
8- ' ` i~ .'i)e:_¬›ariaiT:=-.; '-;a5ii'i.:;\'. ‹ ± '›.

'JE¬
Q1
il

'ki - ,a/va

/\/OC/'

jc'

Zarząd Osiedla Żerniki
UI. Rumiankowa 34/38
54 - 515 Wrocław

Wrocław, 2 kwietnia 2014 r.

WIM-ERZ.7223.3.20l4.PM

Dotyczy: zmiany organizacji ruchu / przebudowy skrzyżowania ulic: Żernickiej - Płasklej - Szczeciń-
skiej we Wrocławiu

Odpowiadając na Państwa pismo nr: ZOŻ 24/2/14 z dnia 25 lutego 2014 r. doty-
czące wniosku o zmianę organizacji ruchu / przebudowę skrzyżowania ulic: Żer-
nickiej - Płaskiej - Szczecińskiej we Wrocławiu, przedstawiam stanowisko w
przedmiotowej sprawie.
Skrzyżowanie ulic: Żernickiej - Płaskiej - Szczecińskiej zrealizowane zostało w
ramach budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, której Inwestorem była
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ten sam podmiot jest również
Zarządcą drogi i w jego kompetencjach leży decyzja o przebudowie
przedmiotowego skrzyżowania. Tym samym kopią niniejszego pisma proszę
GDDKiA Oddział we Wrocławiu 0 zajęcie stanowiska i udzielenie odpowiedzi
zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Równocześnie informuję, że statystyka i
typ zdarzeń drogowych z rejonu skrzyżovvariia jw. z 2013 roku, udostępniona
przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,
uzasadnia przebudowę skrzyżowania na małe rondo. Funkcjonowanie ronda
przyczyni się do zredukowania punktów kolizji na skrzyżowaniu oraz ograniczy
prędkość przejazdu przez skrzyżowanie.
Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia jako organ zarządzający
ruchem na drogach miejskich we Wrocławiu, w ramach poprawy poziomu bezpie-
czeństwa opracuje projekt techniczny przewidujący wprowadzenie znaków „STOP”
w miejsce istniejących znaków ,,ustąp pierwszeństwa" oraz ograniczy prędkość do
40 km/h na wlotach dróg podporządkowanych. Projekt po uzyskaniu niezbędnych,
pozytywnych opinii i zatwierdzenia, przekazany zostanie do Zarządcy drogi celem
realizacji w terenie.
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Załączniki: _

1. Kserokopia wniosku Zarządu Osiedla Żerniki.
2. Kserokopia zdarzeń drogowych udostępniona przez WRD KMP we Wroclawiu.

Otrzymują: I
1. GDDKiA Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Sląskich 186, 53-139 Wroclaw,
2. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wroclaw,
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