
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 3. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 listopada 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego Witolda Stępnia oraz do starosty 

powiatu poddębickiego Ryszarda Ryttera 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowny Panie Starosto! 

Do mojego biura zgłaszają się radni miasta Uniejów oraz sołtysi, którzy od 2008 r. próbują 

rozwiązać problem dotyczący poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Dąbskiej, Polnej i 

Wschodniej w Uniejowie (powiat poddębicki, woj. łódzkie). 

Przedmiotowe skrzyżowanie łączy drogę wojewódzką nr 473 (Koło – Łask) z drogą powiatową 

(3727E). Na wyżej wymienionym skrzyżowaniu doszło do kilku groźnych kolizji, których przyczyną 

była ograniczona widoczność. Na niebezpieczeństwo szczególnie narażeni są uczestnicy ruchu 

drogowego jadący drogą powiatową z miejscowości Felicjanów w kierunku Uniejowa. Kierowca 

samochodu, dojeżdżając do skrzyżowania, musi przekroczyć linię skrzyżowania, aby móc ocenić 

sytuację i wykonać manewr skrętu. Z drogi tej korzysta wielu mieszkańców oraz autobus szkolny 

dowożący dzieci do pobliskiej szkoły. Należy nadmienić, że miejscowość Uniejów jest ważnym 

punktem na mapie turystycznej Polski. Corocznie do uzdrowiska termalnego przyjeżdża tysiące 

turystów i kuracjuszy, którzy nie znają pobliskich dróg. Sytuacja na omawianym skrzyżowaniu tym 

bardziej utrudnia im zachowanie minimalnego poziomu bezpieczeństwa. 

W obecnej chwili na drodze wojewódzkiej nr 473 na odcinku Uniejów – Dąbie są prowadzone 

gruntowne remonty. Niektóre odcinki drogi są całkowicie wyłączone z ruchu. Objazd został 

wyznaczony między innymi drogą powiatową 3727E i prowadzi także przez newralgiczne 

skrzyżowanie. Według relacji reprezentantów lokalnej społeczności „to cud, że nie doszło do wypadku 

ze skutkiem śmiertelnym na tym skrzyżowaniu”. 

Proszę o priorytetowe potraktowanie powyższego problemu. Proponowanym przez 

samorządowców i ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłaby przebudowa całego skrzyżowania 

wraz z drogami dojazdowymi. Niestety jest to rozwiązanie wymagające dużych nakładów 

finansowych. Drugim rozwiązaniem, które można zastosować, jest zainstalowanie tak 

zwanej inteligentnej sygnalizacji świetlnej. Byłoby to działanie doraźne, ale pomagające poprawić 

bezpieczeństwo na wyżej wymienionym skrzyżowaniu. 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Starosto, proszę o podjęcie działań, które poprawią 

poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic: Dąbskiej, Polnej i Wschodniej w 

Uniejowie. 

Przemysław Błaszczyk 

 


