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Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów we Wrocławiu zwraca się do Państwa z wnioskiem o
okresowe/cykliczne przeprowadzenie kontroli ruchu pojazdów ciężarowych w ciągu ul.
Strachocińskiej i Swojczyckiej.
Od kilku lat na nasz wniosek przy wjeździe do Wrocławia na drodze nr 455 obowiązują
ograniczenia zarówno dotyczące tonażu jak i godzin. Niestety od długiego czasu obserwujemy, że
ruch samochodów ciężarowych regularnie się nasila, szczególnie w godzinach porannego i
popołudniowego szczytu komunikacyjnego co dodatkowo zwiększa i tak duże korki na naszych
osiedlach. Poza tym notorycznie dochodzi do newralgicznych sytuacji z winy tych właśnie
kierowców aut ciężarowych głównie z powodu przekraczania dopuszczalnej prędkości na ul.
Strachocińskiej i Swojczyckiej.
Obserwując całą sytuację, zauważamy, że tylko niewielka część tych pojazdów dojeżdża w ramach
obsługi budów na naszych osiedlach, czy też lokalnych firm. Zdecydowana większość to tranzyt w
kierunku m.in Warszawy i Poznania oraz w kierunku przeciwnym, do Wschodniej Obwodnicy
Wrocławia.
Wielokrotnie zgłaszaliśmy ten temat do Urzędu Miejskiego, gdzie zapewniano nas, że ilość
pozwoleń na wjazd do Wrocławia z ul. Strachocińskiej jest sukcesywnie ograniczana. Analiza ruchu
przeprowadzona w 2015 roku przez UM Wrocławia wykazała, że do obsługi lokalnych firm
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dojeżdża tylko 15-20% aut i to przeważnie w godzinach nie pokrywających się z porannym i
popołudniowym szczytem komunikacyjnym.
Wniosek z tego taki, że ponad wszelkie prawdopodobieństwo pozostałe pojazdy w zdecydowanej
większości wjeżdżają tutaj nielegalnie. Prosimy zatem o pilną interwencję i podjęcie stosownych
działań. Z naszej strony pozostajemy do dyspozycji. W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt
na adres e mail: sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl lub telefonicznie 661 308 837
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Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla

Przewodniczący Rady
Grzegorz Makuch

Wiceprzewodniczący Rady
Tadeusz Reder

Przewodniczący Zarządu
Renata Piwko – Wolny

grzegorz.makuch@radaosiedla.wroclaw.pl

tadeusz.reder@radaosiedla.wroclaw.pl

renata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl

Wiceprzewodniczący Zarządu
Mariusz Tokarz

Sekretarz Osiedla
Teresa Nowak

Skarbnik Osiedla
Beata Skorupa

mariusz.tokarz@radaosiedla.wroclaw.pl

Teresa.nowak@radaosiedla.wroclaw.pl

beata.skorupa@radaosiedla.wroclaw.pl

