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Dotyczy: Strefy 15 ton na osiedlach Strachocin – Swojczyce – Wojnów

Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów zwraca się do Państwa po
raz kolejny z prośbą o regularne monitorowanie tranzytu aut ciężarowych przez nasze osiedla, w
szczególności tych wjeżdżających do Wrocławia od strony Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.
Przypominamy, że na nasz wniosek ul. Strachocińska i Swojczycka zostały objęte strefą 15 ton co
potwierdzają tablice informacyjne na wjeździe do miasta.
Niestety z naszych codziennych obserwacji wynika, że coraz większa liczba kierowców ignoruje
obowiązujące zakazy przyczyniając się do jeszcze większych korków. Niepokoi nas również
zasłonięty niedawno znak informujący o początku strefy 15t na ul. Mydlanej – setki pojazdów
ciężarowych wykorzystują tą sytuację jadąc tranzytem od strony ul. Kowalskiej w kierunku
wschodniej obwodnicy co również tylko pogłębia naszą katastrofalną sytuację.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności i coraz dłuższe przejazdy z osiedli w kierunku centrum
wnioskujemy na czas remontu ul. Miłoszyckiej o wprowadzenie całkowitego zakazu wjazdu do
Wrocławia pojazdów powyżej 3,5 tony z wyjątkiem tych, które posiadają niezbędne pozwolenia
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(dostawcy, kontrahenci firm zlokalizowanych na naszych osiedlach oraz komunikacja miejska).
Zakaz taki powinien obowiązywać również w relacji ul. Krzywoustego – Kowalska – Mydlana,
szczególnie teraz, kiedy w związku z zamknięciem ul. Miłoszyckiej ulicą Mydlaną poprowadzony
jest objazd. Takie rozwiązania uważamy za niezbędne i pilne, gdyż obecna dramatyczna sytuacja
komunikacyjna jest dla nas oraz mieszkańców nie do zaakceptowania.

Z poważaniem
Mariusz Tokarz – wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
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