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Rada osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, wobec licznych zgłoszeń mieszkańców, zwraca się z wnioskiem o obniżenie 

krawężników przy ul. Magellana, w okolicach numerów 11-19 przy 2 sąsiednich wyjazdach z 

posesji. Problem dotyczy strony nieparzystej.  

Wszystkie inne takie wyjazdy mają odpowiednio obniżone krawężniki, jednak ten jeden, w środku 

biegu ulicy powoduje znaczne utrudnienie ruchu ludzi o ograniczonej mobilności, w tym także 

matek z dziećmi. Na mapce poglądowej zaznaczyłem to miejsce na czerwono i żółto. 

Na czerwono w ciągu ulicy Magellana, natomiast na żółto miejsce utrudniające komunikację w 

poprzek ulicy.  

Wyniesienie oznaczone na żółto wykonane przy sąsiednim wyjeździe z posesji od strony numerów 

parzystych jest niedokończone od strony nieparzystych numerów ulicy Magellana. Tam również 

nie da się bezpiecznie i wygodnie zjechać z krawężnika. 
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Warto w tym miejscu zaznaczyć, że zgłoszenia pochodzą również od matek bliźniaków, które mają 

bardzo duży problem z tzw. „podbiciem” wózka na wysokie krawężniki. Niestety objazdu na tym 

ważnym odcinku 2 lokalnych ciągów komunikacyjnych brak. 

Wnioskowane obniżenie jest standardowym rozwiązaniem na ulicach Wrocławia, więc niezwykle 

dziwi brak zastosowania tego udogodnienia w tym miejscu ul. Magellana. Proszę o sprawdzenie, 

czy nie jest to przypadkiem niedopatrzenie wykonawcy przebudowy/remontu ul. Magellana z 2017 

roku. 

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i realizację jeszcze w 2018r.  

Z poważaniem 

Stanisław Piątek - Radny Rady Osiedla 


