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Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  we Wrocławiu 

ul. Długa 49;  

53 - 633 Wrocław 

 

 

 

                        W nawiązaniu do korespondencji z WIM w sprawie naszego wniosku o budowę 

wjazdu na myjnię Nikita bezpośrednio z ul. Strachocińskiej chcielibyśmy jako Rada Osiedla działając 

głównie w imieniu mieszkańców ul. Mysłowickiej podtrzymać swoje wcześniejsze uwagi co do 

konieczności tej inwestycji. Doprowadzenie dojazdu do myjni od strony ul. Mysłowickiej 

spowodowało duże niezadowolenie mieszkańców tej dotychczas spokojnej ulicy powodując tylko 

niepotrzebne niebezpieczne sytuacje będące głównie wynikiem niestosowania się 

kierowców/klientów myjni do obowiązujących tam zasad ruchu. Wąska osiedlowa uliczka na której 

często bawiły się dzieci stała się teraz niestety torem wyścigowym. Zgłaszaliśmy ten problem do 

Policji, lecz żaden patrol nie jest w stanie pełnić tam dyżuru non stop. W związku z tym i pod 

naciskiem mieszkańców musimy znaleźć inne, skuteczne rozwiązanie tego problemu.  

Kilka dni temu wysyłaliśmy do WIM pismo w sprawie budowy progów zwalniających na ul. 

Mysłowickiej, niezależnie od tego uważamy jednak, że problem rozwiąże wykonanie wjazdu na 

myjnię bezpośrednio z ul. Strachocińskiej. Świadomi jesteśmy dużego natężenia ruchu na tej ulicy, 

dlatego też kompromisowym rozwiązaniem mogłoby być poprowadzenie wjazdu na myjnię tylko z 

relacji prawoskrętu (kierunek do centrum miasta), oraz pozostawienie wyjazdu przez ul. 

Mysłowicką. Pozwoli to zmniejszyć ruch na ul. Mysłowickiej o połowę. Należy też wziąć pod uwagę 

fakt, że niebawem na terenie myjni stanie paczkomat InPostu co będzie generować kolejny 

zwiększony ruch pojazdów, w tym aut firm kurierskich etc. Pojawienie się tej informacji kilka dni 
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temu podburzyło tylko po raz kolejny mieszkańców tej okolicy, bo obawiają się, że sytuacja na ul. 

Mysłowickiej jeszcze bardziej się pogorszy. 

W razie wszelkich pytań pozostajemy do dyspozycji i liczymy na pozytywne rozwiązanie 

przedstawionej sprawy. 

W załączniku pismo z WIM dotyczące sprawy 

 

 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
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