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Dotyczy: przebudowy skrzyżowania ulic Szczecińska, Płaska, Żernicka we Wrocławiu 

 

W odpowiedzi na pismo o sygnaturze WIM. 7223.3.2019 Rada Osiedla Żerniki 

podtrzymuję swoje stanowisko, że docelowym rozwiązaniem na omawianym 

skrzyżowaniu powinno być skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Zdaniem Rady Osiedla takie 

rozwiązanie zapewni największe bezpieczeństwo, oraz przepustowość skrzyżowania. 

Wprowadzenie sygnalizacji świetlnej bez przebudowy skrzyżowania, wywołuje obawy 

mieszkańców o zmniejszenie przepustowości skrzyżowania, a w konsekwencji o 

zwiększenie korków na ul. Żernickiej. Ul. Żernicka jest jedyną drogą łączącą osiedle 

Żerniki z centrum miasta, po której poprowadzone są wszystkie linie autobusowe 

przechodzące przez osiedle. Na osiedlu Żerniki nie ma w tej chwili innej alternatywy dla 

komunikacji zbiorowej, więc dalsze utrudnienia na ul. Żernickiej, będzie wiązało się z 

dodatkowym pogorszeniem jakości życia mieszkańców. Sygnalizacja świetlna jest także 

utrudnieniem dla ruchu pieszych i rowerzystów, gdyż cykle świetlne dla tych uczestników 

ruchu są bardzo krótkie. W związku z tym Rada Osiedla Żerniki prosi o udzielenie 

odpowiedzi na następujące pytania: 

 

1. Czy znane jest aktualne maksymalne godzinowe natężenie ruchu na 

poszczególnych wlotach na omawianym skrzyżowaniu? 

2. Jaka jest przepustowość skrzyżowania dla poszczególnych relacji z sygnalizacją 

świetlną w porównaniu do skrzyżowania z ruchem okrężnym? 

3. Prosimy o wskazanie we Wrocławiu skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, o takiej 

samej geometrii i porównywalnym natężeniu ruchu. 

4. Prosimy o przedstawienie szczegółowej propozycji programu sygnalizacji świetlnej. 

5. W przypadku budowy tymczasowej sygnalizacji świetlnej, RO Żerniki wnosi o 

wyznaczenie dodatkowego przejścia dla pieszych na zachodnim wlocie ul. 

Żernickiej, które umożliwi mieszkańcom osiedla np. dojście do terenu Rodzinnego 

Ogrodu Działkowego „Słonecznik” 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Irena Rymaszewska 

Przewodnicząca Zarządu 

 

        

 

 



 

 
Sprawę prowadzi Michał Garstka, tel: 693 452 463 

 

Do wiadomości: 

 

1. Pan Sebastian Lorenc - Wiceprezydent Wrocławia 

2. Pan Michał Górski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej 

3. Pan Łukasz Olbert - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia 

4. Pan Michał Jaros – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

5. ZDiUM 

6. RO Nowy Dwór 

7. RO Kuźniki 

8. RO Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec 

 

 


