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Wydział Inżynierii Miejskiej 
ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4 

50- 032 Wrocław 
 

 Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów zwraca się do Państwa w imieniu 

mieszkańców ul. Miłoszyckiej oraz własnym z wnioskiem o montaż progów zwalniających na ul. 

Miłoszyckiej na odcinku do skrzyżowania z ul. Byczyńską do skrzyżowania z ul. Ceglaną. Po 

zakończonym remoncie ul. Miłoszyckiej stwierdzamy z niepokojem, że wielu kierowców ignorując 

obowiązujące przepisy ruchu drogowego wykorzystuje dobry stan nawierzchni i rozwija prędkości 

dużo wyższe od tych dozwolonych. Zarówno Straż Miejska jak i inne służby patrolujące tą część 

osiedla potwierdzają ten stan rzeczy i również zgłosiły potrzebę wprowadzenia dodatkowych 

rozwiązań, które pozwolą uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, w tym 

szczególnie pieszych.  

W sposób pośredni mamy nadzieję, że zniechęci to również kierowców samochodów ciężarowych 

do ignorowania obowiązujących zakazów i tranzytowego przejazdu przez ul. Miłoszycką. Takie 

sytuacje zdarzają się niestety notorycznie i nawet regularne patrole ITD oraz Policji nie są w stanie 

tego zmienić.  

Proponowane przez nas miejsca w których takie progi powinny zostać zamontowane to ulica na 

wysokości posesji nr 65 i 54 oraz na wysokości nr 75 przed skrzyżowaniem z ul. Ceglaną w kierunku 

Kowal. 

W razie ewentualnych pytań jak zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz 
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