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WSTĘP
Z inicjatywy władz miasta Brzeziny w dniach 18 kwietnia – 27 czerwca 2018 r. zespół
naukowy we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Brzeziny, przeprowadził
w Brzezinach konsultacje społeczne. Celem konsultacji było określenie poziomu
akceptacji społecznej dla możliwych rozwiązań w zakresie zmniejszenia uciążliwości
nadmiernego ruchu ulicznego w Brzezinach. W ramach konsultacji zorganizowano trzy
otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przeprowadzono badania sondażowe na
reprezentatywnej grupie pełnoletnich mieszkańców miasta.
Celem spotkań informacyjno-konsultacyjnych było omówienie rozwiązań w zakresie
zmniejszenia uciążliwości nadmiernego natężenia ruchu w mieście, oraz poznanie opinii
i uwag mieszkańców na ten temat. Zebrane w czasie spotkań informacje stanowiły
podstawę do przygotowania pytań do badań sondażowych, które ostatecznie
zrealizowały cel konsultacji dając odpowiedź na pytanie o poziom akceptacji społecznej
dla możliwych rozwiązań w zakresie zmniejszenia uciążliwości nadmiernego ruchu
ulicznego w Brzezinach.
Wnioski płynące z przeprowadzonych konsultacji zawarto w Raporcie opracowanym
przez zespół naukowy w składzie: dr Karolina Dmochowska-Dudek, prof. UŁ Marcin
Wójcik, prof. UŁ Anna Janiszewska oraz dr Pamela Jeziorska-Biel. Zespół posiada
ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w realizowaniu badań społecznych w zakresie
rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i kształtowania polityki przestrzennej na
poziomie lokalnym i regionalnym, co potwierdza dotychczasowy dorobek poszczególnych
członków zespołu:

Karolina Dmochowska-Dudek: doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografii, adiunkt na Wydziale
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Realizowana problematyka badawcza obejmuje
m.in. zagadnienia z zakresu geografii społecznej i planowania przestrzennego tj. konflikty
społeczno-przestrzenne i lokalizację uciążliwych inwestycji. Prowadziła badania w ramach
licznych projektów i grantów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych
we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczące m.in.: syndromu NIMBY
w Łodzi (praca doktorska), konfliktów społeczno-przestrzennych na obszarach wiejskich w Polsce
(grant badawczy Narodowego Centrum Nauki, 2013-2015), rozwoju obszarów peryferyjnych
w regionie łódzkim (ESPON 2020, PROFECY – Inner Peripheries: National territories facing
challenges of access to basic services of general interest, 2017) czy rozwoju obszaru bipolarnego
Łódź-Warszawa (ekspertyza na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego, 2014).
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Marcin Wójcik: doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii, prof. UŁ na Wydziale
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Instytutu Geografii SpołecznoEkonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ oraz Kierownik Katedry Geografii Regionalnej
i Społecznej. Specjalista w zakresie rozwoju lokalnego i obszarów wiejskich. Zainteresowania
badawcze koncentrują się na problemach więzi w społecznościach lokalnych, tożsamości
terytorialnej i kształtowania funkcji społeczno-ekonomicznych. Kierownik wielu projektów
naukowych i wdrożeniowych. W sferze prac na rzecz praktyki zrealizował m.in. zadania polegające
na ocenie i rekomendacjach w zakresie rozwoju funkcji miast regionu łódzkiego, rozwoju
i promocji cennych układów ruralistycznych, specjalizacji obszarów wiejskich, strategii rozwoju
społeczności lokalnych, kształtowania układów osadniczych (metropolii) oraz inteligentnych
specjalizacji. Sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Obszarów Wiejskich PTG. Członek
Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Wiejskich
i Krajobrazu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Anna Janiszewska: doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie geografii, profesor
nadzwyczajny na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach swoich
zainteresowań naukowych podejmuje badania, które dotyczą: procesów demograficznych
zarówno w mezo-, makro- lub mega skali (geografia ludności), jakości życia na blokowiskach
(geografia społeczna), rozwoju i przekształceń w sektorze usługowym (geografia usług), wpływu
inwestycji na środowisko przyrodnicze i antropogeniczne (geografia ekonomiczna, gospodarka
przestrzenna); geografii regionalnej. Współpraca A. Janiszewskiej z samorządem terytorialnym
zaowocowała opracowaniem (we współautorstwie) czterech prognoz oddziaływania na
środowisko (ingerencja w przyrodę, wpływ na społeczeństwo i dorobek kulturowy) planowanych
inwestycji w Regionalnych Programach Operacyjnych w województwie mazowieckim, łódzkim
i warmińsko-mazurskim. Jest także autorką ekspertyzy do Planu przeciwdziałania depopulacji
w województwie łódzkim 2020.

Pamela Jeziorska-Biel: doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt na Wydziale Nauk
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowo- badawcze, jako socjologa
wsi, skoncentrowane są na problematyce szeroko rozumianego rozwoju lokalnego, w tym: odnowy
wsi, aktywizacji społeczności lokalnych, zasobów lokalnych. Doświadczenie w prowadzeniu
badań społecznych oraz metodologiczne wsparcie wielu projektów naukowych, finansowanych
ze środków krajowych i zagranicznych, m.in: projektu flagowego: „Sustainable rural developement
through youth participation innovation and enterprenership” (2012–2015); „Tworzenie Sieci
Najciekawszych Wsi w Polsce” (2015); ESPON 2020, PROFECY – Inner Peripheries: National
territories facing challenges of access to basic services of general interest, (2017). Autorka
licznych publikacji naukowych w zakresie problematyki obszarów wiejskich.
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Opracowanie składa się ze wstępu, trzech części zasadniczych, podsumowania w formie
wniosków i rekomendacji oraz streszczenia w języku niespecjalistycznym. We wstępie
wyjaśniono zasadność i celowość raportu. Część pierwsza pt. Informacje wprowadzające
poświęcona została omówieniu położenia Miasta Brzeziny w systemie drogowym kraju
oraz problematyce transportowej zawartej w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Łódzkiego i Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014–2020. W tej
części odniesiono się także do kwestii społecznych poruszanych w Raporcie
o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy
Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72. Druga część raportu zawiera informacje ze spotkań
informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami Brzezin. Przedstawiono tu opinie, jakie
wyrażali mieszkańcy w trakcie trzydniowych spotkań. Trzecia część opracowania
poświęcona jest prezentacji wyników badań ankietowych, jakie zostały przeprowadzone
z mieszkańcami w celu poznania ich zdania na temat możliwych rozwiązań w zakresie
zmniejszenia uciążliwości nadmiernego ruchu ulicznego w Brzezinach. W celu
zaprezentowania ocen posłużono się nie tylko analizą opisową wyników, ale także
wzbogacono ją o prezentacje graficzne.
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INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
Ze względu na położenie w obrębie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego miasto Brzeziny
charakteryzuje się złożonym reżimem komunikacyjnym. Złożoność ta wynika
z funkcjonowania dwóch nakładających się na się na siebie systemów transportowych, tj.
aglomeracyjnego związanego z przepływami w ramach cyklu dziennego oraz
tranzytowego.
Na granicy miasta i gminy Nowosolna znajduje się zjazd z autostrady A1 – „Brzeziny”.
Zjazd ten oddalony jest od centrum Brzezin o ok. 10 km. Droga pomiędzy tymi punktami
to część DK 72 łączącej Konin z Łodzią i z Rawą Mazowiecką. Jest to o tyle istotne, że
w Rawie Mazowieckiej DK 72 łączy się z drogą ekspresową S8. Ruch komunikacyjny przez
Brzeziny jest dodatkowo generowany przez drogi wojewódzkie (do Łowicza – 704; do
Strykowa – 708; do Tomaszowa Mazowieckiego) oraz lokalne.

Ryc. 1. Układ transportowy w mieście Brzeziny
Źródło: opracowanie własne
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Brzeziny zaliczają się do grupy miast małych (12 534 mieszkańców w 2017 r. – dane GUS)
o stosunkowo wysokiej koncentracji zabudowy, a tym samym dużej koncentracji ludności
w centrum miasta (zabudowa kamieniczna i blokowa). Podstawowe osie urbanistyczne
miasta oparte są na promienistym układzie drogowym, którego środkiem jest najstarsza
część miasta o średniowiecznej genezie. Konsekwencją tego jest nasilony ruch drogowy
przez centrum miasta. Wzrost natężenia ruchu drogowego w takiej strukturze
przestrzennej ma konsekwencje społeczne w postaci presji na rozwiązanie problemu
w postaci budowy obwodnicy miasta.

Problematyka transportowa w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Łódzkiego

Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego zakłada rozwój
obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej. Ważnym zadaniem
jest „integracja wewnętrzna obszaru kształtowania powiązań funkcjonalnych Aglomeracji
Łódzkiej poprzez kształtowanie ścisłych funkcjonalnych i infrastrukturalnych powiązań
„równoległych” pomiędzy miastami”. W tym systemie miasto Brzeziny jest wskazane jako
ośrodek wielofunkcyjny. Oznacza to kształtowanie funkcji rezydencjalnych oraz usług
typowych dla ośrodków ponadlokalnych stref zewnętrznych aglomeracji. Ważnym
elementem kształtowania ładu przestrzennego jest wzrost jakości zasobów
mieszkaniowych poprzez rewitalizację i rewaloryzację zdegradowanej przestrzeni.
W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych celem polityki przestrzennej dla Brzezin jest
ograniczenie uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego z terenów o intensywnej
zabudowie poprzez przełożenie drogi krajowej nr 72 na odcinku autostrada A-1 – Brzeziny
w formie obwodnicy. Przebieg tej obwodnicy zostanie wytyczony w zakresie
szczegółowego opracowania drogowego, które będzie zawierać różne jego warianty
poddane konsultacjom społecznym.
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Ryc. 2. Powiązania infrastrukturalne
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego
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Problematyka transportowa w Strategii Rozwoju Miasta Brzeziny na lata 2014–2020

Ruch transportowy jest jednym z ważnych elementów, wokół których budowana jest
strategia rozwoju miasta. W analizie SWOT zasobów miasta, „duży ruch samochodowy”
znalazł się wśród słabych stron rozwoju Brzezin. Z kolei w zakresie zagospodarowania
przestrzennego wśród słabych stron wskazano „niewystarczająco rozwiniętą
infrastrukturę drogową i okołodrogową”, natomiast wśród mocnych – „położenie przy
głównych szlakach komunikacyjnych”. W tym zakresie wskazano również jako szansę
rozwoju „budowę obwodnicy (zmniejszenie ruchu drogowego w mieście) oraz „możliwość
pozyskania środków zewnętrznych na rozwój infrastruktury drogowej i okołodrogowej”.
Natomiast wśród zagrożeń „wzmożony ruch drogowy (degradacja zabytkowych
budynków, hałas, zanieczyszczenie powietrza) oraz „budowę obwodnicy miasta, która
może spowodować zamieranie handlu i usług”. Informację te wskazują, że budowa
obwodnicy jest jednym z największych wyzwań rozwojowych i tworzenia środowiska
życia przyjaznego mieszkańcom. Jednak należy zauważyć, że dostrzegane są z tego
powodu również zagrożenia dla funkcjonowania niektórych sfer ekonomiki miasta.
Problem ruchu transportowego był podkreślony również w przeprowadzonych wówczas
badaniach społecznych. Wśród najistotniejszych obszarów, na których powinny skupić
swoją uwagę władze miasta (9 obszarów) „rozwój infrastruktury i transportu” został
wskazany na drugim miejscu. Respondenci uznali bowiem, że sprawą niecierpiącą zwłoki
powinna być poprawa stanu dróg oraz budowy obwodnicy, a także poprawa stanów
chodników i poboczy.
Rozwiązanie problemów transportowych miasta jest kluczowe dla zwiększenia
atrakcyjności inwestycyjnej oraz budowy oferty dla potencjalnych inwestorów, którzy
dostrzegają dogodne położenie miasta w ogólnym układzie komunikacyjnym. Jednym
z kluczowych elementów strategii jest cel, gdzie postuluje się budowę obwodnicy miasta
oraz rozbudowę infrastruktury okołodrogowej takiej jak parkingi, chodniki, ścieżki
rowerowe czy oświetlenie ulic. Ważnym działaniem jest zatem konieczność
wyprowadzenia transportu ciężkiego z centrum. Obwodnica poprawi nie tylko
bezpieczeństwo, ale także obniży zanieczyszczenia powietrza oraz hałas.
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Uwarunkowania społeczne w „Raporcie o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72”

Raport o oddziaływaniu na środowisko został wykonany w związku z postanowieniem
Wójta Gminy Brzeziny z dnia 9 marca 2012r., nakładającym obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie obwodnicy
Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72.
Wśród najważniejszych korzyści wynikających z budowy obwodnicy podano:
„1) poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i lokalnego na odcinku
Nowosolna - Brzeziny - Przecław,
2) zwiększenie prędkości przejazdu na rozpatrywanym odcinku,
3) poprawę bezpieczeństwa ruchu z uwagi na ominięcie terenów zabudowanych
i ograniczenie dostępności do projektowanej obwodnicy”.
Wśród korzyści pośrednich wymieniono:
„1) uwolnienie od uciążliwego ruchu przelotowego istniejących odcinków drogi nr 72
przebiegających przez tereny zabudowane,
2) zmniejszenie poziomu hałasu i emisji spalin na odcinkach przebiegających przez tereny
zabudowane,
3) aktywizacja terenów położonych wzdłuż projektowanej obwodnicy.”
Rozpatrywane warianty trasy przebiegają przez teren: gminy Nowosolna, gminy Brzeziny,
miasta Brzeziny oraz gminy Rogów.
W dokumencie, projektowany przebieg obwodnicy Brzezin opracowany został w trzech
wariantach, a mianowicie:
„1) wariant IV; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega po
nowej trasie omijając po stronie południowej miasto Brzeziny oraz następujące
miejscowości: Natolin, Lipiny, Paprotnię i Przecław.
2) wariant V; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega po
nowej trasie, przy czym miasto Brzeziny i miejscowość Przecław omija po stronie
północnej, a miejscowości Natolin, Lipiny i Paprotnię po stronie południowej.
3) wariant VI; w wariancie tym projektowana obwodnica na całej długości przebiega po
nowym terenie, omijając Brzeziny oraz pozostałe miejscowości po stronie południowej.
Jednocześnie w rezultacie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej stwierdzono
występowanie konfliktów rozpatrywanych wariantów obwodnicy Brzezin z cennymi
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obiektami i obszarami naturalnymi (szczególnie dotyczy to wariantów IV i V). W związku
z powyższym zaproponowany został do rozpatrzenia wariant kolejny tj. IVA.
W ramach prowadzonych prac projektowych dotyczących omawianej obwodnicy Brzezin
odbyły się konsultacje społeczne. Celem konsultacji społecznych było zapoznanie
zainteresowanych mieszkańców miasta Brzeziny i gmin: Brzeziny i Nowosolna
z planowaną inwestycją.
Proponowane warianty wzbudziły liczne protesty. Mieszkańcy sołectw Helenów,
Paprotnia i Małczew powołali Komitet Protestacyjny i przedstawili swoje stanowisko,
gdzie wskazano na konieczność przeprowadzania konsultacji społecznych.
Z drugiej strony został złożony wniosek przez Stowarzyszenie Mieszkańców Ziemi
Brzezińskiej popierający jej budowę.
Największe kontrowersje wzbudzał wybór wariantu przebiegu obwodnicy. Komitet
Protestacyjny mieszkańców sołectw Helenów, Paprotnia i Małczew nie zgodzili z żadnym
z proponowanych wariantów, gdyż warianty (IV, IVA, V i VI) zakładają przebieg przez ich
gospodarstwa rolne lub w sąsiedztwie ich domów. Komitet Protestacyjny przedstawił
propozycję przebiegu nowego wariantu drogi. Ważnym argumentem podawanym przez
mieszkańców tych sołectw jest to, że proponowane warianty wykraczają daleko poza
miasto i swoim zasięgiem obejmują teren wielu gmin. Stwierdzono zatem, że z punktu
widzenia mieszkańców tych sołectw najlepszym rozwiązaniem będzie wariant tylko na
obszarze miasta Brzeziny.

Podsumowując Miasto Brzeziny pod względem położenia komunikacyjnego ma złożony
reżim komunikacyjny, wynikający z jego lokalizacji w systemie dróg krajowych i Łódzkim
Obszarze Metropolitalnym. Zgodnie z dokumentami strategicznymi, w tym z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, celem polityki
przestrzennej dla Brzezin jest ograniczenie uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego
na terenach o intensywnej zabudowie poprzez przełożenie drogi krajowej nr 72 na
odcinku autostrada A-1 – Brzeziny w formie obwodnicy. Taki sam sposób rozwiązania
problemu wzmożonego ruchu tranzytowego w mieście wskazuje Strategia Rozwoju
Miasta Brzeziny na lata 2014–2020. M.in. te wskazanie były powodem opracowania
w 2012 r. Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy obwodnicy Brzezin w ciągu
drogi krajowej nr 72, gdzie wskazano bezpośrednie i pośrednie korzyści takiej inwestycji
dla miasta i jej mieszkańców.
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SPOTKANIA INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE
Spotkania informacyjno-konsultacyjne prowadzone przez
Uniwersytetu Łódzkiego, odbyły się w trzech terminach:

zespół

naukowców

- 14. 05. 2018 r. (miejsce: Urząd Miasta Brzeziny, godz. 17.30; liczba uczestników: 27)
- 15. 05. 2018 r. (miejsce: SP nr 1 w Brzezinach, godz. 17.30; liczba uczestników: 21)
- 16. 05. 2018 r. (miejsce: SP nr 2 w Brzezinach, godz. 17.30; liczba uczestników: 14)
Trzy różne terminy, a także lokalizacje spotkań miały na celu zgromadzić mieszkańców
odpowiednio z centralnej, południowej i północnej części miasta. Na spotkaniach obecny
był również Burmistrz miasta – Marcin Pluta, który przez cały czas trwania spotkań,
odpowiadał na pojawiające się pytania mieszkańców.
Wszystkie trzy spotkania odbyły się według takiego samego, wcześniej ustalonego
porządku, który zakładał:
1.
2.
3.
4.

część wprowadzającą (przedstawienie zespołu prowadzących),
część informacyjną,
część dyskusyjną,
część podsumowującą (zebranie głównych wniosków).

W ramach części pierwszej, prowadzący przedstawili siebie jako zespół. Syntetycznie
zaprezentowali obszary swoich zainteresowań naukowo-badawczych oraz posiadane
kompetencje w zakresie prowadzenia badań społecznych dotyczących szeroko pojętej
problematyki rozwoju lokalnego.
Część druga, z założenia miała dostarczyć mieszkańcom obecnym na spotkaniu wiedzę
teoretyczną dotyczącą podstawowych danych statystycznych opisujących sytuację
społeczno-gospodarczą Brzezin. Zakładano, iż uporządkuje to już posiadane przez
mieszkańców informacje, ale i stworzy przestrzeń do dyskusji. Wobec tego w tej części
spotkania omówiono: główne problemy rozwojowe miasta (wynikające z uwarunkowań
wewnętrznych oraz zewnętrznych) oraz ich kształt w kontekście rozbudowy
infrastruktury. Posłużono się następującymi wskaźnikami: liczba ludności miasta, ludność
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, podmioty GN wpisane do
rejestru REGON, dochody miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Przywołano także
fragment planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz stan
budowy dróg w województwie łódzkim na fragmencie dotyczącym Brzezin (dane
GDDKiA). Istotnym punktem prezentacji było omówienie wskaźników natężenia ruchu
w Brzezinach (stan aktualny i prognozy). Prowadzący – badacze wspomnieli również
o ważnym czynniku, który może mieć w przyszłości wpływ na ewentualne zwiększenie
natężenia ruchu w mieście, w postaci prawdopodobnego wprowadzenia opłat za
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autostradę A2. Na zakończenie części drugiej (teoretycznej), przedstawiono
dyskutowany (jedyny możliwy do wprowadzenia) wariant budowy obwodnicy. Stanowi
on połączenie dotychczas analizowanych i omawianych (w czasie spotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami, które miały miejsce w latach poprzednich) dwóch
wariantów budowy obwodnicy: IV i VII – por. ryc. 3.

Ryc. 3. Dyskutowany na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych (14-16.05.18 r.) wariant
obwodnicy oraz przebieg DK nr 74 w granicach miasta Brzeziny
Źródło: Urząd Miasta Brzeziny

Trzecia część dyskusyjna spotkania zorganizowana zostało wokół trzech bloków
tematycznych porządkujących strukturę zebrania. Mieszkańcy Brzezin zostali poproszeni
o zabranie głosu w następujących kwestiach:
1. Ocena obecnego natężenia ruchu samochodowego w Brzezinach;
2. Budowa obwodnicy w zaproponowanym wariancie jako rozwiązanie w/w
problemów. Argumenty „za i przeciw”;
3. Modernizacja dróg w Brzezinach jako rozwiązanie w/w problemów. Argumenty „za
i przeciw” (pod pojęciem modernizacji dróg rozumiano: scenariusz budowy rond
w mieście w zaproponowanych miejscach, albo inne scenariusze zaproponowane
przez uczestników spotkania).
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W części czwartej prowadzący spotkanie dokonali podsumowań najważniejszych
wniosków i uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Dziękując za obecność, zaprosili
przybyłych na kolejne rozmowy w następnych dniach.
Spotkania z mieszkańcami Brzezin odbyły się w trzech terminach (14, 15 i 16 maja 2018 r).
Głosy mieszkańców zostały odnotowane i spisane jako opinie przedstawicieli
z poszczególnych ulic miasta, które reprezentowali. Każde z tych spotkań zaczynało się
od wprowadzenia Burmistrza Miasta Brzeziny – Marcina Pluty.
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PRZEBIEG SPOTKAŃ INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYCH
Spotkanie z dn. 14 maja 2018 r.

Pierwsze spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się dnia 14 maja 2018 o godz.
17.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny; uczestniczyło w nim 27 osób.
Spotkanie dedykowano mieszkańcom centralnej części miasta. Przebieg spotkania wraz
z głównymi wnioskami przedstawiają się następująco:

Ocena aktualnej sytuacji natężenia ruchu w Brzezinach
Mieszkaniec – Droga Krajowa 72: Nie obserwuję zmniejszenia ruchu samochodowego
w mieście, bardzo dużo tirów wjeżdża od strony Strykowa. Powoduje to hałas, emisję
spalin, nie można otworzyć okna. Niszczeniu ulegają budynki mieszkalne, obserwuje się
ich „osiadanie”.
Radna Miasta Brzeziny – Ilona Skipor: Zadała pytanie: Skąd pochodzą dane dotyczące
ruchu samochodowego w Brzezinach?
dr Karolina Dmochowska-Dudek: poinformowała, że dane pochodzą z Raportu
przygotowanego przez GDDKiA nt. wariantów obwodnicy Brzezin.
Mieszkanka centrum miasta: Wskazała na bardzo dużą uciążliwość ruchu ulicznego,
ogromne natężenie ruch samochodowego. Zauważyła także, że w przypadku
modernizacji centrum miasta, rozbiórce musiałaby ulec budynki, które mają wartość
zabytkową, według niej ronda to jest rozwiązanie nie wystarczające, tzw. półśrodki.
Mieszkaniec – Ulica Moniuszki: Wzmożony ruch samochodowy przyczynia się także do
zakłócenia spokoju osób odwiedzających cmentarz i przebywających w kościele pw.
Świętego Ducha. Mieszkańcy opowiadają się za obwodnicą.

Budowa obwodnicy w zaproponowanym wariancie jako rozwiązanie w/w problemów.
Argumenty „za i przeciw”;
Mieszkaniec – Ulica Słowackiego: Władze nie zrobiły nic w sprawie obwodnicy przez
ostatnie osiem lat.
Wicestarosta powiatu brzezińskiego – Roman Sasin: Opowiedział się za budową rond w
mieście wskazał, że takie rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo, jakość powietrza, obniży
poziom hałasu, zahamuje niszczenie się budynków i stan nawierzchni dróg.
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Modernizacja dróg w Brzezinach jako rozwiązanie w/w problemów. Argumenty
„za i przeciw”
Głos z Sali: Trudno odnieść się do celowości modernizacji, skoro nie ma konkretnych
propozycji takich rozwiązań.
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta: Podał lokalizację rond: Kościuszki/ 1 Maja/ Waryńskiego;
św. Anny/ Reformacja przy OSP z wyburzeniem jednej kamienicy; Reformacka/
Mickiewicza/ Okrzei
Inne głosy z Sali:
- ronda nie obniżą natężenia ruchu,
- nie zmniejszy się hałas i zanieczyszczenie powietrza,
- nie ma przestrzeni na budowę rond.
- zakaz wjazdu tirów za wyjątkiem pojazdów dowożących zaopatrzenie dla Brzezin.
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Spotkanie z dn. 15 maja 2018 r.

Drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się dnia 15 maja 2018 o godz. 17.30
w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach; uczestniczyło w nim 21 osób. Spotkanie
dedykowano mieszkańcom południowej części miasta. Przebieg spotkania wraz
z głównymi wnioskami przedstawiają się następująco:

Ocena aktualnej sytuacji natężenia ruchu w Brzezinach
Mieszkaniec – Ulica Przemysłowa: Od uruchomienia autostrady „korek” do Łodzi się
zwiększył, natężenie ruchu kołowego jest większe, a włączenie się do ruchu z ul. Św.
Anny jest bardzo utrudnione.
Mieszkaniec – Ulica Dąbrowskiego: Obserwujemy bardzo duży ruch cystern, domy się
trzęsą, drogi są w złym stanie, ich stan się pogarsza (są „rozjeżdżone”), wydłużył się czas
dojazdu karetek pogotowia ratunkowego. Po otwarciu autostrady natężenie ruchu na
ulicy Dąbrowskiego jest jeszcze większe.
Mieszkaniec – Róg ulic Św. Anny i Południowej: Duże natężenie ruchu samochodowego
odczuwalne jest w domach mieszkalnych („domy się trzęsą”). Na ulicy Św. Anny brak jest
chodnika dla pieszych, co stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Dodatkowo stan
techniczny tej drogi jest bardzo zły (liczne „dziury” w asfalcie)
Mieszkaniec – Ulica Żeromskiego: Duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych –
tirów. Dodatkowo można zaobserwować, że na wąskich ulicach centrum miasta
samochody ciężarowe podczas manewrów skrętu muszą wjeżdżać na drugi pas drogi
(tzw. składanie się). Stwarza to zagrożenie w ruchu drogowym. Mieszkaniec mówił też
o wpływie ruch samochodowego na stan budynków mieszkalnych – domy się trzęsą,
ściany pękają.
Mieszkaniec z południowej części miasta: Stwierdził, że najlepszym sposobem na
rozwiązanie problemu dużego ruch samochodowego w Brzezinach byłoby
przeprowadzenie referendum, tak aby mogli wypowiedzieć się wszyscy mieszkańcy.
W dalszej części wypowiedzi mówił o zwiększonym ruchu samochodów w mieście
(kawalkada) w wyniku robót drogowych w Koluszkach. Nie zgodził się ze stwierdzeniem,
że obwodnica może zatrzymać rozwój miasta Brzezin.
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Budowa obwodnicy w zaproponowanym wariancie jako rozwiązanie w/w problemów.
Argumenty „za i przeciw”;
Mieszkaniec – Ulica Polna: Budowa obwodnicy ułatwi komunikację przy drodze krajowej
nr 72, teraz bardzo trudno przejść na drugą stronę ulicy, nieprawdą jest, że zmniejszyła
się liczba pojazdów przejeżdżających przez Brzeziny. Dla nas ważniejsze jest nasze życie
i zdrowie.
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta: Wskazał na przykłady takich miast jak Piątek i Wieruszów,
których rozwój został zahamowany w pewien sposób w wyniku budowy obwodnic miast.
Przypomniał przebieg ośmiu wariantów obwodnicy miasta Brzeziny. Uzasadniał potrzebę
przeprowadzenia obiektywnych badań ankietowych, aby władze miasta mogły poznać
opinię mieszkańców na temat rozwiązań problemu jakim jest w mieście duże natężenie
ruchu kołowego.
dr Karolina Dmochowska-Dudek – wyjaśniła procedurę i podstawy metodologiczne badań
ankietowych

Modernizacja dróg w Brzezinach jako rozwiązanie w/w problemów. Argumenty
„za i przeciw”
Radna Miasta Brzeziny – Ilona Skipor: Odniosła się do wcześniejszych ustaleń
i dokumentów dotyczących obwodnicy(w tym protokołu z 17.11.2015 z rozprawy
administracyjnej dotyczącej wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
dotyczącej budowy obwodnicy dla miasta Brzeziny, opinii sanitarnej z dnia 18.01.2016 r.
wydanej przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz
postanowienia burmistrza miasta z dnia 19.04.2016 r. w sprawie zawieszenia
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o budowie
obwodnicy w ciągu drogi krajowej 72 ). Tym samym poddała w wątpliwość zasadność
prowadzenia aktualnych działań władz miasta w tym temacie.
Wicestarosta powiatu brzezińskiego – Roman Sasin: Podkreślił, że ronda nie zmniejsza
natężenia ruchu, ale zdecydowanie go upłynnią, co może być dobrym rozwiązaniem
w najbliższej perspektywie dla miasta.
Mieszkaniec – Ulica Waryńskiego: Wyraziła swoje poparcie dla obwodnicy jako sposobu
na rozładowanie dużego natężenia ruchu tirów, zdecydowanie była przeciw modernizacji
dróg w postaci budowy rond.
Nauczyciel SP nr 1 w Brzezinach: Dzieci do szkoły są przywożone w 90% przez rodziców,
ponieważ rodzice boją się o ich bezpieczeństwo.
Mieszkaniec – Ulica Łódzka: Przypomniał, że temat realizacji obwodnicy w Brzezinach jest
obecny w sferze dyskusji publicznej już od 1977 r. Wskazał na pozytywne aspekty takich
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rozwiązań jak ronda, tj. upłynnienie ruchu kołowego. W przypadku realizacji obwodnicy
w następnym etapie, ronda będą już elementem infrastruktury miasta.
Inne głosy z Sali:
- Najpierw powinna być realizowana obwodnica, potem dopiero ronda
- „Suplementem” obwodnicy mogłoby być ograniczenie tonażu wjeżdżających do miasta
samochodów
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Spotkanie z dn. 16 maja 2018 r.

Drugie spotkanie konsultacyjno-informacyjne odbyło się dnia 16 maja 2018 o godz. 17.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny; uczestniczyło w nim 14 osób. Spotkanie
dedykowano mieszkańcom północnej części miasta. Przebieg spotkania wraz z głównymi
wnioskami przedstawiają się następująco:

Ocena aktualnej sytuacji natężenia ruchu w Brzezinach
Mieszkaniec – Ulica Modrzewskiego: Wskazał na bardzo duże natężenie ruchu
samochodowego w mieście.
Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Barucki: Sceptycznie odniósł się do informacji
zaprezentowanych we wstępnej części spotkania, jego zastrzeżenia budziły dane
o budżecie miasta. Przypomniał historię prac nad obwodnicą, kiedy funkcję ministra
infrastruktury pełnił Cezary Grabarczyk. Według Przewodniczącego tylko obwodnica
może poprawić stan bezpieczeństwa i obniżenie natężenia ruchu drogowego,
a konsultacje społeczne są zbyteczne. Po swojej wypowiedzi Przewodniczący opuścił
spotkanie.
Mieszkanka gminy Brzeziny: Ruch w mieście jest bardzo duży. Odniosła się także do
innych wariantów przebiegu obwodnicy przebiegających na granicy miasta Brzeziny
i gminy Brzeziny. Wtedy to rozwiązanie zostało zakwestionowane przez mieszkańców
Helenowa i poparte przez senator Zdzisławę Janowską. Stwierdziła, że obwodnica
w wariancie 4A była najlepszym rozwiązaniem. Aktualny wariant obwodnicy przetnie
mieszkańcom pola na pół albo w jednej trzeciej. Według niej obwodnica jest konieczna
tylko w innym wariancie.
Mieszkaniec – Ulica Modrzewskiego: Zadał pytanie Burmistrzowi: Gdzie jest obwodnica,
którą Pan obiecywał mieszkańcom Brzezin? Wskazał także na zły stan budynku Poczty
Polskiej i niewłaściwy (według niego) rodzaj nawierzchni na Placu Jana Pawła II.
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta: Odpowiadając na pytania, wskazał na różne i zmieniające
się uwarunkowania i czynniki wpływające na podejmowaną działalność inwestycyjną
przez władze miasta Brzeziny (w tym polityczne). W przypadku budynku Poczty Polskiej
– władze miasta nie mogą podejmować decyzji w sprawie remontów, ponieważ obiekt
jest własnością Skarbu Państwa. Natomiast remont Placu Jana Pawła II był pod nadzorem
konserwatora zabytków, który wyraził zgodę tylko na taki rodzaj nawierzchni placów –
w tym przypadku była to kostka.
Radna Miasta Brzeziny – Ilona Skipor: Odniosła się do kwestii dużego natężenia ruchu
samochodowego w mieście, tj. hałasu czy „rozbryzgiwania wody” przez przejeżdżające
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auta w czasie deszczu. Jej zainteresowanie i zastrzeżenia budziły także same badania
ankietowe – treść pytań kwestionariusza ankiety, sposób prowadzenia badań, termin i ich
koszty. Wskazywała także na brak zaufania do ankieterów.
dr Karolina Dmochowska-Dudek – wyjaśniła ponownie procedurę i podstawy
metodologiczne badań ankietowych

Budowa obwodnicy w zaproponowanym wariancie jako rozwiązanie w/w problemów.
Argumenty „za i przeciw”;
Radna Miasta Brzeziny – Ilona Skipor: Mieszkańcy opowiadają się za budową obwodnicy,
stwierdziła, że argument o marginalizacji miasta jest nieprawdziwy. Miasto w centrum nie
dysponuje parkingami, w związku z tym przejeżdżający przez Brzeziny i tak nie mogą się
tu zatrzymać.
Głos z sali: Dla nich szybciej, dla nas zdrowiej
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta: Jest szansa na rozszerzenie listy miast, w których będą
realizowane inwestycje infrastrukturalne, w tym drogowe.
Głos z sali: Podniósł problem podziału działek w przypadku budowy obwodnicy,
zaproponował by ich nie dzielić tylko „iść” w granicach działek.
Burmistrz Brzezin Marcin Pluta: Granica miasta nie pokrywa się z granicami działek,
wyznaczenie przebiegu obwodnicy na granicy działek z różnych względów jest mało
realna.

Modernizacja dróg w Brzezinach jako rozwiązanie w/w problemów. Argumenty
„za i przeciw”
Głos z sali: Odniósł się do Planu Rozwoju Brzezin, w którym zapisano poprawę jakości
dróg w mieście – ich 30%.
Wicestarosta powiatu brzezińskiego – Roman Sasin: Wskazał na możliwości protestów
społecznych odnoście inwestycji drogowych, w tym protestów „Ruchu Zielonych”
Inne głosy z Sali:
- podkreślano raz jeszcze hałas, drgania, niszczenie słupków przy drogach, „rozjeżdżanie”
chodników w wyniku wzmożonego natężenia ruchu kołowego,
- wskazywano, że już trzecie pokolenie mieszkańców miasta oczekuje na obwodnicę
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Celem spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami Brzezin było przekazanie
informacji opisujących sytuację społeczno-gospodarczą Brzezin, a przede wszystkim
uzyskanie opinii lokalnej społeczności na temat możliwości rozwiązania problemu
wzmożonego ruchu kołowego w mieście. Wśród opinii wyrażanych przez mieszkańców
zdecydowanie dominowały zdania o konieczności budowy obwodnicy miasta w celu
eliminacji niekorzystnych zjawisk takich jak m.in. hałas, zanieczyszczenie środowiska,
degradacja zabudowy. Zdecydowanie mniejszym poparciem społecznym cieszyło się
rozwiązanie problemu wzmożonego ruchu kołowego w mieście w postaci modernizacji
dróg takich jak budowa rond.
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OPINIE MIESZKAŃCÓW BRZEZIN NA TEMAT ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE
ZMNIEJSZENIA UCIĄŻLIWOŚCI NADMIERNEGO RUCHU ULICZNEGO
W CENTRUM BRZEZIN
Dobór próby badawczej

Biorąc pod uwagę cele badania postawione we wstępie przyjęto, że przeprowadzone
zostanie badanie sondażowe na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców
Brzezin. Logika doboru próby reprezentatywnej oznacza, że uzyskane wyniki mogą być
uogólniane na całą populację, z której zostały pobrane. W związku z tym zastosowano
dobór losowy (reprezentatywność proceduralna), spełniając jednocześnie postulat
reprezentatywności przedmiotowej w zakresie cech istotnych, tj. struktury płci, wieku
oraz miejsca zamieszkania respondentów. Dzięki temu uzyskano próbę losowo-kwotową
odpowiadającą demograficznemu i geograficznemu zróżnicowaniu populacji. Innymi
słowy, wybrana losowo próba (wylosowani respondenci) posiada cechy (odzwierciedla
ją) odpowiadające całej badanej populacji (wszyscy mieszkańcy Brzezin), ma więc taką
samą zmienność. Jest zatem trafnym obrazem całej populacji, z której została
wylosowana. Ważna jest również informacja, iż każdy element populacji posiadał taką
samą szansę znalezienia się w próbie.
Liczebność próby ustalono na 3731 respondentów (przy poziomie ufności α= 0,95 oraz
dopuszczalnym błędzie e = 5%), dla populacji skończonej równej 10176 mieszkańców
w wieku 18 lat i więcej2. Przyjęte parametry oznaczają, że uzyskane rezultaty są pewne
w 95% przy prawdziwych wartościach różniących się maksymalnie o 5%.
Kwoty respondentów odpowiadają strukturze płci mieszkańców w przyjętych grupach
wiekowych:
•
•
•
•

18–30 lat (kobiety i mężczyźni),
31–50 lat (kobiety i mężczyźni),
51–60 lat (kobiety) i 51–65 lat (mężczyźni),
61 lat i więcej (kobiety) oraz 66 lat i więcej (mężczyźni).

Struktura respondentów odzwierciedla również odsetek mieszkańców zamieszkujących
w poszczególnych częściach miasta (północnej, centralnej i południowej), które
wyznaczono uwzględniając ich charakter oraz odległość od planowanej obwodnicy
miasta. Część centralna objęła tereny zabudowy śródmiejskiej wskazane w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeziny (Uchwała

1
2

Minimalna wymagana liczebność próby przy przyjętych parametrach wynosi 371 osób.
Całkowita liczba mieszkańców Brzezin wynosi w br. 12325 osób (dane UM Brzeziny).
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Nr XLII/190/2013 Rady Miasta Brzeziny z dnia 26 września 2013 r.), część północna –
obszar miasta położony na północ od DK nr 72 i części centralnej, zaś część południowa
– na południe od DK nr 72 i części centralnej.

Strukturę mieszkańców Brzezin oraz odpowiadającą jej liczbę respondentów dla
poszczególnych grup płci, wieku oraz miejsca zamieszkania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Demograficzne i geograficzne zróżnicowanie populacji generalnej i odpowiadająca mu
liczba respondentów.

Płeć

Wiek
(lata)

Odsetek mieszkańców
w wieku 18 lat i więcej (%)
Część
centralna

Część
północna

Część
południowa

Liczba respondentów
Część
centralna

Część
północna

Część
południowa

Kobiety

ogółem

63,9

64,7

63,1

47

116

35

Mężczyźni

ogółem

54,9

57,3

58,3

40

102

33

Kobiety

18–30

9,1

8,5

9,3

8

19

6

Mężczyźni

18–30

10,2

8,5

9,9

10

19

7

Kobiety

31–50

16,7

18,4

18,8

15

40

13

Mężczyźni

31–50

17,4

18,5

18,0

15

40

12

Kobiety

51–60

8,2

8,7

7,3

7

19

5

Mężczyźni

51–65

10,7

11,6

11,8

9

25

8

Kobiety

61 i więcej

21,0

17,9

16,8

18

39

11

Mężczyźni

66 i więcej

6,7

7,8

7,9

6

17

5

23,1

58,5

18,4

87

118

68

Ogółem
Źródło: opracowanie własne.
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Kwestionariusz wywiadu
W badaniach sondażowych wykorzystano kwestionariusz wywiadu obejmujący 7 pytań
dotyczących przedmiotu badania oraz 10 pytań w metryczce. Pytania miały w większości
charakter zamknięty, choć pozostawiono respondentom możliwość udzielenia
odpowiedzi nie ujętej w przygotowanej kafeterii w wariancie „inne – jakie?”. Respondenci
pytani byli o ocenę uciążliwości związanych z nadmiernym natężeniem ruchu ulicznego
oraz ocenę skutków budowy planowanej obwodnicy. Ponadto, ustalono poziom wiedzy
mieszkańców na temat planów budowy obwodnicy, ich zaangażowanie w dotychczas
prowadzone konsultacje społeczne na ten temat, a także poparcie dla proponowanych
sposobów rozwiązania problemu dużego natężenia ruchu w Brzezinach.
W metryczce kwestionariusza, poza standardowymi pytaniami dotyczącymi zmiennych
demograficznych i społecznych, poproszono respondentów o udzielenie odpowiedzi na
pytania określające ich poziom przywiązania do Brzezin.
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Wyniki badań sondażowych

Przeprowadzone badania sondażowe wyraźnie wskazują, że mieszkańcy Brzezin
w przeważającej części doświadczają wielu uciążliwości związanych z nadmiernym
ruchem ulicznym w centrum miasta. Prawie 97% mieszkańców uważa, że natężenie ruchu
ulicznego w mieście jest zbyt duże. Podobnie (ponad 90%) ocenia, że stanowi ono
zagrożenie dla bezpieczeństwa, oraz że źle wpływa na jakość środowiska. Nieco mniej
osób – około 80% wskazuje, że ruch uliczny im przeszkadza. Hałas jest uciążliwy dla
ponad 46% brzezinian, przy czym na brak uciążliwości hałasu wskazują głównie osoby
mieszkające poza strefą śródmiejską i z dala od DK nr 72 (ryc. 4).

Proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z poniższymi
stwierdzeniami:
Ruch uliczny źle wpływa na jakość środowiska
Natężenie ruchu ulicznego w Brzezinach stanowi
zagrożenie dla bezpieczeństwa
Zdarza się, że muszę zamykać okna z powodu
hałasu ulicznego
Ruch uliczny w Brzezinach mi przeszkadza
Natężenie ruchu ulicznego w Brzezinach jest zbyt
duże
0%
zdecydowanie tak

raczej tak

20%

raczej nie

40%

zdecydowanie nie

60%

80%

100%

trudno powiedzieć

Ryc. 4. Ocena uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem ulicznym w odniesieniu do miejsca
zamieszkania respondentów
Źródło: opracowanie własne
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Na uciążliwość zbyt dużego ruchu ulicznego w mieście wskazywała zdecydowana
większość ankietowanych brzezinian. Byli to w przeważającej części mieszkańcy ścisłego
centrum miasta, dla których wzmożony ruch kołowy stanowi bezpośredni wpływ na
jakość ich życia codziennego. Był to także zauważalny aspekt dla mieszkańców
mieszkających na peryferiach miasta, w znacznym oddaleniu od DK nr 72. Zapewne jest
to efekt ich obserwacji, kiedy przebywają w centrum miasta mają możliwość osobiście
odczuć nadmierne natężenie ruchu samochodowego (ryc. 5).

Ryc. 5. Przestrzenny rozkład opinii respondentów na temat stwierdzenia: natężenie ruchu
ulicznego w Brzezinach jest zbyt duże
Źródło: opracowanie własne
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W przypadku bezpośrednich odczuć nadmiernego natężenia ruchu opinie mieszkańców
były zdecydowanie bardziej zróżnicowane przestrzennie, dywersyfikacja odpowiedzi
była związana z miejscem zamieszkania brzezinian. Oczywistością jest fakt, że
mieszkający w pewnej odległości od drogi krajowej, na której obserwuje się natężony
ruch kołowy, w mniejszym stopniu odczuwają bezpośrednie skutki wzmożonego ruchu
kołowego w centrum miasta. Odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak” na pytanie –
czy ruch uliczny mi przeszkadza były opiniami brzezinian mieszkających przy DK nr 72 lub
w jej najbliższej sąsiedztwie, a także przy innych głównych drogach (ryc. 6).

Ryc. 6. Przestrzenny rozkład opinii respondentów na temat stwierdzenia: ruch uliczny w
Brzezinach mi przeszkadza
Źródło: opracowanie własne
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Dla mieszkańców Brzezin mieszkających w centrum miasta uciążliwości z powodu
nadmiernego ruchu ulicznego, co wydaje się oczywiste, są największe. Tak jest także
w przypadku hałasu ulicznego, o czym świadczą odpowiedzi mieszkańców. Najwięcej
pozytywnych odpowiedzi, potwierdzających ten rodzaj uciążliwości pojawiło się wśród
mieszkańców centrum miasta, im dalej od drogi krajowej, tym hałas jest mniejszy, co
potwierdzają wypowiedzi brzezinian. W pojedynczych przypadkach hałas uliczny jako
duża uciążliwość dla mieszkańców pojawia się także w wypowiedziach brzezinian
mieszkających w znacznym oddaleniu od centrum miasta przy drogach głównych (ryc. 7).

Ryc. 7. Przestrzenny rozkład opinii respondentów na temat stwierdzenia: zdarza się, że muszę
zamykać okna z powodu hałasu ulicznego
Źródło: opracowanie własne
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Mieszkańcy Brzezin mają świadomość negatywnego wpływu nadmiernego ruchu
ulicznego na wiele aspektów życia w mieście. Niezależnie od swojego miejsca
zamieszkania dostrzegają zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska w swoim mieście
– nie ma w tym przypadku zróżnicowania przestrzennego odpowiedzi. Wyrażane
w badaniach ankietowych opinie o negatywnych konsekwencjach wzmożonego ruchu
ulicznego były także poruszane na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych
z mieszkańcami Brzezin (ryc. 8 i 9).

Ryc. 8. Przestrzenny rozkład opinii respondentów na temat stwierdzenia: natężenie ruchu
ulicznego w Brzezinach stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
Źródło: opracowanie własne
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Ryc. 9. Przestrzenny rozkład opinii respondentów na temat stwierdzenia: ruch uliczny źle
wpływa na jakość środowiska
Źródło: opracowanie własne
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Ponad 80% mieszkańców Brzezin jest przekonanych, że najlepszym rozwiązaniem
problemu dużego natężenia ruchu w mieście jest wybudowanie obwodnicy
w zaprezentowanym wariancie. Natomiast tylko 3,5% wskazuje budowę obwodnicy
w innym miejscu. Tylko nieco ponad 5% mieszkańców stwierdziło, że aby rozwiązać w/w
problem wystarczy upłynnić i spowolnić ruch na istniejących drogach w mieście m.in.
przez budowę rond. W podobnym tonie wypowiadało się 1,6 i 1,3% mieszkańców
wskazując odpowiednio na dodatkową sygnalizację świetlną i zakaz wjazdu tirów do
centrum miasta (ryc. 10).

Jakie Pana/Pani zdaniem jest najlepsze rozwiązania problemu
dużego natężenia ruchu w Brzezinach?
81,2

wystarczy wybudować obwodnicę w tym wariancie
wystarczy wybudować obwodnicę w innym wariancie

3,5

wystarczy upłynnić i spowolnić ruch na istniejących
drogach w mieście (m.in. budowa rond)

5,1

dodatkowa sygnalizacja świetlna

1,6

zakaz wjazdu tirów

1,3
7,2

nie wiem

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Ryc. 10. Opinie respondentów na temat najlepszego rozwiązania problemu dużego natężenia
ruchu ulicznego w Brzezinach
Źródło: opracowanie własne
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Temat budowy obwodnicy Brzezin nie jest nowy, co potwierdzają również mieszkańcy,
z których ponad 85% wiedziało już wcześniej o takich planach. Głównym źródłem tej
wiedzy były osoby znajome oraz rodzina i sąsiedzi (36,5%), a także media – w tym
Brzeziński Informator Samorządowy – (25,5%), por. ryc. 11.

Skąd dowiedział/a się P/P o planach
budowy obwodnicy Brzezin?

Czy wcześniej wiedział/a
P/P o planach budowy
obwodnicy Brzezin?

od
sąsiadów/rodziny/znajomych

14,5
Nie
Tak

36,5

z mediów
(prasa/radio/telewizja)

25,5

z urzędu (miasta, Starostwa
itp.)

85,5

15,3

z Internetu

8,3
,0

10,0

20,0

Ryc. 11. Wiedza respondentów o planach budowy obwodnicy Brzezin
Źródło: opracowanie własne
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30,0

40,0

Pomimo, jak wskazują wyniki, powszechnej wiedzy na temat planów budowy obwodnicy,
niespełna 8% mieszkańców uczestniczyło w jakichkolwiek spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych w tej sprawie, a prawie 77% brzezinian nie brało wcześniej udziału
w żadnych spotkaniach poświęconych temu tematowi (ryc. 12).

Czy uczestniczył/a P/P w jakichkolwiek spotkaniach
informacyjno-konsultacyjnych dotyczących planów budowy
obwodnicy Brzezin?
7,8
Tak
Nie
Nie pamiętam

76,9

Ryc. 12. Uczestnictwo respondentów we wcześniejszych spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych na temat planów budowy obwodnicy Brzezin
Źródło: opracowanie własne
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Dominująca część mieszkańców Brzezin (85%) popiera plany budowy obwodnicy miasta
w proponowanym wariancie. Nieco ponad 10% osób, które są przeciwne tym planom
zamieszkuje głównie w części północnej i południowej miasta – w miejscach, gdzie
z jednej strony uciążliwości związane z nadmiernym ruchem są mniejsze, z drugiej strony
są to osoby narażone w przyszłości na uciążliwości związane z bezpośrednim
sąsiedztwem z planowaną obwodnicą (ryc. 12).

popieram ten pomysł

85,0

jestem przeciwny

4,6

nie mam zdania

10,5
,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Ryc. 12. Rozkład przestrzenny i struktura poparcia dla planów budowy obwodnicy Brzezin
Źródło: opracowanie własne
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Ponad 83% brzezinian uważa, że obwodnica Brzezin jest potrzebna i powinna powstać
w zaproponowanym wariancie. Nieco ponad 8% uważa natomiast, że obwodnica powinna
zostać wybudowana w innym miejscu – są to osoby zamieszkujące głównie poza strefą
śródmiejską. Tylko 1,6% mieszkańców twierdzi, że w Brzezinach obwodnica nie jest
potrzebna (ryc. 13).

83,6

jest potrzebna i powinna powstać w tym wariancie

8,3

jest potrzebna, ale powinna powstać zupełnie gdzie indziej

1,6
6,4

w ogóle nie jest potrzebna
nie mam zdania

,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Ryc. 13. Rozkład przestrzenny i struktura opinii respondentów na temat planów budowy
obwodnicy Brzezin
Źródło: opracowanie własne
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Silna akceptacja dla planów budowy obwodnicy miasta znajduje odzwierciedlanie
w przekonaniu mieszkańców o jej pozytywnym wpływie na nich samych i miasto oraz
w niedostrzeganiu ewentualnych zagrożeń. Ponad 90% respondentów nie zgadza się ze
stwierdzeniem, że zbudowanie obwodnicy może utrudnić im dotarcie do domu (np.
w wyniku ewentualnych zatorów drogowych). Podobny odsetek neguje stwierdzenie, że
obwodnica pogorszy warunki życia w mieście oraz negatywnie wpłynie na Brzeziny.
Ponad 80% respondentów nie zgodziło się ze stwierdzeniami, że zbudowanie obwodnicy
obniży atrakcyjność miasta oraz zimniejszy szanse na lepsze zatrudnienie dla jego
mieszkańców. Dominuje zatem pozytywny obraz planowanej obwodnicy – jedynie
w przypadku potencjalnie negatywnego wpływu obwodnicy na wartość nieruchomości
w jej sąsiedztwie około ¼ mieszkańców dostrzega takie zagrożenie, a ponad 40% miało
trudności w określeniu czy zgadza się, czy też nie z tym stwierdzeniem (ryc. 14).

Proszę określić w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z
poniższymi stwierdzeniami:
Wartość nieruchomości (domów, działek) w sąsiedztwie
obwodnicy będzie niższa

10,7

20,9

Zbudowanie obwodnicy zmniejszy szanse na lepsze
zatrudnienie dla mieszkańców Brzezin

40,2

Zbudowanie obwodnicy sprawi, że Brzeziny staną się
nieatrakcyjne

41,3

Zbudowanie obwodnicy negatywnie wpłynie na Brzeziny

48,0

Zbudowanie obwodnicy pogorszy warunki życia w
Brzezinach

50,7

Zbudowanie obwodnicy znacznie utrudni dotarcie do
domu

raczej nie

8,3

41,6

40,5

raczej tak

20,0

14,2

42,6

10,5

39,9

41,0

55,0
,0

zdecydowanie nie

18,5

38,3
40,0

zdecydowanie tak

60,0

80,0

trudno powiedzieć

Ryc. 14. Opinie respondentów na temat planowanej obwodnicy
Źródło: opracowanie własne
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100,0

Mieszkańcy Brzezin w sposób zróżnicowany identyfikują się ze swoim miastem. Swoje
przywiązanie do miasta podkreśla 80% brzezinian, jeszcze większy odsetek wskazuje na
związek z miastem wynikający z powiązań rodzinnych. Sentymentalny stosunek do miasta
(miłe wspomnienia związane z miastem) jest reprezentowany przez blisko 90%
mieszkańców. Takie przywiązanie do miasta skutkuje dużym zainteresowaniem ze strony
mieszkańców, tym co się zmienia w ich mieście. Pomimo tego, że większość mieszkańców
wskazała Brzeziny jako swoje miejsce na ziemi, to jednak ponad połowa z nich dopuszcza
możliwość wyjazdu z miasta i zamieszkania w innym miejscu (ryc. 15).

[Jest wiele miejsc, gdzie mógłbym mieszkać,
niekoniecznie tutaj]

7,0

[Nie wyobrażam sobie, żebym mógł kiedykolwiek
wyjechać na stałe z Brzezin]

31,1

25,5

[Tęsknię za Brzezinami, gdy jestem długo gdzieś indziej]

34,6

15,8

31,1

38,6

[W Brzezinach jest moje „miejsce na ziemi”]

38,9

[Mam dużo miłych wspomnień związanych z Brzezinami]

41,6

41,6

raczej nie

12,9

36,2

11,0

46,6

5,6

44,8

57,4
,0

raczej tak

16,9

21,2

48,0

[Brzeziny są na stałe związana z moją rodziną]

zdecydowanie tak

23,9

34,9

[Jestem przywiązany do Brzezin]

[Interesują mnie zmiany zachodzące w Brzezinach]

17,2

33,0
50,0

zdecydowanie nie

100,0

trudno powiedzieć

Ryc. 15. Struktura odpowiedzi respondentów na pytania określające ich stopień przywiązania
do Brzezin
Źródło: opracowanie własne
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Badania surveyowe z mieszkańcami Brzezin, wykorzystujące narzędzie badawcze
w formie kwestionariusza ankiety, potwierdziły opinie wyrażane na spotkaniach
konsultacyjnych. Brzezinianie wskazywali na uciążliwości wzmożonego ruchu kołowego,
podkreślając hałas, zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pogarszanie jakości środowiska.
Mieszkańcy Brzezin w zdecydowanej większości (ponad 80%) wskazywali budowę
obwodnicy jako sposób na rozwiązanie dużego ruchu w mieście. Według opinii
mieszkańców obwodnica powinna przebiegać we wskazanym w ankiecie wariancie.
Pomimo tego, że połowa mieszkańców deklaruje zdecydowane zainteresowanie zmian
zachodzących w mieście, to jednak niewielu z nich (zaledwie co dziesiąty brzezinianin)
uczestniczyło w konsultacjach społecznych związanych z tym tematem. Potwierdza to
niski poziom partycypacji społecznej mieszkańców miasta Brzeziny.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Podstawowe wnioski

Celem przeprowadzonych konsultacji oraz badania sondażowego było określenie
poziomu akceptacji społecznej dla możliwych rozwiązań służących ograniczeniu
uciążliwości nadmiernego ruchu transportu kołowego w Brzezinach. W przygotowaniu
ekspertyzy wzięto pod uwagę dotychczasowy stan dokumentacji opisującej problem oraz
proponowane możliwości jego rozwiązania. Celem ekspertyzy jest naukowe (obiektywne)
określenie preferencji mieszkańców dla przedstawionych wariantów zmniejszenia
oddziaływania ruchu ulicznego. Dlatego też posłużono się różnymi metodami badań
w celu pełnego rozpoznania uwarunkowań dla rozwiązania tego problemu. Podczas
konsultacji miały miejsce trzy otwarte spotkania z mieszkańcami oraz przeprowadzono
badania sondażowe na reprezentatywnej grupie pełnoletnich mieszkańców Brzezin.
Najważniejsze zidentyfikowane wnioski:
1) W wyniku przeprowadzonych analiz wytworzonych dokumentów opisujących
dotychczasowe działania oraz warianty przebiegu obwodnicy należy stwierdzić, że plany
budowy obwodnicy Brzezin wywołują wielopłaszczyznowy konflikt społeczny, którego
siłę wzmacniał fakt, że proponowany jej przebieg w przypadku większości wariantów jest
rozciągnięty na sąsiednie gminy (gmina Brzeziny i Nowosolna). Taki przebieg planowanej
obwodnicy tworzy zasadniczą oś konfliktu, tj. pomiędzy mieszkańcami Brzezin
(zwolennicy) i sąsiednich terenów (przeciwnicy). Oponenci budowy obwodnicy tworzą
zorganizowane grupy o dużej determinacji do wstrzymywania decyzji o rozpoczęciu
inwestycji.
2) W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych (3 spotkania) wysłuchano opinii
mieszkańców. Zainteresowanie mieszkańców Brzezin konsultacjami należy uznać jako
nieduże. W sumie uczestniczyło w nich ok. 50 osób. Problem dużego ruchu
transportowego przechodzącego przez miasto budził wiele emocji. Wobec
prowadzonych już w ubiegłych latach konsultacji podważano również ich sens.
Mieszkańcy biorący udział w spotkaniach zdecydowanie wypowiadali się za jak
najszybszą budową obwodnicy. Opisywali oni liczne problemy i zagrożenia płynące
z nadmiernego w ich odczuciu przejazdu samochodów przez miasto. Nieliczne głosy
dotyczyły potrzeby modernizacji układu transportowego wewnątrz miasta oraz
problemów, które mogą się pojawić przy wytyczeniu dokładnego przebiegu obwodnicy.
Nieufność osób uczestniczących w konsultacjach wynikała z obawy, że przeprowadzenie
badania metodą losową sprawi, że o jej powstaniu zdecydują osoby na co dzień
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niedostrzegające zagrożeń, a w konsekwencji spowoduje to uzyskanie wyniku
niesatysfakcjonującego dla mieszkańców najbardziej dotkniętych skutkami tranzytu
przez Brzeziny.
3) W wyniku badania sondażowego na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców
miasta (373 osób) określono preferencje w zakresie podstawowych pytań odnoszących
się do wariantu przebiegu w zakresie minimalnie wykraczającym poza miasto Brzeziny.
Stwierdzono, że mieszkańcy miasta wyraźnie odczuwają skutki obecnie występującego
natężenia ruchu i uznają go za nadmierny. Ponad 80% mieszkańców uważa, że najlepszym
rozwiązaniem uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem ulicznym w mieście jest
budowa obwodnicy w proponowanym wariancie. Jest to jednoznaczne wskazanie na
potrzebę wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Brzezin i szybkie rozpoczęcie działań na
rzecz wykonania tej inwestycji.
4) Zaniechanie działań na rzecz budowy obwodnicy przez władze miasta Brzeziny i innych
interesariuszy tego procesu spowoduje pogłębianie się poczucia osamotnienia
i bezsilności w przypadku osób, które na co dzień odczuwają skutki ruchu ulicznego. Może
to prowadzić do spadku zaufania dla działań ciał uchwałodawczych i wykonawczych
w mieście Brzeziny, a w konsekwencji pogłębić frustrację wynikającą z odczucia niskiej
jakości życia w centrum. Konsekwencje niewybudowania obwodnicy będą miały przede
wszystkim skutki społeczne, w tym dla zdrowia mieszkańców.

Rekomendacje

Odbiorcom rekomendacji są władze miasta Brzeziny oraz instytucje i interesariusze,
którzy mogą przyczynić się do powstania inwestycji mogących zmniejszyć uciążliwości
wynikające z nadmiernego ruchu ulicznego.
Biorąc pod uwagę wszystkie wnioski określone podczas analizy materiałów zastanych
(głównie wytworzona do chwili obecnej dokumentacja), konsultacji społecznych oraz
badania sondażowego możliwe stało się opracowanie podstawowej rekomendacji.
Rekomendacja: Należy w jak najkrótszym czasie stworzyć możliwości (prawne,
finansowe i techniczne) do realizacji inwestycji polegającej na budowie obwodnicy
miasta Brzeziny. Inwestycja ta powinna powstać w wariancie jak najmniej
konfliktogennym, tj. zaproponowanym w ramach przeprowadzonych badań
sondażowych. Wariant ten odnosi się do budowy obwodnicy o przebiegu
w minimalnym stopniu wykraczającym poza miasto Brzeziny. Jako równoległe zadanie
o charakterze komplementarnym powinno się zrealizować te działania, które
spowodują upłynnienie ruchu w samym mieście.
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Z inicjatywy władz miasta Brzeziny w dniach 18 kwietnia – 27 czerwca 2018 r. zespół
naukowy we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta Brzeziny, przeprowadził
w Brzezinach konsultacje społeczne. Celem przeprowadzonych konsultacji oraz badania
sondażowego było określenie poziomu akceptacji społecznej dla możliwych rozwiązań
służących ograniczeniu uciążliwości nadmiernego ruchu transportu kołowego
w Brzezinach.
Pod względem położenia komunikacyjnego miasto Brzeziny ma złożony reżim
komunikacyjny, wynikający z jego lokalizacji w systemie dróg krajowych i Łódzkim
Obszarze Metropolitalnym. Zgodnie z dokumentami strategicznymi, w tym z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, celem polityki
przestrzennej dla Brzezin jest ograniczenie uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego
na terenach o intensywnej zabudowie poprzez przełożenie drogi krajowej nr 72 na
odcinku autostrada A-1 – Brzeziny w formie obwodnicy. Taki sam sposób rozwiązania
problemu wzmożonego ruchu tranzytowego w mieście wskazuje Strategia Rozwoju
Miasta Brzeziny na lata 2014–2020. Wskazanie te były powodem opracowania w 2012 r.
Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy obwodnicy Brzezin w ciągu drogi
krajowej nr 72, gdzie wskazano bezpośrednie i pośrednie korzyści takiej inwestycji dla
miasta i jej mieszkańców.
W trakcie trzech spotkań informacyjno-konsultacyjnych omówiono rozwiązania w
zakresie zmniejszenia uciążliwości nadmiernego natężenia ruchu w mieście, oraz poznano
opinie i uwagi mieszkańców wyrażane swobodnie na ten temat. Wśród opinii wyrażanych
przez mieszkańców zdecydowanie dominowały zdania o konieczności budowy
obwodnicy miasta w celu eliminacji niekorzystnych zjawisk takich jak m.in. hałas,
zanieczyszczenie środowiska, degradacja zabudowy. Zdecydowanie mniejszym
poparciem społecznym cieszyło się rozwiązanie problemu wzmożonego ruchu kołowego
w mieście w postaci modernizacji dróg takich jak budowa rond.
Postulaty mieszkańców wyrażane na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych znalazły
potwierdzenie w wynikach badań sondażowych przeprowadzonych na reprezentatywnej
grupie pełnoletnich mieszkańców Brzezin. W badaniu wzięło udział 373 mieszkańców
dobranych w sposób losowy i reprezentujących w zakresie cech istotnych (struktury płci,
wieku oraz miejsca zamieszkania) ogół brzezinian. Respondenci wskazywali na
uciążliwości wzmożonego ruchu kołowego, podkreślając hałas, zagrożenie dla
bezpieczeństwa oraz pogarszanie jakości środowiska. Mieszkańcy Brzezin
w zdecydowanej większości (ponad 80%) wskazywali budowę obwodnicy jako sposób
na rozwiązanie dużego ruchu w mieście. Według ich opinii obwodnica powinna
przebiegać we wskazanym w ankiecie wariancie. Pomimo tego, że połowa mieszkańców
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deklaruje zdecydowane zainteresowanie zmian zachodzących w mieście, to jednak
niewielu z nich (zaledwie co dziesiąty brzezinianin) uczestniczyło w konsultacjach
społecznych związanych z tym tematem. Potwierdza to niski poziom partycypacji
społecznej mieszkańców miasta Brzeziny.
Do najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonych badań należą
następujące ustalenia:
1) Dotychczasowe plany budowy obwodnicy Brzezin wywołują wielopłaszczyznowy
konflikt społeczny (proponowane warianty są rozciągnięte na sąsiednie gminy –
gmina Brzeziny i Nowosolna) pomiędzy mieszkańcami Brzezin (zwolennicy)
i sąsiednich terenów (przeciwnicy). Oponenci budowy obwodnicy tworzą
zorganizowane grupy o dużej determinacji do wstrzymywania decyzji
o rozpoczęciu inwestycji.
2) Niski poziom (ok. 50 osób) uczestnictwa w spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych świadczy o niewielkim zainteresowaniu mieszkańców udziałem w
tego rodzaju zebraniach, niemniej jednak omawiane problemy budziły wśród
zebranych wiele emocji, zwłaszcza w zakresie identyfikacji zagrożeń płynących
z nadmiernego w ich odczuciu przejazdu samochodów przez miasto.
3) Badania sondażowe wskazuje, że mieszkańcy miasta wyraźnie odczuwają skutki
obecnie występującego natężenia ruchu i uznają go za nadmierny. Ponad 80%
brzezinian uważa, że najlepszym rozwiązaniem tych problemów jest budowa
obwodnicy w zaproponowanym wariancie. Jest to jednoznaczne wskazanie na
potrzebę wyprowadzenia ruchu tranzytowego z Brzezin i szybkie rozpoczęcie
działań na rzecz wykonania tej inwestycji.
4) Zaniechanie działań na rzecz budowy obwodnicy przez władze miasta Brzeziny
i innych interesariuszy tego procesu spowoduje pogłębianie się poczucia
osamotnienia i bezsilności w przypadku osób, które na co dzień odczuwają skutki
ruchu ulicznego. Może to prowadzić do spadku zaufania dla działań ciał
uchwałodawczych i wykonawczych w mieście Brzeziny, a w konsekwencji
pogłębić frustrację wynikającą z odczucia niskiej jakości życia w centrum.
Konsekwencje niewybudowania obwodnicy będą miały przede wszystkim skutki
społeczne, w tym dla zdrowia mieszkańców.
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