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Dotyczy: Budowa progów zwalniających na ul. Mysłowickiej we Wrocławiu

Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się do Pana
Prezydenta o wsparcie w realizacji wniosku bezskutecznie postulowanego od kilku miesięcy przez
mieszkańców ul. Mysłowickiej na osiedlu Strachocin we Wrocławiu dotyczącego montażu progów
zwalniających.
Na skutek nie do końca zrozumiałych decyzji podległych Panu Prezydentowi urzędników, na
przełomie 2015 i 2016 roku wydano pozwolenie na budowę samoobsługowej myjni
samochodowej NIKITA zlokalizowanej przy ul. Mysłowickiej 47 z wjazdem od strony osiedla przez
wąską osiedlową drogę.
Decyzja ta od początku była dużym zaskoczeniem zarówno dla mieszkańców ul. Mysłowickiej, Rady
Osiedla jak również właściciela myjni. Obiekt funkcjonuje bezpośrednio przy ul. Strachocińskiej i
logiczne wydawało się, że z tej właśnie ulicy zapewniona będzie obsługa komunikacyjna, tym
bardziej, że nic nie stało na przeszkodzie ku takiemu rozwiązaniu. Zdecydowano jednak inaczej.
Od tej pory ze spokojnej osiedlowej uliczki, która przez wiele lat służyła jedynie mieszkańcom
okolicznym domów jako dojazd do własnych posesji zrobiła się droga szybkiego ruchu. Ulica, na
której często bawiły się dzieci, spacerowali ludzie mając świadomość, że są na niej w pełni
bezpieczni stała się od chwili uruchomienia myjni jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na
osiedlu.
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Klienci myjni, a od kilku miesięcy dodatkowo klienci powstałego tam niedawno paczkomatu oraz
kurierzy firmy In Post nie zważając na wszelkie obowiązujące przepisy ruchu drogowego, czy
ogólnie przyjęte normy, robią sobie regularnie z ul. Mysłowickiej tor wyścigowy nie zważając
całkowicie na innych.
Mieszkańcy wielokrotnie alarmowali Radę Osiedla o zaistniałej sytuacji prosząc o interwencję. W
związku z tym Zarząd Osiedla wystąpił do Wydziału Inżynierii Miejskiej o budowę progów
zwalniających na ul. Mysłowickiej, jak również do ZDiUM o zmianę decyzji dotyczącej wjazdu na
myjnię i zapewnienie obsługi komunikacyjnej myjni bezpośrednio z ul. Strachocińskiej. Warto
zaznaczyć, że właściciel myjni od początku przychylał się do tych wniosków i osobiście deklarował
chęć partycypacji w kosztach związanych z wprowadzeniem tych zmian.
Niestety pomimo kilkumiesięcznych starań, zarówno Wydział Inżynierii Miejskiej jak i ZDiUM na
wszystkie nasze wnioski wydawały negatywne opinie, nie podejmując jakichkolwiek działań, które
mogłyby realnie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców w tym rejonie.
W związku z tym po raz kolejny w trybie pilnym apelujemy do Pana Prezydenta o budowę progów
zwalniających na ul. Mysłowickiej, które zmuszą kierowców do wolniejszej jazdy, a co za tym idzie
uchronią mieszkańców przed tragedią o którą w obecnej sytuacji nie trudno. Mocno liczymy na
wsparcie Pana Prezydenta i oczekujemy szybkich i zdecydowanych działań. W razie wszelkich
pytań pozostajemy do dyspozycji

Z poważaniem
Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Do wiadomości:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49; 53 - 633 Wrocław
Wydział Inżynierii Miejskiej, ul. G. Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrocław
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