Wrocław, dn. 19 maja 2017 r.

Rada Osiedla Lipa Piotrowska
ul. Tymiankowa 3, 51-180 Wrocław

Departament Zrównoważonego Rozwoju
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
ul. Świdnicka 53
50-032 Wrocław

Dotyczy: uzupełnienia projektu przebudowy ulic: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska,
Pęgowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (zadanie 04150) w zakresie
wymiany na ul. Pełczyńskiej starych lamp i zastąpienia napowietrznych linii
energetycznych liniami podziemnymi oraz nasadzenia drzew.
W związku z przygotowywaniem dokumentacji projektowej do zadania 04150 - przebudowy
ulic: Obornicka, Pełczyńska, Zajączkowska, Pęgowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 po raz kolejny
wnioskujemy o uzupełnienie planowanej inwestycji o przebudowę sieci energetycznej na ulicy
Pełczyńskiej – wymianę starych lamp i zastąpienie linii napowietrznych liniami podziemnymi oraz
usunięcie z chodników starych słupów energetycznych. Wnioskujemy także o nasadzenia drzew wzdłuż
ulicy Pełczyńskiej wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe.
Postulaty te były zgłaszane zarówno przez Radę Osiedla, jak również przez mieszkańców Lipy
Piotrowskiej, m.in. w petycji skierowanej do Prezydenta Wrocławia przed przystąpieniem do
opracowania założeń do przedmiotowego projektu
(https://www.petycjeonline.com/petycja_mieszkacow_osiedli_lipy_piotrowskiej_i_winiar_wrocaw
http://bip.um.wroc.pl/petycja/23204/petycja-w-sprawie-przebudowy-ul-pelczynski).
Uważamy, że brak planów inwestycyjnych dot. skablowania sieci przez Zakłady Energetyczne
i wymiana jedynie opraw oświetleniowych na sodowe (informacja przekazana Radzie Osiedla w piśmie
z Departamentu Infrastruktury i Gospodarki z dnia 5.05.2017r. WIM-IM.3041.81.2017.AWO
0035814/2017/W) nie zwalnia Urzędu Miejskiego od podjęcia kroków zmierzających do pozytywnego
załatwienia słusznych postulatów mieszkańców. Już najwyższy czas nadrobić zaniedbania z wielu
poprzednich dziesięcioleci!
Stare słupy energetyczne nie tylko stanowią barierę na chodnikach zawężając przejście, ale
bardzo psują wygląd ulicy. Podobnie jak napowietrzne linie energetyczne, które dodatkowo stanowią
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kolizję dla zieleni wysokiej. Chcemy, aby piesi mogli poruszać się komfortowo na chodnikach bez
konieczności omijania przeszkód, a ulica Pełczyńska była zieloną ulicą z drzewami. Zieleń wysoka ma
niebagatelne znaczenie dla komfortu życia mieszkańców i dla wszystkich jej użytkowników także
z powodu bardzo dużego obciążenia ruchem samochodowym drogi woj. nr 342. Tymczasem nieliczne
drzewa rosnące wzdłuż ulicy straszą zmasakrowanymi konarami, drastycznie przycinanymi z powodu
kolizji z liniami energetycznymi.
Jeśli nie teraz, to kiedy? Trwające kilka lat roboty na ulicy Pełczyńskiej, związane m.in.
z budową kanalizacji i chodników, stanowią bardzo dużą uciążliwość dla mieszkańców osiedla,
komunikacji zbiorowej, ruchu tranzytowego. Dlatego oczekujemy, że planowana przebudowa ulicy
będzie tym razem kompleksowa, aby nie generować w przyszłości kolejnych problemów dla jej
użytkowników oraz dodatkowych kosztów.
W przypadku problemów ze sfinansowaniem przedsięwzięcia, w związku z rozstrzygnięciem
przetargu na przebudowę ul. Cynamonowej i budowę pętli autobusowej przy ul. Kminkowej i wybraniu
oferty tańszej o kilkaset tysięcy zł od kwoty zaplanowanej na tę inwestycję, sugerujemy np.
przesunięcie niewykorzystanych środków na ten cel.

Fot. 1-5. Wymiana starych lamp i zastąpienie napowietrznych linii energetycznych
liniami podziemnymi ma znaczenie nie tylko estetyczne, linie energetyczne
kolidują z drzewami, a słupy na chodnikach są barierą dla pieszych
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W kontekście starań władz Wrocławia o tytuł Europejskiej Stolicy Zieleni, walki ze
smogiem, projektowania zielonych tętnic czy polityki mobilności, apelujemy o pozytywne
załatwienie naszych postulatów. Należy podkreślić, że ul. Pełczyńska jest nie tylko jedynym
ciągiem komunikacyjnym łączącym osiedle Lipa Piotrowska z centrum oraz z innymi
dzielnicami Wrocławia, ale zarazem jest jednym z ważniejszych kierunków wylotowych
z miasta, powinna wreszcie nabrać charakteru ulicy miejskiej na miarę XXI wieku.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Lipa Piotrowska

Katarzyna Samborska

Do wiadomości:
Biuro Prezydenta Wrocławia
Departament Infrastruktury i Gospodarki UMW
Wydział Inżynierii Miejskiej UMW
Rada Miejska Wrocławia
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Oficer Rowerowy UMW
Oficer Pieszy UMW
Rada Osiedla Świniary
Rada Osiedla Widawa
Stowarzyszenie Akcja Miasto
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
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