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Wydział Inżynierii Miejskiej 

ul. G. Zapolskiej 2/4 

50-032 Wrocław 

 

Dotyczy:  organizacji ruchu na skrzyżowaniach ulic: Swojczyckiej, Miłoszyckiej, Chałupniczej oraz ul. Swojczyckiej z 

ul. Ludową we Wrocławiu; 

 

                                                 W nawiązaniu do pisma o sygnaturze WIM.ER.MW.5510/ 8745; 9755; 9872; 10050 

/2010/5227 z dnia 1 grudnia 2010 roku przychylamy się pozytywnie do propozycji wspólnej wizji lokalnej na 

przedmiotowych skrzyżowaniach w zaproponowanym przez państwa terminie. Jednocześnie podtrzymujemy 

wszystkie nasze uwagi, które zgłaszaliśmy wcześniej w kwestii nowego oznakowania tych skrzyżowań.  Ze swojej 

strony prowadzimy obserwację tych miejsc niemal codziennie o różnych porach dnia i to co zauważamy utwierdza 

nas tylko w przekonaniu, że wprowadzone zmiany mimo logicznych dla nas przedstawionych przez państwa 

argumentów  nie gwarantują w żaden sposób zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa – przykładem jest choćby 

incydent sprzed kilku dni, dokładnie z dnia 6/7 grudnia 2010 roku, kiedy to jeden z pojazdów staranował 

ogrodzenie kapliczki usytuowanej pomiędzy ul. Miłoszycką i Swojczycką – w załączniku dokumentacja 

fotograficzna. ( Zastanawia nas przy tej okazji kto powinien ponieść koszty związane z naprawą uszkodzonego 

ogrodzenia i do kogo zwrócić się w tej sprawie?) 

 

                                             Regularnie też obserwujemy jak pojazdy ciężarowe skręcające z ul. Swojczyckiej w prawo 

w ul. Miłoszycką  notorycznie wjeżdżają na przeciwległy pas ruchu z którego powracają na właściwy pas dopiero 

za przejściem dla pieszych nie rzadko „zajeżdżając” drogę pojazdom jadącym w kierunku Wojnowa – jakie mogą 

być skutki takich manewrów, szczególnie teraz w warunkach zimowych łatwo się domyślić. 

Ostatnio dochodzą jeszcze uwagi mieszkańców dotyczące przejścia dla pieszych w tym rejonie - wiele osób skarży 

się, że obecnie jest jeszcze trudniej bezpiecznie przejść na drugą stronę Swojczyckiej, Ci z Miłoszyckiej skarżą się 

znów, że mają teraz znacznie ograniczoną widoczność przez co wchodząc na jezdnię często się zdarza, że jadące 

od strony Wojnowa pojazdy zauważają w ostatniej chwili kiedy są już w połowie przejścia.  

W obecnej sytuacji widzimy tylko jedno rozsądne rozwiązanie tych wszystkich problemów, które pojawiły się wraz 

z nowym oznakowaniem – jeśli celem wprowadzonych zmian ma być zdecydowana poprawa bezpieczeństwa 

wszystkich użytkowników ruchu uważamy, że jak najszybciej powinien zostać przygotowany do realizacji projekt 

przebudowy całego skrzyżowania polegający na budowie ronda w centralnym punkcie z wykorzystaniem  
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niezabudowanej działki przy ul. Miłoszyckiej 2 – według naszych informacji pomysł budowy takiego ronda istniał 

już w 2004 roku lecz z niewiadomych przyczyn nie został do tej pory zrealizowany. Takie rozwiązanie z pewnością 

upłynni ruch na tym odcinku, dodatkowo usprawni możliwość włączania się do ruchu pojazdom z ul. Miłoszyckiej i 

Chałupniczej.  Warto przy tym zwrócić uwagę, że na ul. Chałupniczej kończy się budowa osiedla Moje Swojczyce 

(32 domy), a w niedalekiej przyszłości zgodnie z uchwalonym MPZP zostanie połączona z ul. Betonową obsługując 

tym samym kilka dużych wielorodzinnych osiedli, które mają powstać na tym terenie – w efekcie ruch na tej ulicy 

zdecydowanie wzrośnie i warto już teraz pomyśleć o tym jak uniknąć związanych z tym problemów 

komunikacyjnych. 

Z poważaniem 

Mariusz Tokarz – członek zarządu 

 

 

 


