras tramwajowych na wydzielonych torowiskach  

 realizacja zintegrowanych węzłów przesiadkowych,  

 realizacja wspólnych pasów i przystanków tramwajowo – autobusowych oraz 
buspasów dla autobusów,  

 bieżące prowadzenie badań i analiz dotyczących potrzeb komunikacyjnych 
miasta oraz bieżące monitorowanie stanu wykorzystania istniejącego systemu,  

4. poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu 
w wyniku: 

 ulokowania głównych potoków ruchu w wyznaczonych korytarzach 
komunikacyjnych i uwolnienia od niego terenów ruchu uspokojonego,  

 zwiększenia udziału ruchu komunikacją zbiorową, rowerową i ruchu pieszego,  

 zwiększenia ilości lokalnych połączeń pieszych i rowerowych przekraczających 
istniejące bariery urbanistyczne w postaci linii kolejowych i dolin rzek, w celu 
poprawy integralności miasta,  

 eliminacji ruchu ciężarowego w strefie centralnej miasta niezwiązanego z tym 
obszarem. 

(akta kontroli str. 24-96) 

Dla realizacji przyjętych w Studium celów strategicznych przewidziane zostały m.in. 
poniższe działania. 

Wykształcenie racjonalnego układu komunikacyjnego miasta wymaga m.in. 
przyjęcia założeń strategicznych: 

a) obejmujących funkcjonowanie systemu obwodnic rozprowadzających ruch 
zewnętrzny i przejmujący tranzyt. Konieczne są dobre połączenia drogowe 
systemu obwodnic z terenami miasta. Problemy dotyczą zarówno dojazdów 
do autostrad A1 i A2 oraz projektowanej S14. Jedynie dojazd do drogi 
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ekspresowej S8 i ul. Rokicińska jako dojazd do A1 posiadają odpowiednie 
parametry. 

b) wytworzenia w mieście systemu obwodnic wewnętrznych zapewniających 
możliwość skomunikowania poszczególnych rejonów (dzielnic) miasta;  

c) traktowania strefy centralnej miasta jako jednostki szczególnego znaczenia 
w strukturze miasta, w której: 

- zostanie radykalnie ograniczony ruch samochodów indywidualnych, 
- w maksymalnym stopniu wyeliminowany zostanie ruch międzydzielnicowy, 
- w maksymalnym zakresie dojazd do tej strefy zapewniony będzie głównie 
poprzez komunikację miejską tramwajową i autobusową. 

Zrównoważony system transportowy i obsługi komunikacyjnej miasta 
z priorytetem tworzenia obszarów ruchu uspokojonego, przewiduje m.in.: 

a) wydzielenie układu ulic o ruchu przelotowym i ulic prowadzących wyłącznie 
ruch lokalny, umożliwiające stworzenie obszarów ruchu uspokojonego – 
lokalnego, 

b) planowanie rozwoju inwestycji, szczególnie w obszarze centralnym, 
generujących zwiększone potoki pasażerskie, wzdłuż tras tramwajowych, 

c) zapewnienie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się 
osób i towarów, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów ograniczania 
uciążliwości transportu dla środowiska,  

d) zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu m.in. poprzez: 
wzmocnienie rangi i poprawy jakości transportu zbiorowego kosztem 
indywidualnej komunikacji samochodowej oraz wzmocnienie rangi 
komunikacji rowerowej. 

Poprawa standardów obsługi komunikacyjnej miasta polegająca głównie na: 
a) przywróceniu tramwajowi roli środka podstawowego w przewozach 

komunikacją miejską poprzez zahamowanie degradacji torowisk, 
modernizację systemu, rozwój sieci torowisk oraz uprzywilejowanie 
tramwaju w ruchu miejskim.  

b) w zakresie komunikacji miejskiej: 
- modernizacji taboru tramwajowego i wprowadzeniu jednostek o różnej 
pojemności z obniżoną podłogą, 
- modernizacji taboru autobusowego, w tym zwiększenie udziału taboru 
o mniejszej pojemności w zależności od występujących potrzeb, 
- osiągnięciu parametrów długości trasy dojścia przez pieszego od miejsca 
zamieszkania do przystanków w strefie centralnej i śródmiejskiej – 400 m, 
a poza nią do 800 m, 
- osiągnięciu standardów zapełnienia pojazdów komunikacji – 4 os./m2, 
obecnie około 5 os./m2, 
- wprowadzeniu środkami organizacji ruchu, preferencji i priorytetu 
(w sytuacjach możliwych) w ruchu dla środków miejskiej komunikacji, np. 
poprzez wydzielenie pasów ruchu, a w uzasadnionych przypadkach 
zamykanie fragmentów ulic z torowiskami wbudowanymi w jezdnie dla 
indywidualnego ruchu kołowego; 
- dążeniu do wyeliminowania konkurencyjności linii autobusowych 
w stosunku do tramwaju w rejonie śródmiejskim oraz w głównych relacjach 
przewozowych, prowadzenia obsługi obszarów peryferyjnych liniami 
autobusowymi o zróżnicowanych pojemnościach, 
- wydzieleniu w ulicach jednokierunkowych pasów dla komunikacji miejskiej, 
taxi oraz rowerów, 
- grupowaniu przystanków komunikacji miejskiej tramwajowych 
i autobusowych poprzez budowę wspólnych peronów, 



 

8 

- modernizacji systemu zarządzania ruchem ulicznym, w tym przede 
wszystkim wprowadzeniu obszarowego systemu sterowania ruchem 
w granicach kolei obwodowej,  
- budowie parkingów strategicznych „Park&Ride” przy wjazdach do miasta 
w połączeniu z komunikacją miejską oraz „Park&Walk” związanych 
z układem obwodnic śródmiejskich, 
- budowie zintegrowanych węzłów komunikacyjnych – kolej, tramwaj, 
autobus, parking 
- podniesieniu standardu obsługi, uwzględnienie potrzeb osób 
niepełnosprawnych, 
- analizie i w uzasadnionych przypadkach przebudowie układu linii 
tramwajowych i autobusowych; 

c) prowadzenie prac studialno-projektowych a następnie realizacyjnych 
związanych z wprowadzeniem nowego środka transportowego, jakim dla 
Łodzi może stać się kolej aglomeracyjna;  

d) promowanie alternatywnych form transportu miejskiego;  
e) zapewnienie właściwych standardów parkowania uwzględniających 

urbanistyczne uwarunkowania Łodzi.   

Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie ujemnego wpływu transportu, 
poprzez: 

a) ulokowanie głównych potoków ruchu w wyznaczonych korytarzach 
komunikacyjnych i uwolnienie od nich terenów ruchu uspokojonego,  

b) zwiększenie udziału ruchu komunikacją zbiorową, rowerową i ruchu 
pieszego,  

c) zwiększenie ilości lokalnych połączeń pieszych i rowerowych, 
przekraczających istniejące bariery urbanistyczne, 

d) eliminacja ruchu ciężarowego w strefie centralnej miasta, niezwiązanego 
z tym obszarem. 

(akta kontroli str.24-96) 

1.1.2. Spójne z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Łodzi były założenia rozwoju i usprawniania komunikacji 
w mieście, zawarte w Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 
Transportu Zbiorowego dla Miasta Łodzi do 2025 r. 6, przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r.7. Jako zasadniczy cel wskazano 
zaplanowanie organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej na 
terenie Miasta Łodzi i gmin ościennych w sposób prowadzący do poprawy 
dostępności i spójności terytorialnej obszaru. Przyjęto, że Plan przyczyni się do 
zwiększenia roli i udziału komunikacji tramwajowej, zintegrowania miejskiego 
transportu zbiorowego z transportem kolejowym, szczególnie z koleją 
aglomeracyjną, a także utrzymywania wysokiego udziału transportu zbiorowego 
w podziale zadań przewozowych. Plan określał m.in.:  
• ocenę i prognozy potrzeb przewozowych, z uwzględnieniem potrzeb osób 
niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej. 
Przy zwiększeniu nakładów finansowych na funkcjonowanie systemu miejskiego 
transportu zbiorowego (inwestycje w infrastrukturę, tabor oraz poprawa oferty 
przewozowej) założono zmianę zachowań komunikacyjnych mieszkańców, 
powodującą wzrost liczby podróży transportem zbiorowym. 

                                                           
6 Zwany dalej Planem 
7 Uchwała nr LXVII/1727/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia .21 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025” 



 

9 

• sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów 
o charakterze użyteczności publicznej.   
Jako priorytety działań organizatora przewozów miejskich i aglomeracyjnych 
ustalono: zapewnienie tramwajowych połączeń centrum miasta z poszczególnymi 
osiedlami, oraz połączeń międzydzielnicowych, a także zapewnienie tramwajowych 
połączeń aglomeracyjnych, a tam gdzie brak takiej możliwości, zapewnienie 
autobusowych połączeń aglomeracyjnych do węzłów przesiadkowych na tramwaj 
lub pociąg. 
• przewidywane finansowanie usług przewozowych.  
Do podstawowych źródeł finansowania przewozów o charakterze użyteczności 
publicznej zaliczono: środki własne jednostki samorządu terytorialnego, środki 
budżetu państwa, wpływy ze sprzedaży biletów oraz wpływy z opłat dodatkowych 
pobieranych od pasażerów. Dodatkowym źródłem finansowania publicznego 
transportu zbiorowego w aglomeracji łódzkiej przewidziano wpływy z tytułu 
współfinansowania linii, funkcjonujących na podstawie porozumień międzygminnych 
na odcinkach objętych tymi porozumieniami. 
• preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu, w tym 
uwzględniające potrzeby osób z ograniczoną mobilnością. 
• zasady organizacji rynku przewozów.  
W opracowaniu wskazano za zasadne, oprócz powierzenia usług przewozowych 
jednostce komunalnej, równoległe wyodrębnienie części pracy przewozowej 
podlegającej procedurze wyłonienia operatora do jej realizacji w drodze przetargu 
nieograniczonego. 
• pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze 
użyteczności publicznej. 
W oczekiwanym poziomie usług przewozowych uwzględniono m.in.: zapewnienie 
połączeń bezpośrednich mieszkańcom dużych osiedli w dojazdach do centrum 
miasta, zapewnienie dogodności przesiadania się, unikanie kolizyjności z ruchem 
pojazdów, minimalizowanie długości przejść pomiędzy przystankami, wyposażenie 
przystanków w wiaty przystankowe, zwiększenie udziału niskopodłogowego taboru 
tramwajowego i dokończenie wymiany taboru autobusowego (100% niskiej podłogi), 
dążenie do łatwego powiązania transportu miejskiego z innymi środkami transportu 
zbiorowego (przewoźnicy prywatni, kolej) oraz indywidualnego - dogodność 
przesiadania się z samochodu (parkingi P+R) oraz roweru (parkingi B+R), a także 
wyznaczenie stanowisk K+R, modyfikacja węzłów przesiadkowych w celu ułatwienia 
przesiadek, regularność oraz punktualność kursowania, wprowadzenie biletu 
okresowego zintegrowanego komunikacja miejska - kolej - przewoźnicy prywatni, 
wyposażenie środków komunikacji zbiorowej w systemy zwiększające komfort 
i bezpieczeństwo 
• sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. 
Założono stworzenie zintegrowanego systemu informacji pasażerskiej (miejski 
transport zbiorowy, przewoźnicy prywatni, kolej), uruchomienie w pojazdach 
transportu miejskiego funkcji zapowiadania głosowego przystanków, zainstalowanie 
tablic o dynamicznej treści informujących o położeniu pojazdu i kolejnych 
przystankach na trasie. 

 (akta kontroli str. 100-201) 

Przyjęcie Planu poprzedzone było przeprowadzeniem konsultacji społecznych8. 
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Modelu Zrównoważonego 
Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+” opracowany przez Zespół Koordynacyjny 

                                                           
8 w okresie od 25 listopada 2015 r. do 14 marca 2016 r. ma podstawie zarządzenia nr 2246/VII/15 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 9 listopada 2015 r. 
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ds. opracowania modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi9. 
Celem tych konsultacji były: wybór optymalnych z punktu widzenia wszystkich 
interesariuszy, rozwiązań dotyczących systemu transportu publicznego 
z uwzględnieniem linii komunikacyjnych wykraczających poza teren miasta, 
rozpoznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców Łodzi w zakresie funkcjonowania 
komunikacji miejskiej, wskazanie problemów, określenie oczekiwanych standardów 
transportu zbiorowego, weryfikacja dotychczas wypracowanych rozwiązań 
w zderzeniu z potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców; określenie konkretnych 
zmian w układzie publicznej komunikacji zbiorowej. Obszary negocjowane 
w konsultacjach ograniczono do:  
1) siatki połączeń autobusowych i tramwajowych (po rozbudowie sieci); 
2) przystanków autobusowych na żądanie; 
3) lokalizacji i nazw węzłów przesiadkowych; 
4) rozbudowy torowisk; 
5) ulic z ograniczonym ruchem i priorytetem dla komunikacji zbiorowej; 
6) lokalizacja parkingów Park & Ride i Bike & Ride. 

(akta kontroli str. 202-210) 

Zgromadzone w trakcie konsultacji uwagi i opinie wskazywały na potrzebę 
dokonywania zmian w transporcie zbiorowym funkcjonującym na terenie Łodzi. 
Najsilniej zaakcentowanymi postulatami wyznaczającymi kierunki dalszych działań 
były: zwiększenie częstotliwości kursowania, poprawa szybkości i niezawodności 
funkcjonowania oraz przekształcenia siatki połączeń. 
Zgłoszone uwagi dotyczyły również infrastruktury transportu indywidualnego - 
drogowej, rowerowej i pieszej, w tym utwardzenia nawierzchni, remontów ulic, 
budowy i remontów chodników, budowy dróg rowerowych, budowy nowych 
połączeń drogowych. W zakresie wykorzystywanego taboru najczęstsze wnioski 
dotyczyły dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej 
sprawności ruchowej. Zgłaszano także wnioski dotyczące podwyższania platform 
przystankowych pod kątem wykorzystywania przez osoby o ograniczonej 
sprawności. Uczestnicy konsultacji wyrazili również opinie dotyczące powiązań 
komunikacji zbiorowej z transportem indywidualnym. Wskazano propozycje 
lokalizacji i zasad tworzenia parkingów Park & Ride. 

(akta kontroli str. 211-233, 1264) 

1.2. Na rzecz usprawnienia komunikacji w mieście, w tym rozwoju transportu 
zbiorowego, zrealizowane zostały m.in. niżej wymienione działania. 

 dokonano korekty sieci połączeń publicznego transportu zbiorowego 
w Łodzi10. Wdrożenie zmian poprzedzone zostało: 
a) opracowaniem modelu zmian w sieci i funkcjonowaniu połączeń 

lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi11, 
b) przeprowadzeniem konsultacji społecznych dotyczących funkcjonowania 

połączeń lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi12, 

 wdrożono integrację taryfową obejmującą honorowanie wszystkich biletów 
lokalnego transportu zbiorowego (autobusy, tramwaje), w pociągach 
przewoźników kolejowych Łódzka Kolej Aglomeracyjna i Przewozy 

                                                           
9 powołany zarządzeniem Nr 1428/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r. 
10 Na podstawie Zarządzenia nr 4931/VI1/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie 
zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. „Przygotowanie i wdrożenie nowego układu transportu 
zbiorowego na terenie Miasta Łodzi". 
11 Zarządzenie nr 1428/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu 
Koordynacyjnego ds. opracowania modelu zrównoważonego transportu zbiorowego w Łodzi 
12 Zarządzenie nr 2246/N/l 1/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych projektu „Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w Łodzi 2020+" 
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Regionalne w granicach administracyjnych Miasta Łodzi. Poza granicami 
Miasta obowiązuje oferta pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, 

 pozyskiwany był tabor przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Według stanu na koniec 2017 r. MPK - Łódź dysponowało 409 autobusami, 
w tym 379 (93% całości taboru autobusów) przystosowanymi dla osób 
niepełnosprawnych, umożliwiającymi przewóz wózków 
inwalidzkich/dziecięcych bez konieczności pokonywania stopni 
wewnętrznych, 

 w ramach prowadzonych inwestycji przystosowywano perony przystankowe 
do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób niewidomych 
i niedowidzących (niwelacja różnicy poziomów pomiędzy przystankiem 
a pojazdem, stosowanie kontrastowych i wypukłych oznaczeń w nawierzchni 
peronu),  

 przystanki węzłowe wyposażono w peronowe tablice dynamicznej informacji 
pasażerskiej. Uruchomiono aplikację umożliwiającą sprawdzenie godzin 
odjazdu pojazdów komunikacji miejskiej, 

 w ramach działań na rzecz wykształcenia racjonalnego układu 
komunikacyjnego miasta, przewidziano m.in.: traktowania strefy centralnej 
miasta jako jednostki szczególnego znaczenia w strukturze miasta, w której 
zostanie radykalnie ograniczony ruch samochodów indywidualnych. 
Realizując te działania w centrum miasta część ulic została przekształcona 
w strefy uspokojonego ruchu (woonerfy). Pierwszy podwórzec powstał 
w czerwcu 2014 r. na ul. 6 sierpnia. W okresie 2015-2017 woonerfy powstały 
na kolejnych siedmiu ulicach. W przebudowie są następne cztery ulice 
w centrum miasta. Ponadto odcinki sześciu ulic w centrum Łodzi zostały 
zamknięte dla ogólnego ruchu pojazdów indywidualnych. Dopuszczono na 
nich jedynie przejazd pojazdów transportu zbiorowego i służb miejskich, 

 wprowadzono ograniczenia w ruchu na terenie miasta dla samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton13, 

 funkcjonujący w mieście Obszarowy System Sterowania Ruchem14 - według 
wyjaśnień Prezydenta Miasta – umożliwia reagowanie w czasie rzeczywistym 
na rozkład ruchu drogowego. Z wykorzystaniem systemu detekcji 
uczestników ruchu oraz wizyjnego nadzoru odcinków dróg, OSSR stanowi 
narzędzi do prowadzenia analiz przepływu pojazdów na głównych 
korytarzach transportowych w mieście. Pozyskiwane informacje stanowią 
materiał do analizy dostępnych możliwości osiągnięcia optymalnych 
warunków ruchu na badanym obszarze, tworzenia finalnych rozwiązań w tym 
zakresie i w konsekwencji podejmowania kroków dla ich wdrożenia na 
konkretnych obiektach. Weryfikacja efektów tych działań prowadzona była 
poprzez obserwacje obszarów poddanych optymalizacji. 

(akta kontroli str.1228-1241) 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Łodzi15, Łódź ma posiadać dwa główne pierścienie wewnętrznych dróg 
obwodowych. Zewnętrzny pierścień, obwodowy ciąg komunikacyjny stanowią 

                                                           
13 Zarządzenie nr 4560/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.09.2016 r. 
14 zwany dalej OSSR lub Systemem 
15Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", uchwalone przez Radę 
Miasta Łodzi uchwałą Nr LXXVII/1793/02 z dnia 3 kwietnia 2002 r., "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi", uchwalone przez Radę Miasta Łodzi uchwałą Nr 
XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 r. oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. 
,dalej zwane „Studium”  
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istniejące ulice: Inflancka, Łagiewnicka, Sikorskiego, Jana Pawła II i Al. Włókniarzy, 
Al. Bartoszewskiego16. Pierścień ten na chwilę obecną nie jest zamknięty.  
Zastępca dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli UM Łodzi poinformował, 
że w dalszych latach planowana jest budowa ciągu tzw. ulicy Nowokonstytucyjnej, 
która umożliwi zamknięcie pierścienia ulic obwodowych od strony wschodniej. 
Łączny koszt tej inwestycji oszacowano w 2014 r. na ok. 700 mln zł. Aktualny koszt 
budowy ul. Nowokonstytucyjnej szacuje się na 1-1,5 mld zł. Aktualnie ani ZDiT ani 
ZIM nie prowadzą prac projektowych związanych z budową tej ulicy. Z uzyskanych 
od ZIM informacji wynika, że zadania tego nie ma również w projekcie budżetu na 
2019 r. Dyrektor ZDiT wskazał, że potrzeby inwestycyjne wynikające zarówno 
z dokumentów planistycznych (Studium 2018) jak i zgłoszeń mieszkańców, 
przekraczają możliwości budżetowe miasta, dlatego ich realizacja jest procesem 
wieloletnim, wymagającym rozłożenia w czasie.   
Elementy wewnętrznego, obwodowego ciągu komunikacyjnego stanowią istniejące 
ulice: Julianowska, Palki, Kopcińskiego, Śmigłego-Rydza, Broniewskiego, 
Paderewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Żeligowskiego (wymagająca 
przebudowy) oraz wymagająca znacznych przekształceń przestrzennych budowa ul. 
Karskiego pomiędzy ul. Legionów, a włączeniem w ul. Julianowską. Łączna długość 
niezbędnych do wybudowania odcinków wynosi ok. 4,1 km. Obecnie szacowany 
koszt to ok. 200-300 mln zł.  
Zgodnie z informacją uzyskaną od Zastępcy Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego 
i Kontroli Urzędu Miasta Łodzi w zakresie obwodnicy wewnętrznej Miasto Łódź 
planowało pozyskanie finansowania przedmiotowej inwestycji z dotacji rządowych 
w związku z ubieganiem się o prawo do organizowania wystawy EXPO 2022. 
W wyniku nieprzyznania prawa do jej organizacji ww. realizacja została wstrzymana.  

(dowód: akta kontroli str. 24-96) 

1.3. W latach 2015-2018 nie występowały sprawy sporne dotyczące istniejącej lub 
projektowanej organizacji ruchu w Łodzi, wymagające wydania rozstrzygnięć przez 
Wojewodę Łódzkiego, sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem w mieście.  
W ramach nadzoru Wojewoda Łódzki przeprowadził kontrolę wykonywania 
w 2017 r. zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach w Łodzi. 
W wyniku ustaleń kontroli17 wydane zostały zalecenia dotyczące: 

 przestrzegania przepisów w zakresie zatwierdzania projektów organizacji 
ruchu oraz przepisów dotyczących informowania zarządu drogi o utracie 
ważności zatwierdzonej organizacji ruchu, 

 terminowego przeprowadzania kontroli wykonania zadań technicznych 
wynikających z realizacji projektu organizacji ruchu,  

 przeprowadzania, co najmniej raz na 6 miesięcy kontroli prawidłowości 
zastosowania, wykonania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, 
urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na podległych 
drogach. 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne Biuro Inżyniera Miasta informowało 
o podjętych działaniach zapewniających realizację zaleceń.  

(akta kontroli str. 234-288) 

W dniu 10 kwietnia 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru, służby Wojewody 
Łódzkiego przy udziale przedstawicieli Urzędu oraz Policji, przeprowadziły oględziny 

                                                           
16 Ulicę Bartoszewskiego (Trasa Górna) oddano do użytku w 2014 r. Droga ta połączyła istniejącą Al. Jana 
Pawła II z ul. Rzgowską, tworząc nowy odcinek drogi krajowej nr 1 (długość trasy 4,5 km). Inwestycja ta miała 
wpływ na zmniejszenie natężenia ruchu w południowej części Łodzi (szczególnie pojazdów ciężkich). 
17 Przeprowadzonej w okresie 13-14 lutego 2018 r. 
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oznakowania pionowego i poziomego dróg publicznych w Łodzi, w zakresie 
zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego. 
W wyniku oględzin na siedmiu spośród dziesięciu skrzyżowań poddanych 
oględzinom stwierdzono nieprawidłowości polegające m.in. na zniszczeniu znaku, 
nieprawidłowym umieszczeniu znaku, braku osłony przeciwsłonecznej 
sygnalizatora. Na wszystkich skrzyżowaniach rekomendowano odnowienie 
oznakowania poziomego. 
Wojewoda Łódzki na podstawie stwierdzonych naruszeń wniósł18 o ich usunięcie 
w terminie do 31 maja 2018 r. 
W odpowiedzi19 Biuro Inżyniera Miasta poinformowało o zobowiązaniu zarządcy 
drogi do pilnego wykonania zaleceń. Zarządca drogi (ZDiT) poinformował 
o planowanym uzupełnieniu oznakowania pionowego do końca czerwca i wykonaniu 
pozostałych prac w III kwartale.  

(akta kontroli str. 234-288) 

1.4. W latach 2015-2018 na terenie miasta były realizowane 102 inwestycje 
drogowe, mające wpływ na płynność ruchu. W ramach koordynowania prac na 
terenie Miasta wprowadzono rozwiązania mające na celu korelację robót z zakresu 
modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej. 
Zarządzeniem nr 6960/V11/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26.09.2017 r. 
ustalono Procedurę prowadzenia Kalendarza Dostępów do pasa drogowego Siatki 
Dróg Krytycznych (odcinki 141 kluczowych ulic). Procedurą ustalono zasady zajęcia 
pasa drogowego, dla realizacji inwestycji lub remontu, dotyczących infrastruktury. 
Oddział Koordynacji lnfrastruktury w Biurze lnżyniera Miasta rejestrował 
w Kalendarzu Dostępów plany takich inwestycji w perspektywie kilku kolejnych lat. 
Kalendarz Dostępów stanowił narzędzie wspierające działania komórek i jednostek 
Miasta na etapach przygotowania i prowadzenie prac inwestycyjno-remontowych 
w obszarze pasa drogowego.  
Zasady koordynowania prac z wykorzystaniem Kalendarza Dostępów oraz 
przykłady uzyskanych efektów minimalizowania wpływu prac inwestycyjno – 
remontowych, prowadzonych w pasach drogowych na zdolność obsługi 
komunikacyjnej Miasta, omówione zostały w punkcie 3.1 niniejszego wystąpienia. 
W kolejnych latach prace realizowane były m.in. w niżej podanych lokalizacjach:  
a) w 2015 r. inwestycje obejmowały m.in.: „Rozbudowę i modernizację trasy 
tramwaju w relacji Wschód – Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem 
zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”, „Przebudowę 
i rozbudowę ul. Węglowej i ul. Tramwajowej wraz z budową linii tramwajowej …”, 
„Przebudowę u. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do 
ul. Szczecińskiej” 
b) w 2016 r. rozpoczęto prace ogółem w 42 lokalizacjach spośród których dla 
20 okres realizacji przewidziano do końca 2016 r. Inwestycje obejmowały m.in. 
zadania: „Przebudowa układu drogowego wokół dworca Łódź Fabryczna …”, 
„Przebudowa układu drogowo-torowego skrzyżowania Dąbrowskiego Rydza 
Śmigłego”, „Przebudowa ul. Niciarnianej na odcinku al. Piłsudskiego do posesji 
ul. Niciarnianej nr 2a (wraz z rondem)”, „Przebudowa Ronda Sybiraków w Łodzi 
wraz z przebudową sieci ciepłowniczej”, „Przebudowa skrzyżowania 
Konstantynowska/Juszczakiewicza wraz z budową chodnika wzdłuż 
ul. Juszczakiewicza” 
c) w 2017 r. rozpoczęto prace w 43 lokalizacjach (28 z okresem realizacji 
w 2017 r.), w tym m.in. zadania: „Przebudowa torowiska tramwajowego 
wbudowanego w jezdnie w obrębie ronda Solidarności wraz z ...”, „Budowa 

                                                           
18 Pismo IR-III.8170.5.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
19 Pismo DAR-BIM-III.1710.1.2018 z dnia 18 maja 2018 r. 
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ul. Nowowęglowej na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz 
z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”, „Przebudowa układu drogowo 
torowego w ul. Dąbrowskiego na odcinku od al. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej”, 
„Remont infrastruktury tramwajowej w ul. Kopernika i ul. Gdańskiej na odcinku od 
ul. Żeromskiego do ul. Zielonej”,  
d) w 2018 r. uruchomiono inwestycje w 12 lokalizacjach, w tym m.in.: „Remont 
torowiska tramwajowego wraz siecią trakcyjną w ciągu ul. Aleksandrowskiej na 
odcinku od ul. Szczecińskiej do pętli Chochoła”, „Remont torowiska tramwajowego 
wraz siecią trakcyjną w ul. Narutowicza na odcinku od ul. Kopcińskiego do pętli 
tramwajowej Radiostacja”, „Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odcinku od 
ul. Malowniczej do granicy miasta, wraz z przebudową wodociągu w ul. Rokicińskiej 
i ul. Wieńcowej oraz budowa wodociągu w ul. Gajcego”, „Przebudowa linii 
tramwajowej w al. Śmigłego Rydza – przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego Rydza 
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”, zadania w ramach 
rewitalizacji obszarowej: przebudowa fragmentów ulic: Gdańskiej Jaracza, 
Wschodniej, Tuwima, Nawrot, Traugutta.  

(akta kontroli str. 289-294) 

Według wyjaśnień Prezydenta Miasta kumulacja inwestycji drogowych była głównie 
wynikiem dostępności środków pozyskanych z Unii Europejskiej w ściśle 
określonych terminach w przypadku inwestycji strategicznych dla Miasta oraz brak 
przewidywalności ostatecznego terminu wyłonienia wykonawcy w związku 
z prowadzoną procedurą przetargową na podstawie obowiązujących przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych i aktami wykonawczymi.  

(akta kontroli str.1292-1298) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość.  
Rada Miejska w Łodzi przyjmując „Politykę transportową dla miasta Łodzi”, 
zobowiązała Zarząd Miasta do przedkładania programów przedsięwzięć 
i sprawozdań dotyczących realizacji uchwały w odniesieniu do każdego roku 
budżetowego. W kontrolowanym okresie dokumenty takie nie były przedkładane 
Radzie Miejskiej.  
W złożonym wyjaśnieniu Prezydent podała, że obowiązki sprawozdawcze, 
wynikające z „Polityki transportowej dla miasta Łodzi", realizowane są poprzez 
przygotowywanie projektu budżetu jednostki, a następnie w rocznym raportowaniu 
jego wykonania Skarbnikowi Miasta. Wskazała także, że wykonanie części zapisów 
Polityki transportowej realizowane jest w formie uchwał Rady Miejskiej 
(np. w zakresie wyznaczenia obszaru strefy płatnego parkowania, opłat za postój 
w tej strefie czy taryfy biletowej w lokalnym transporcie zbiorowym). 
Zdaniem NIK przedstawione działania nie stanowią realizacji obowiązku 
wskazanego w uchwale przyjmującej Politykę transportową dla miasta Łodzi. 

(akta kontroli str.1292-1298) 

Strategię rozwojową w zakresie funkcjonowania transportu w Łodzi określono 
w 1997 r. w Polityce transportowej dla miasta Łodzi. Zbieżne z powyższym 
dokumentem były późniejsze dokumenty strategiczne tj. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz Plan 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Łodzi do 
2025 r. Głównymi celami przyjętej polityki były: wykształcenie racjonalnego 
i realnego układu komunikacyjnego miasta, zapewnienie zrównoważonego systemu 
transportowego i obsługi komunikacyjnej oraz wysoki standard transportu 
zbiorowego, gwarantujący zwiększenie jego udziału w przewozach.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Z przyjętych założeń w szczególności dotychczas nie zostały wytworzone w mieście 
systemy obwodnic wewnętrznych zapewniających poprawę w skomunikowaniu 
poszczególnych rejonów miasta. Nieskuteczne były również działania dla 
wprowadzenia w centrum miasta - jako priorytetowych - transportu zbiorowego 
i ruchu pieszego, z jednoczesnym ograniczeniem ruchu pojazdów indywidualnych. 
Radzie Miasta nie były przedkładane programy przedsięwzięć i sprawozdań 
dotyczących realizacji uchwały wprowadzającej Politykę transportową dla Miasta 
Łodzi, w odniesieniu do każdego roku budżetowego.  

2. Przygotowanie projektu dotyczącego OSSR – 
wybrane zagadnienia 

2.1. W Łodzi zostały zrealizowane dwa projekty wdrażające inteligentne systemy 
transportowe: 
- w latach 2007 – 2008 wdrożono projekt pn. „Łódzki Tramwaj Regionalny”, 

którego celem było przyspieszenie przejazdu tramwajem na odcinku od zajezdni 
Chocianowice do zajezdni Helenówek poprzez włączenie ok. 66 skrzyżowań 
z sygnalizacją świetlną do Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem 
(zwanego dalej „OSSR” lub „Systemem”), zainstalowanie pięciu kamer 
wizyjnych, umieszczenie ośmiu tablic informacji pasażerskiej, a także montaż 
autokomputerów w pojazdach MPK, 

- w latach 2014 – 2016 wdrożono projekt OSSR zrealizowany w ramach inwestycji 
„Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji wschód – zachód (Olechów 
– Rekinia) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania 
ruchem”. Celem tego programu było przyspieszenie przejazdu tramwaju od „Pętli 
Dell” na Olechowie do Pętli Wyszyńskiego” na Rekini. W ramach projektu 
podłączono do Systemu ponad 250 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 
zainstalowano ponad 150 kamer, 9 tablic informacji dla kierowców, ponad 140 
tablic informacji pasażerskiej, uruchomiono sieciowe portale informacyjne 
z rozkładami jazdy oraz informacjami drogowymi. 

Wszystkie elementy Systemu – uruchomionego w ramach zadania Łódzkiego 
Tramwaju Regionalnego – zostały włączone do OSSR zrealizowanego w ramach 
rozbudowy i modernizacji tramwaju relacji wschód – zachód. 

(akta kontroli str.693-698) 

2.2. W dniu 11 sierpnia 2014 r. Miasto Łódź zawarło ze „Sprint” S.A. umowę 
Nr 333.131/DZ/2014, której przedmiotem było wykonanie w ramach realizacji 
zadania „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód – Zachód 
(Rekinia – Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego 
sterowania ruchem – odcinki 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8” – część 3 – Odcinek 8 obejmujący 
roboty budowlane oraz wykonanie centrum zarządzania ruchem, w tym m.in. 
zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie OSSR, dostrojenie i zapewnienie 
kompatybilności z systemem Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, dostawę sprzętu 
i oprogramowania dla OSSR, udzielenie licencji na korzystanie z dostarczonego 
oprogramowania, wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń Centrum 
Zarządzania Ruchem. 
Prace w zakresie wykonania OSSR podzielono na osiem etapów. 
W § 4 powyższej umowy ustalono tzw. „Czas na Ukończenie” kontraktu na dzień 
31 października 2015 r. Termin ten obejmował m.in. opracowanie i zatwierdzenie 
kompletnej dokumentacji technicznej związanej z odbiorami technicznymi, w tym 
dokumentacji powykonawczej OSSR i przeprowadzenia odbiorów końcowych 
OSSR. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W „Warunkach kontraktu” stanowiących wraz z umową integralną część kontraktu 
przewidziano karę umowną za uchybienie terminom ustalonym na wykonanie 
poszczególnych elementów robót wskazanych w harmonogramie. – w wysokości 
0,02% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki. Karę taką 
przewidziano również za uchybienie terminowi ustalonemu jako Czas na 
Ukończenie – w wysokości 0,1% ww. kwoty kontraktowanej za każdy dzień zwłoki 
licząc od ustalonego Czasu na Ukończenie. 
W „Warunkach kontraktu” wskazano uprawnienie Wykonawcy do przedłużenia 
Czasu na Ukończenie kontraktu, jeżeli jego ukończenie będzie opóźnione m.in. 
z przyczyn przewidzianych w subklauzulach ww. Warunków. 

 (akta kontroli str.699-780) 

Aneksem Nr 3 z dnia 31 sierpnia 2015 r. do umowy Nr 333.131/DZ/2014 z dnia 
11 sierpnia 2014 r. przedłużono czas na ukończenie przedmiotu kontraktu do dnia 
30 listopada 2015 r. Przedłużenia tego dokonano z uwagi na konieczność 
wstrzymania prac związanych z koordynacją robót na odcinkach nieobjętych 
kontraktem w obszarze sąsiadującym z robotami objętymi umową (subklauzula 
13.1.1.1.c Warunków Kontraktu), jak również z uwagi na pojawienie się zmian, 
odnoszących się do treści dokumentacji projektowej, które to zmiany były niezbędne 
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i osiągnięcia przyjętego założenia 
budowlanego oraz racjonalnego użytkowania, eksploatacji i serwisowania 
zrealizowanego obiektu, a wpływających na wydłużenie czasu na ukończenie 
(subklauzula 13.1.1.4). 

(akta kontroli str.781-783) 

Zgodnie z umową Nr 333.131/DZ/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zamawiający 
z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, miał zapłacić Wykonawcy: 

 w zakresie robót budowlanych 80.283 tys. zł brutto, w tym netto 54.988 tys. zł,  

 w zakresie wykonania OSSR: za zaprojektowanie i wdrożenie Systemu oraz 
dostawę sprzętu dla ww. Systemu – 959 tys. zł brutto, w tym netto 780 tys. zł 
netto, natomiast za dostawę oprogramowania dla OSSR wraz z licencją 
i prawami autorskimi – 10.332 tys. zł brutto, w tym netto 8.400 tys. zł20. 

 (akta kontroli str.699-780) 

W aneksie Nr 4 do ww. umowy z dnia 19 września 2018 r. zmieniono wysokość 
wynagrodzenia za dostawę oprogramowania dla OSSR wraz z licencją i prawami 
autorskimi na kwotę 12.054 tys. zł brutto, w tym netto 9.800 tys. zł.  

(akta kontroli str.784-786) 

Zmiana wynagrodzenia spowodowana była pojawieniem się na rynku komputerów 
pokładowych nowszej generacji montowanych w środkach komunikacji miejskiej 
i była dopuszczalna na podstawie subklauzuli 13.1.1.1 (a) „Warunków Kontraktu”. 

(akta kontroli str.699-780) 

W dniu 11 grudnia 2015 r. sporządzono końcowy protokół odbioru VII etapu robót 
inwestycyjnych, których termin ukończenia upływał z dniem 30 listopada 2015 r. 
Zakres prac tego etapu obejmował opracowanie i zatwierdzenie kompletnej 
dokumentacji technicznej związanej z odbiorami końcowymi, w tym dokumentację 
podwykonawczą OSSR i przeprowadzenie odbiorów końcowych OSSR zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. W tym samym dniu sporządzono 
świadectwo przejęcia całości robót, a w dniu 12 stycznia 2016 r. końcowy protokół 

                                                           
20 cena netto, powiększona miała być o stawkę podatku od towarów i usług, w wysokości 23%. W przypadku 
zmiany przez władze ustawodawcze procentowej stawki VAT, kwota brutto wynagrodzenia miała zostać 
odpowiednio dostosowana do obowiązującej stawki podatku od towarów i usług bez zmian umowy w formie 
pisemnej. 
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odbioru inwestycji, o którego wydanie wystąpił Wykonawca inwestycji w dniu 
11 grudnia 2015 r. 

(akta kontroli str. 787-789) 

W związku z realizacją kontraktu Miasto Łódź obciążyło „Sprint” S.A. karami 
umownymi w łącznej wysokości 3.128,1 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 0,6 tys. 
zł, w tym m.in.: 

 za przekroczenie terminów płatności podwykonawcom – 277,4 tys. zł, 

 za zwłokę w realizacji i zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji – 
234,2 tys. zł, 

 za zwłokę w przekazaniu polisy ubezpieczeniowej – 1.050 tys. zł, 

 za uchybienie terminowi ustalonemu na ukończenie VII etapu, terminowi 
ustalonemu jako Czas na Ukończenie inwestycji oraz za nieprzedłożenie 
projektu umowy o podwykonawstwo – 1.049,7 tys. zł. 

 (akta kontroli str. 790-813) 

W części Nr 3 ogłoszenia o zamówieniu podstawowym „Rozbudowa i modernizacja 
trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem 
zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem – odcinki 1,2,4,5,6,7,8” 
dotyczącej Odcinka Nr 8 ww. zadania (kompleksowe wdrożenie OSSR) 
przewidziano skorzystanie z prawa do udzielenia zamówienia uzupełniającego 
w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych do 50% 
wartości zamówienia podstawowego. 
W dniu 29 października 2015 r. sporządzono zaproszenie do negocjacji skierowane 
do „Sprint” S.A. w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.  

(akta kontroli str.814-897) 

W dniu 30 października 2015 r. oraz 4 listopada 2015 r. przeprowadzono negocjacje 
w postępowaniu prowadzonym z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21 (dalej „Prawa zamówień 
publicznych”), których przedmiotem było zamówienie uzupełniające do zamówienia 
realizowanego w ramach umowy Nr 333.131/DZ/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. 
Zakres rzeczowy prac w ramach zamówienia uzupełniającego miał obejmować 
roboty budowlane odcinka 8 oraz dostawę, montaż i uruchomienie dodatkowych 
elementów OSSR. Wynegocjowane wynagrodzenie ustalono na kwotę 3.860 tys. zł 
brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 30 listopada 2015 r. 

 (akta kontroli str.898-936) 

ZDiT w dniu 10 listopada 2015 r. podpisał ze „Sprint” S.A. umowę 
Nr 333.190/DZ/2015 na wykonanie zamówienia uzupełniającego do odcinka 8 
zamówienia objętego umową Nr 333.131/DZ/2014 w zakresie m.in. modernizacji 
i uruchomienia ośmiu skrzyżowań do ruchu lokalnego – pracy awaryjnej OSSR, 
budowy Systemu Łączności Przewodowej na dziewięciu odcinkach łódzkich ulic, 
placów i skrzyżowań, wdrożenia i implementacji rozwiązań OSSR wraz 
z Podsystemami – Wdrożenia i implementacje rozwiązań Podsystemu Zarządzania 
Transportem Publicznym. Termin realizacji przedmiotu ww. umowy określono na 
dzień 30 listopada 2015 r. 
Wartość zamówienia uzupełniającego wynosiła 3.860 tys. zł. 

(akta kontroli str.937-1009) 

Protokolarnego końcowego odbioru robót objętych zamówieniem dodatkowym 
dokonano w dniu 14 grudnia 2015 r. 
                                                           
21 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. 
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(akta kontroli str.1010-1011) 

2.3. Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ) oraz umowy 
Nr 333.131/DZ/2014 Wykonawca OSSR miał zapewnić kompleksowe szkolenie dla 
przyszłych użytkowników Systemu we wszystkich zakresach, elementach, 
narzędziach systemowych z uwzględnieniem operatorów Centrum Zarządzania 
Ruchem, techników, Inżyniera Ruchu, administratorów teleinformatycznych, a także 
delegowanych kierowców pojazdów komunikacji publicznej. Odbycie szkolenia miało 
zostać potwierdzone certyfikatem. 

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze Systemu zostali przeszkoleni przez 
wykonawcę kontraktu, a udział w szkoleniu został potwierdzony certyfikatami. 
Szkolenie obejmowało m.in. obsługę: aplikacji nadrzędnej do obsługi Systemu 
SPRINT/ITS-SOZR oraz SPRINT/ITS/SCAT-SOZR, aplikacji do ewidencji dróg 
i obiektów mostowych eDIOM, systemu identyfikacji tablic rejestracyjnych ANPR. 

(akta kontroli str.1120-1201) 

2.4. W sporządzonym dla projektu OSSR OPZ wskazano, jako cele jego 
realizacji w wyznaczonym obszarze poprawę funkcjonowania komunikacji 
w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji publicznej w tym 
tramwajowej oraz autobusowej.  
Osiągnięcie celu założono poprzez zastosowanie wielopoziomowych strategii 
zarządzania ruchem w mieście Łodzi, w tym funkcji systemowych optymalizujących 
parametry sterowania sygnalizacją świetlną z uwzględnieniem priorytetu dla 
pojazdów komunikacji miejskiej, jak również poprzez metody optymalizacji 
parametrów sterowania ruchem dla pojazdów indywidulanych z zastosowaniem 
metod analizy i oceny aktualnej sytuacji drogowej, bazując na zróżnicowanych 
źródłach danych z detekcji ruchu oraz wykrywania zmienności rozkładów ruchu 
w pasie sieci drogowej.  
Realizacja celu głównego oraz wdrożenie wymaganych rozwiązań miało 
doprowadzić do stopnia usprawnienia transportu dla wszystkich ciągów drogowych 
w obszarze całego wdrożenia OSSR i osiągnięcia: 

 skrócenia średniego czasu podróży pojazdów komunikacji publicznej (%) - 
minimum o 5%, 

 skrócenia średniego czasu przejazdu pojazdów indywidualnych (%) - 
minimum o 5%.  

W dokumentacji przetargowej w części poświęconej modelowaniu ruchu 
Zamawiający zawarł zapis, że „Modelowanie aktualnego stanu sieci musi bazować 
na wdrożeniu modelu bazującego na macierzach ruchu źródło - cel (OD) dla całego 
obszaru wdrożenia. Model musi być aktualizowany w sposób automatyczny”. Nie 
określono jednak dokładnego sposobu wykonania takiego modelu, jego jakości oraz 
stopnia kalibracji. Wymagając dla modelu automatycznej aktualizacji Zamawiający 
nie sprecyzował, które dane miałyby być automatycznie aktualizowane. 

W dokumentacji przetargowej Zamawiający zapisał wymagania dotyczące m.in. 
dostarczenia oprogramowania do analizy on-line i off-line jakości sterowania ruchem 
w obszarze objętym systemem obszarowego sterowania ruchem. Zamawiający 
określił, dla trybu off-line jakie analizy powinno umożliwiać wykonywać dostarczone 
oprogramowanie. Wg zapisów OPZ analiza powinna polegać na „statystycznym 
porównywaniu jakości obsługi komunikacyjnej - analiza czasów przejazdu 
komunikacji zbiorowej, natężeń ruchu, sprawdzanie stopni obciążenia elementów 
sieci”. Nie określono szczegółów co do sposobu wykonywania analiz, na bazie 
jakich danych pobieranych z systemu powinny być one wykonywane oraz jaki 
powinien być sposób prezentacji wyników. Zamawiający nie określił żadnych 
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wymagań dla analiz wykonywanych w trybie on-line. Stosowanego oprogramowania 
do wykonywania analiz jakości sterowania ruchem w trybie on-line i off-line nie 
wyegzekwowano jednak od Wykonawcy systemu. 

W OPZ jako jeden z elementów głównych Sytemu wskazano podsystem: System 
Informacji Mobilnych (model ruchu online z predykcją, Portal Internetowy, serwisy 
informacji dla urządzeń mobilnych, analizy ruchu, informacja o warunkach ruchu 
i zdarzeniach drogowych). Podsystem nie został wykonany i nie został wdrożony. 

W przypadku podsystemu Realizacja Systemu Dynamicznej Informacji 
Przystankowej (elektroniczne tablice o zmiennej treści, doposażenie w komputery 
pokładowe, wirtualne TIP realizowane za pomocą aplikacji na smartfon lub tablet) 
nie został wykonany i nie jest wdrożony wirtualny TIP. 

(akta kontroli str.1012-1119) 

Do opracowania metodologii przebiegu badań pomiarowych oraz obliczeń 
wskaźników weryfikacji Zamawiający (ZDiT) zobowiązał Wykonawcę. Metodologię 
sprawdzenia uzyskania założonych efektów, Wykonawca opracował w ramach 
Dokumentacji Technicznej Systemowej OSSR22. Zamawiający zaakceptował 
przedłożoną dokumentację w październiku 2014 r.23, zgłaszając jednocześnie 
potrzebę jej uzupełnienia o zapis, że wszelkie opisane parametry i funkcje systemów 
są zgodne z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją przetargową. 
W opracowaniu przyjęto, że pomiary weryfikacyjne zostaną zrealizowane, jako 
pomiary ruchu rzeczywistego z wykorzystaniem pojazdów badawczych z rejestracją 
przejazdów testowych. Porównywane miały być wartości przed inwestycyjne oraz po 
uruchomieniu do ruchu OSSR. Pomiary miały zostać przeprowadzone dla 
miarodajnych okresów w godzinach szczytu porannego oraz popołudniowego, jak 
również w między szczytach. W ramach weryfikacji osiągnięcia zakładanych 
wskaźników przyjęto, że badaniem objęte zostaną wszystkie korytarze ulic, 
w szczególności dla których wyznaczono odcinki mające zostać objęte priorytetem 
dla komunikacji publicznej, koordynacją oraz powiązane odcinki ulic z lokalizacją 
tablic o zmiennej treści i objęte odcinkowym pomiarem czasów przejazdu.  

(akta kontroli str.1012-1119) 

W opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego metodyce 
badawczej: 

 nie zostały ustalone konkretne dni, w których mogą odbywać się pomiary 
służące do przeprowadzenia badania efektywności systemu. Zaakceptowane 
przez Zamawiającego terminy wykonania badań „przed” w listopadzie 2014 r. 
oraz „po” we wrześniu 2015 r., nie uwzględniały zachodzącej w tym okresie 
zmiany warunków ruchu np. na skutek ukończenia remontów i przebudów 
dróg. Uzyskany efekt funkcjonowania systemu sterowania ruchem mógł być 
zatem zniekształcony o efekty wynikające z poprawy warunków ruchu 
w mieście,  

 nie przewidziano prowadzenia równoległych pomiarów natężenia ruchu. 
Pominięcie tego parametru służącego do oceny efektowności rozwiązań, nie 
zabezpieczało rzetelności wykonanych pomiarów i dokonanych obliczeń 
(możliwość dokonania pomiarów w nieporównywalnych warunkach natężenia 
ruchu),  

 nie uwzględniono również innych parametrów mających znaczenie dla 
rzetelnej oceny uzyskanych efektów wdrożenia OSSR. Dotyczy to m.in.: 

                                                           
22 Dokumentacja techniczna Systemu Obszarowego Zarządzania Ruchem, wersja 2.4 z dnia 8.10.2014 r. 
23 Pismo ZDiT znak ZDiT.IK.50077.16.87.2014 
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pomiarów warunków pogodowych, zmian w organizacji ruchu stałych 
i tymczasowych, jeżeli takie wystąpiły, prac drogowych i stosowanych 
objazdów w czasie prowadzenia pomiarów, utrudnień w ruchu do jakich 
dochodziło w czasie badania jak np. zdarzenia drogowe, awarie, itp.,  

 dla pomiarów wykonanych w tramwajach nie określono między innymi 
charakterystyki badanego taboru oraz szczegółowej analizy na 
poszczególnych przystankach i skrzyżowaniach dotyczącej czasów wymian 
pasażerskich oraz czasów oczekiwania na przydzielenie sygnału 
zezwalającego na przejazd. 

Raport z badania oceny efektywności sterowania w systemie wdrożonym w Łodzi 
sporządził wybrany przez Wykonawcę podmiot. Według zapisów w raporcie 
dokonano pomiarów porównawczych przed i po wprowadzeniu Systemu. Pomiary 
wykonano manualnie i automatycznie. Zakres pomiarów manualnych obejmował: 
natężenie ruchu, czas podróży, liczbę zatrzymań, straty czasu, natomiast 
automatycznych: natężenie ruchu i automatyczne pomiary czasu podróży. 
Pomiarów dokonano w dwóch korytarzach transportowych komunikacji miejskiej: 
T1 (obszar od skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Gdańską do skrzyżowania 
ul. Paderewskiego z ul. Rzgowską obejmujący 22 skrzyżowania na kierunku 
południowym), T2 (obszar od skrzyżowania ul. Konstantynowskiej z al. Unii 
Lubelskiej do skrzyżowania ul. Narutowicza z ul. Kopcińskiego obejmujący 
25 skrzyżowań na kierunku wschodnim) oraz w dwóch korytarzach transportowych 
komunikacji indywidualnej: S1 (obszar od skrzyżowania al. Jana Pawła II 
z ul. Pabianicką do skrzyżowania al. Włókniarzy z ul. Liściastą obejmujący 
25 skrzyżowań na kierunku północnym) i S2 (obszar od skrzyżowania Rondo 
Lotników Lwowskich do skrzyżowania ul. Strykowskiej z ul. Inflancką obejmujący 
30 skrzyżowań na kierunku północnym). 
Badania wykazały poprawę wskaźników w zakresie względnej średniej 
oszczędności czasu przejazdu zarówno pojazdów komunikacji publicznej jak 
i indywidualnej.  
Według Raportu czasy przejazdów transportu zbiorowego uległy skróceniu od 
5,04% do 15,97%, co dało średni wynik na poziomie 9,6%. Średnia prędkość 
wzrosła od 5,07% do 15,3%, dając średni wzrost 9,41%. 
W przypadku przejazdów transportu indywidualnego czasy przejazdów w badanych 
korytarzach po wprowadzeniu OSSR uległy skróceniu od 15,22% do 40,48%, co 
dało średni wynik 29,46%. Wzrosła też średnia prędkość od 13,45% do 40,06%, 
dając średni wzrost prędkości do poziomu 28,41%. 

(akta kontroli str.1201-1221)  

W OPZ ustalono, że „w ramach weryfikacji osiągnięcia wskaźników objęte zostaną 
wszystkie korytarze ulic”. Wykonane badania „przed” i „po” nie odzwierciedlały 
czasów przejazdów w całej sieci objętej systemem sterowania ruchem. W ramach 
przeprowadzonych badań wykonano jedynie proste pomiary czasów przejazdu 
dwoma ciągami drogowymi i dwoma trasami tramwajowymi. Wnioski z ich analizy 
nie mogłyby dotyczyć całego obszaru objętego sterowaniem ruchu, a jedynie 
wybranych ciągów i tras tramwajowych 

Wykonawca nie wykonał badania w autobusach, w których również według celów 
projektu miało nastąpić polepszenie czasów przejazdu. 

W OPZ zobowiązano Wykonawcę do przeprowadzenia badań pojazdami 
badawczymi wyposażonymi w urządzenia do pomiarów natężenia ruchu, pomiarów 
czasów przejazdu i ich rejestrację metodą wideo. Wykonawca został zobowiązany 
do przekazania Zamawiającemu wszystkich wykonanych badań i analiz w wersji 
elektronicznej. Kontrolerowi nie przedłożono – wymaganych OPZ – szczegółowych 
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wyników pomiarów przeprowadzonych na etapie przed inwestycyjnym a także po 
uruchomieniu systemu. 

Nie zostały przedstawione daty i godziny wykonanych pomiarów, opracowanie 
wyników obejmuje przejazdy całych tras, brak jest analizy czasów przejazdu 
poszczególnych odcinków pomiędzy skrzyżowaniami oraz analizy wlotów 
skrzyżowań. Nie wskazano typów pojazdów jakie były poddawane pomiarom 
czasów przejazdu. 

Brak było wyników cząstkowych, udokumentowania wykonanych pomiarów, analizy 
wyników. 

(akta kontroli str.1012-1119, 1202-1221) 

2.5. Wykorzystując podsystemy OSSR, tj. system nadzoru wizyjnego, system 
nadzoru komunikacji zbiorowej czy też system sterowania sygnalizacją świetlną, - 
według złożonych wyjaśnień – prowadzone były na bieżąco badania płynności ruchu 
na najważniejszych korytarzach transportowych w mieście. Na podstawie obserwacji 
na bieżąco wprowadzane były zmiany w działaniu systemu sterowania ruchem. 
W razie potrzeby, dokonywana była optymalizacja organizacji ruchu poprzez zmianę 
układu faz sygnalizacyjnych bądź zmianę w układzie oznakowania poziomego 
i pionowego.  

(akta kontroli str.1222-1226)  

 

Funkcjonujący w mieście Obszarowy System Sterowania Ruchem wdrożony został 
w ramach realizacji dwóch projektów: „Łódzki Tramwaj Regionalny” oraz 
„Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji wschód – zachód (Olechów – 
Rekinia) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania 
ruchem”. 
 

3. Organizacja drogowych prac inwestycyjnych i jej wpływ 
na płynność ruchu w mieście. 

3.1. Zminimalizowanie wpływu prac inwestycyjno – remontowych, prowadzonych 
w pasach drogowych na zdolność obsługi komunikacyjnej Miasta Łodzi było celem 
opracowania i wdrożenia w Biurze Inżyniera Miasta (dalej „BIM”) aplikacji „Kalendarz 
dostępów do pasa drogowego Siatki Dróg Krytycznych” (zwanej dalej „Kalendarzem 
Dostępów”), która miała być podstawą do wprowadzenia projektów tymczasowej 
organizacji ruchu i określania przez ZDiT terminów zajęcia pasa drogowego na co 
najmniej 141 ulicach kluczowych dla zachowania przejezdności komunikacji 
miejskiej i drożności Miasta. Program Kalendarz Dostępów gromadził i przetwarzał 
otrzymane od inwestorów dane o obecnych oraz planowanych inwestycjach 
wymagających zajęcia pasa drogowego, z wizualizacją na mapie Łodzi (tzw. Siatka 
Dróg Krytycznych Miasta Łodzi). 
Zgodnie z procedurą prowadzenia ww. Kalendarza określoną w zarządzeniu 
Prezydenta Miasta24 dla planowanych prac inwestycyjno – remontowych był 
obowiązek zgłaszania ich przez jednostki organizacyjne Miasta. Zgłoszenia przez 
podmioty niezależne (np. gestorów sieci energetycznych, gazowych) były 
dobrowolne. Na podstawie zgłoszeń BIM identyfikowało potencjalne obszary 
występowania kolizji pomiędzy pracami zgłoszonymi do Kalendarza Dostępów 

                                                           
24 Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi Nr 6960/VII/17 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie ustalenia 
Procedury prowadzenia Kalendarza Dostępów do pasa drogowego Siatki Dróg Krytycznych, zmienione 
Zarządzeniem Nr 8975/VII/18 z dnia 18 lipca 2018 r. 
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i informowało o nich zgłaszających. Eliminacji kolizji mieli dokonywać zgłaszający, 
a ich ustalenia miały być zgłaszane do BIM w celu aktualizacji Kalendarza 
Dostępów. W przypadku braku kompromisu, BIM miało rekomendować terminy prac 
w Kalendarzu Dostępów, kierując się zasadą najmniejszej uciążliwości dla obsługi 
komunikacyjnej Miasta Łodzi.  

(akta kontroli str. 295-319) 

Przykładowe zapisy koordynacji robót w pasie drogowym z wykorzystaniem danych 
zawartych w Kalendarzu Dostępów przedstawiały się następująco: 

a) w wyniku koordynacji prac realizowanych przez 3 inwestorów w obszarze 
Rokicińska – Tomaszowska, przyjęto m.in. następujące ustalenia: 

 zapisano warunek zakończenia prac na Tomaszowskiej przed rozpoczęciem 
2 etapu przebudowy Rokicińskiej (od Gajcego do granicy miasta),  

 wyznaczono termin dla prac ŁSI na odcinku Tomaszowskiej od 
nowobudowanego ronda przy Jędrzejowskiej w kierunku Kolumny na przełom 
2019 i 2020, o ile nie będzie ich można wykonać w trakcie I etapu przebudowy 
Rokicińskiej,  

 dla inwestorów budujących centra logistyczne w okolicy Tomaszowskiej 
i Jędrzejowskiej uzgodniono terminy na wykonanie bocznicy kolejowej 
i przebudowy układu drogowego ulicy Jędrzejowskiej,  

 wyznaczono konieczne dla ruchu lokalnego objazdy dla I etapu przebudowy 
Rokicińskiej ulicami Gajcego i Zakładową, dopuszczono okresowo 
i w ograniczonym zakresie możliwość korzystania z ulic Tomaszowskiej 
i Jędrzejowskiej, 

 uwzględniono prace wykonawców ŁSI w zakresie rozbudowy niezbędnej 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,  

 prowadzono prace bez całkowitego zablokowania koordynowanego obszaru dla 
komunikacji miejskiej. 
b) w wyniku koordynacji prac realizowanych przez 4 inwestorów w obszarze 

Wschodnia - Jaracza, przyjęto m.in. następujące ustalenia: 

 na placu budowy przewidziano etapowanie prac i współpracę wykonawców 
w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury podziemnej,  

 zaplanowano wyprzedzające prace ciepłownicze Veolii, w tym przesunięcie 
kolidującego gazociągu i budowę ciepłociągu do zasilania rewitalizowanych 
kamienic,  

 po zakończeniu prac ciepłowniczych kolejno prace PGE, PSG i ZIM,  

 prace zostały podporządkowane programowi rewitalizacji, który obejmuje na ulicy 
Wschodniej odcinki Jaracza - Rewolucji (2018) i Północna - Rewolucji (2019),  

 dla zachowania komunikacji i objazdów m.in. wprowadzono na Rewolucji ruch 
dwukierunkowy, utrzymywane są docelowe wjazdy i oznakowanie. 

(akta kontroli str. 316-318) 

3.2. Inwestycje drogowe mające wpływ na płynność ruchu na łódzkich drogach 
w większości nie były kończone w pierwotnie ustalonych terminach. 
Analiza przebiegu realizacji 17 inwestycji zakończonych w okresie objętym kontrolą 
wykazała, że termin zakończenia 11 z nich został przedłużony aneksami. Okres 
przedłużenia wynosił od 1 do 11 miesięcy, a przyczyną przesunięcia terminu 
zakończenia inwestycji były m.in.:  
- nieprzekazanie w wyznaczonym terminie przez Miasto Łódź całego terenu pod 

realizację inwestycji w związku z kolizją z prowadzoną przez inny podmiot 
inwestycją (np. rozbudowa ul. Składowej oraz ul. Witolda Knychalskiego), 
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- konieczność wykonania zabezpieczenia grożących zawaleniem budynków 
położonych w sąsiedztwie remontowanej drogi (m.in. „Przebudowa al. Kościuszki 
na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej …”) 

- zmiany będące następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy (konieczność wykonania dodatkowych badań 
archeologicznych w związku z odkryciem w trakcie realizacji inwestycji obiektów 
archeologicznych, pogarszające się warunki atmosferyczne, niekorzystne 
warunki ekologiczne) – m.in.: „Budowa Kościuszki na odcinku od ul. Radwańskiej 
do ul. Wólczańskiej …”, „Budowa ul. Nowowęglowej na odcinku od 
ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania 
z ul. Kopcińskiego” 

- konieczność przeprowadzenia robót uzupełniających związanych z poprawą 
bezpieczeństwa osób poruszających się wzdłuż remontowanej ulicy (m.in. 
„Przebudowa ulic Zbąszyńskiej i Swojskiej na odcinku od ul. Brukowej do 
ul. Limanowskiego” 

(akta kontroli str. 320-470) 

Analiza dokumentacji dla wybranych, aktualnie realizowanych inwestycji 
drogowych25, pod kątem zapewnienia przez Inwestora warunków realizacji tych 
inwestycji w sposób powodujący możliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu 
komunikacji i transportu w mieście, wykazała: 
Umowy zawierane przez Zarząd Inwestycji Miejskich26 na wykonywanie robót 
w pasie drogowym, zawierały zobowiązania i wymagania od wykonawców 
dotyczące m.in.: 

 przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu 
tymczasowej organizacji ruchu, a w przypadku wydania przez zamawiającego 
polecenia wprowadzenia zmian do tego projektu; 

 zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót; 

 zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania 
informacyjnego tj. tablice informacyjne o utrudnieniach w ruchu i proponowanych 
objazdach w ilości min. 5 – tablice wykonawca umieści min. 7 dni przed 
wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu; 

 wykonywania prac etapowo, przy zachowaniu ciągłości ruchu (np. zwężenie 
szerokości jezdni) – nie przewiduje się całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu, Na 
wniosek wykonawcy, zamawiający jeżeli uzna to za możliwe, może wyrazić 
pozytywną opinię na całkowite wyłączenie jezdni z ruchu. Zgodę na całkowite 
zamknięcie jezdni, wykonawca zobowiązany jest uzgodnić bezpośrednio 
w Zarządzie Dróg i Transportu w Łodzi oraz z Biurem Inżyniera Miasta 
w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Łodzi27; 

 prowadzenia Dziennika Budowy, który powinien nieprzerwanie znajdować się na 
terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji zamawiającego; 

 wykonania harmonogramu rzeczowo finansowego (w terminie 7 dni od daty 
zatwierdzenia projektu tymczasowego ruchu), który m.in.: 
• w przypadku, gdy harmonogram stanie się nie spójny z faktycznym postępem 

prac lub zobowiązaniami wykonawcy, wykonawca musiał go skorygować. 
Skorygowany harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga akceptacji 
zamawiającego / inżyniera kontraktu, 

                                                           
25 dotyczące inwestycji prowadzonych na ul.: Wydawnicza/Wierzbowa/Nowowęglowa, Śmigłego-Rydza, 
Rokicińskiej, Tomaszowskiej i Rondzie Solidarności, Dąbrowskiego od ul. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej, 
Nawrot, Tuwima, Jaracza, Wschodniej. 
26 Zwany dalej ZIM 
27 Nie dotyczy budowy ul. Nowowęglowej. 
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• ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram stanowić miał dalszą 
podstawę do realizacji przedmiotu zamówień; 

 prowadzenia prac w okresie od 1 kwietnia do 30 września od poniedziałku do 
piątku w godz. 700-1900, w soboty 700-1400, a w okresie od 1 października do 
31 marca od poniedziałku do piątku w godz. 700-1600 28. W przypadku 
konieczności lub gdy technologia tego wymagała lub w pozostawania w zwłoce, 
zapewnienia – za zgodą zamawiającego 29– pracy w godzinach popołudniowych, 
nocnych, w sobotę, niedzielę i święta. W przypadku umowy na rozbudowę 
ul. Rokicińskiej pomiędzy ul. Malowniczą a ul. Gajcego oraz przebudowy 
ul. Tomaszowskiej pomiędzy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września 
a ul. Jędrzejowską, obowiązek pracy w określonych godzinach nie został 
wprowadzony; 

 zatrudnienia w okresie realizacji umowy na podstawie umowy o pracę ustalonej 
liczby osób wykonujących czynności w zakresie prac budowlanych30 

Zgodnie z zapisami umów, zamawiający miał możliwość naliczenia kar umownych 
wykonawcy. W katalogu ustalonym w umowach, przewidziano m.in. kary umowne 
za: 

 opóźnienia w stosunku do zakończenia przedmiotu umowy; 

 opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz 
wad w okresie rękojmi i gwarancji; 

 wady nienadającej się do usunięcia; 

 spowodowanie przerwy w realizacji umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy; 

 odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy; 

 opóźnienia w rozpoczęciu robót; 

 nieprzekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu robót 
budowlanych lub nie uwzględnienia zastrzeżeń do niego; 

 wykonywania prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
tymczasowej organizacji ruchu. 

Umowy nie przewidywały kar za realizowanie robót budowlanych niezgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jak również za pracę w innych godzinach 
niż określonych w umowie. Nie wskazywały również ilości pracowników oraz ilości 
sprzętu wymaganego przy poszczególnej inwestycji31. 

(akta kontroli str. 471-545) 

Opisy przedmiotów zamówienia przygotowywane przez ZIM oraz umowy dotyczące 
pełnienia nadzoru oraz zarządzaniem kontraktem na poszczególnych inwestycjach, 
wymagały m.in. od Inżyniera Kontraktu: 

 sprawdzania prawidłowości i kompletności wniosków dotyczących zatwierdzania 
podwykonawców zgodnie z kontraktem, a w szczególności wartości i zakresu 
rzeczowego wykonywanych prac przez podwykonawców; 

 akceptowania harmonogramu rzeczowo-finansowego, ze zwróceniem uwagi na: 
• czy wydajność zaplanowanych do wykonania zasobów ludzkich i sprzętowych 

jest wystarczająca do zrealizowania robót w terminie przewidzianym 
w kontrakcie; 

• czy jest realny w aspekcie sezonowości robót i innych określonych przeszkód; 

                                                           
28 Dotyczy umowy na prace prowadzone na: Al. Śmigłego-Rydza, Rondzie Solidarności, budowy 
ul. Nowowęglowej, Dąbrowskiego od ul. Śmigłego Rydza do ul. Rzgowskiej 
29 Zapis ten dotyczy tylko umów na prace prowadzone na: Rondzie Solidarności, budowy ul. Nowowęglowej, 
przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Śmigłego Rydza do Rzgowskiej 
30 Dotyczy umowy na prace: przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Śmigłego Rydza do Rzgowskiej, 
może inne z inwestycji badanych przez Dominika i Adama 
31 Nie dotyczy umowy na przebudowę Dąbrowskiego od ul. Śmigłego Rydza do Rzgowskiej. 
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• czy kolejność robót jest zgodna z wymaganiami danego kontraktu, 
prawidłowa pod względem technologii prowadzenia robót i pozwala na 
koordynację z innymi wykonawcami; 

• czy wykonawca przewiduje rozsądne rezerwy czasu ze względu na 
ograniczenia możliwości prowadzenia robót wynikających ze szczegółowej 
specyfikacji technicznej; 

• czy harmonogram rzeczowo-finansowy zawiera rozsądne rezerwy czasowe 
w związku z koniecznością podjęcia czynności administracyjnych przez 
organy administracji wydające decyzje administracyjne w związku z procesem 
inwestycyjnym; 

 prowadzenia regularnych inspekcji na placu budowy w celu sprawdzenia ilości 
oraz jakości wykonywanych robót; 

 bieżącej analizy sytuacji związanej z realizacją kontraktu, identyfikowania 
wszelkiego ryzyka i zagrożeń dla pomyślnego (w ramach założonego terminu 
i wynagrodzenia) przebiegu kontraktu; 

 prowadzenia monitoringu zaangażowania sprzętowego i pracowników 
zatrudnionych do realizacji kontraktu; 

 sprawdzania postępu robót zgodnie z harmonogramem i jego aktualizacji. 

(akta kontroli str. 471-545) 

1. Ustalone na czas inwestycji tymczasowe organizacje ruchu nie były spójne 
z zakresem realizowanych robót i powodowały nieuzasadnione utrudnienia w ruchu. 
Całkowite wyłączenie w sierpniu br. z ruchu zachodniej jezdni al. Śmigłego Rydza 
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego, powodujące zamknięcie 
skrzyżowania z ul. Milionową, nie było uzasadnione zakresem dotychczas 
wykonywanych robót. W trakcie kontroli postanowiono o częściowym otwarciu 
przejazdu ul. Milionową. 

(akta kontroli str. 545-692) 

Wskazując działania zarządcy ruchu w zakresie dostosowania tymczasowych 
organizacji do rzeczywistego przebiegu robót oraz ograniczania utrudnień w ruchu, 
Prezydent Miasta odnosząc się do wskazanej inwestycji podała, że: uwzględniając 
potrzebę uniknięcia zatorów drogowych i zapewnienie płynnego ruchu w rejonie 
inwestycji Miasto wprowadziło Wykonawcę na teren budowy dopiero po udrożnieniu 
przejazdu ul. Kilińskiego przez ul. Dąbrowskiego, co w znacznym stopniu 
przyczyniło się do poprawy płynności ruchu w tej części miasta.  

(akta kontroli str.1292-1298)  

W kontrolowanym okresie skumulowały się roboty drogowe mające wpływ na ruch 
w mieście. Inwestycje te w większości nie były kończone w pierwotnie ustalonych 
terminach, a główną przyczyną wydłużenia czasu ich trwania była konieczność 
wykonania dodatkowych robót, nieprzewidzianych na etapie planowania.  

 

IV. Uwagi i wnioski 

1. Strategia miasta dotycząca rozwoju komunikacji publicznej zakładała m.in. 
poprawę standardu oferowanych usług, w szczególności w zakresie 
komunikacji tramwajowej. NIK zauważa jednak, że podejmowane działania 
w zakresie taboru, infrastruktury, jak i punktualności kursowania, nie 
spowodowały wzrostu osób korzystających z tej komunikacji. Na koniec 2017 r. 
eksploatowanych w Mieście było 500 wagonów, z tego 3% wagonów 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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pochodziło z lat 1962-1967, 88%  z lat 1976-1990, a zaledwie 9% z lat 2001-
2015. Pociągów niskowejściowych było jedynie 23%. W klimatyzację 
wyposażone były 32 tramwaje.  
Na terenie miasta nadal funkcjonuje blisko 20% zwrotnic najazdowych 
niesterowanych (wymagających zmiany ręcznej przez motorniczego). 
Kapitalnego remontu wymaga także ok. 30% infrastruktury torowo-sieciowej. 
Na wysokim poziomie utrzymywał się wskaźnik negatywnych ocen 
punktualności kursowania tramwajów i w 2017 r. wynosił on 16,5%.  

(akta kontroli str.1313-1334) 

2. W strategii transportowej miasta przewidziano utworzenie systemu obwodnic 
wewnętrznych poprawiających płynność ruchu pomiędzy poszczególnymi 
rejonami miasta. Planowane wewnętrzne obwodowe ciągi komunikacyjne nie 
zostały zamknięte. W ocenie NIK miało to istotny wpływ na występowanie 
zatorów w mieście, zwłaszcza w sytuacji postępującego wzrostu liczby 
użytkowników dróg. Liczba samochodów zarejestrowanych w Łodzi od 2010 r. 
wzrosła o ponad 20%. Wobec spadku liczby mieszkańców miasta w tym 
okresie o 5,5%, liczba samochodów przypadających na 1.000 mieszkańców 
była wyższa o ok. 30%.  

(akta kontroli str.1311-1312) 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 

1. Informowanie Rady Miejskiej o planowanych i zrealizowanych 
przedsięwzięciach, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z uchwały 
wprowadzającej politykę transportową dla Miasta Łodzi.  

2. Aktualizację polityki transportowej miasta z uwzględnieniem postępującego 
wzrostu liczby samochodów oraz stanu infrastruktury komunikacji 
publicznej.  

3. Skuteczną realizację priorytetowych założeń systemu obsługi transportowej 
miasta, mających wpływ na poprawę płynności ruchu.  

  

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Łódź, 19 grudnia 2018 r. 
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