
Postulaty przekazane Prezydentowi Wrocławia na spotkaniu w dniu 19 

września 2017 roku 

 

1. Linia tramwajowa na Swojczyce do roku 2022, warianty i koncepcje. 

 Węzeł przesiadkowy Bazaltowa jako priorytet. 

 

 Wariant rozwoju linii po roku 2022 na Strachocin i Wojnów. 

 

 Powstanie linii tramwajowej w kontekście przebudowy Mostów Chrobrego. 

 

 Rada Osiedla jako strona w procesie konsultacji społecznych, opiniowania i 

projektowania. 

 

2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292, w kontekście udziału Rady Osiedla jako 

strony w konsultacjach i procesie projektowania. 

3. Wdrażanie prac nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego dla poszczególnych obszarów, w kontekście uporządkowania 

rozbudowy osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów. 

 Apel Radnych Osiedla do Prezydenta miasta Wrocławia o zaprzestanie 

sprzedaży działek miejskich pod zabudowę developerską. 

4. Interwencja Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 603 (uchwała nr XLI/923/17), 

dotycząca nieposzanowania interesu własnościowego niektórych 

mieszkańców na etapie wnoszenia uwag . 

5. Jak najszybsze uchwalenie MPZP dla Swojczyc Sielskich. Rozpoczęcie 

procesu Rewitalizacji Swojczyc wraz z budową sieci kanalizacyjnej. 

 Rozpoczęcie prac nad „Masterplanem” dla Swojczyc, przy udziale Rady 

Osiedla, lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców. 

 

 Przekazanie schronu przy ulicy Ludowej pod administrację Rady Osiedla. 

 

6. Opinia Rady Osiedla w sprawie MPZP nr 516, w kontekście lokalizacji 

centrum rekreacji i kultury. 

7. Sprawy społeczne oraz kultura. 

 Dyskusja nad koniecznością wspierania funkcji społecznych i kulturalnych na 

osiedlu. 

 



 Problem integracji starej i nowej części osiedli. Wspieranie energii organizacji 

pozarządowych oraz lokalnych artystów i aktywistów, w toczącym się procesie 

tworzenia centrum aktywności lokalnej. 

 

8. Ekologia i ochrona środowiska, problemy naglące: 

 zanieczyszczenie kanału żeglugowego Odry, 

 

 zanieczyszczenie Doliny Widawy w okolicach Ceglanej (niewłaściwa 

rekultywacja terenu), 

 

 Orlen – lokalizacja bazy paliwowej, 

 

 zakończenie procesu kanalizacji Swojczyc, 

 

 podłączenie przemysłu do kanalizacji, 

 

 oczyszczenie akwenów wody stojącej na osiedlu (Czarna Woda, stawy 

Włościańska, 

 

 usunięcie zalegającego placu odkładczego na działce Strachocińska 71/2. 

 

9. Uwagi Rady Osiedla do zakończonej inwestycji – Modernizacja 

Wrocławskiego Węzła Wodnego. 

10. Inwestycje drogowe: 

 ulica Kolumba (KZI) 

 

 ulica Wieśniacza (KZI) 

 

 sięgacze Włościańska oraz gruntowny remont nawierzchni nitki głównej 

Włościańskiej 

 

 łącznik Perkusyjna / Ubocze 

 

 brakujące fragmenty chodników na osiedlach 

 

 przebudowa skrzyżowania Ludowa/Swojczycka 

 

 budowa parkingu Strachocińska/Przy Torze 

 

 przebudowa przejazdu dla rowerzystów w obrębie Mostu Strachocińskiego 

 



 budowa nowego parkingu na działce -  Miłoszycka  nr 27 

 

 poprawa drenażu okolicy boiska przy Szkole Podstawowej nr 53 

Strachocińska 155 (zniszczonej podczas inwestycji) 

 

11. Wniosek Rady Osiedla o nowe stacje Roweru Miejskiego w następujących 

lokalizacjach: 

 Olimpia Port (Archicom) 

 

 Łany/ Wojnów węzeł przesiadkowy 

 

 Swojczyce (Nowy Port/Rondo/Rada Osiedla). 

 

12. Sprawy bieżące, inne… 

Ze strony Rady Osiedla w spotkaniu wzięli udział: Renata Piwko-Wolny, Beata 

Skorupa, Jolanta Skowrońska, Tadeusz Reder, Mariusz Tokarz, Jarosław Pasierski 

oraz Rafał Pietrzak. 


