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Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 

ul. Ofiar Oświęcimskich 36 

50-059 Wrocław 

 

 

 
           W związku z realizacją inwestycji „Przebudowa ul. Miłoszyckiej” wraz z budową kanalizacji sanitarnej 

zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w realizowanym projekcie budowy kanalizacji sanitarnej dla 

pozostałych pominiętych budynków mieszkalnych znajdujących się przy ul. Swojczyckiej na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Ludową do skrzyżowania ul. Miłoszyckiej i Chałupniczej.  

W  tym konkretnym przypadku jest to kwestia doprojektowania jeszcze jednego przelotu kanalizacji 

sanitarnej. Sprawa jest bardzo ważna gdyż niektóre z pominiętych budynków są budynkami 

wielorodzinnymi (budynki 121 i 123). Sprawa dotyczy również budynku przy ul. Swojczyckiej 118 będącego 

budynkiem gminy Wrocław (siedziba Rady Osiedla). W załączeniu kopie projektu przyjętego do realizacji.  

Podobny problem dotyczy również zaledwie kilkunastu budynków zlokalizowanych przy ul. Ceglanej, 

Byczyńskiej, Gospodarskiej i Ludowej na odcinku od ul. Miłoszyckiej w kierunku ul. Wschodniej oraz ul. 

Chałupniczej. Pominięcie budowy sieci kanalizacyjnej dla tych budynków pozbawia mieszkańców 

praktycznie całkowicie możliwości podłączenia kiedykolwiek do tej sieci. Proponowane wcześniej przez 

państwa rozwiązanie w ramach inicjatyw lokalnych nie wchodzi praktycznie w ogóle w grę, gdyż większość 

tych rodzin ze wskazanych ulic nie jest w stanie udźwignąć finansowo takiej inwestycji, poza tym, część tych 

budynków to nadal budynki komunalne. 

Na planie sytuacyjnym kolorem czerwonym oznaczono pominięte budynki przy ul. Swojczyckiej, w tym 

dodatkowo  strzałkami budynki wielorodzinne.  

 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla 
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Do wiadomości: 

Kancelaria Prezydenta Wrocławia 
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