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Wrocław, dnia 24'1 1.2015

Rada Osiedla Lipa Piotrowska
ul. Tymiankowa 3
51-1B0 Wrocław

rRP.4t ro.tz. /A5?2L .201s.As

Dotyczy: Budowv petli autobusowei na osiedlu Lipa Piotrowska we
Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, że przygotowuje do realizacji
w roku 2016 budowę pętli autobusowej przy ul. Kminkowej na działce nr 16
AM-s obręb Widawa będącej własnością Gminy Wrocław, niezbędnej dla
uruchomienia nowej linii autobusowej komunikującej osiedle z centrum miasta.
W wyniku analizy optymalnej trasy przejazdu autobusu przez teren osiedla
i w ramach posiadanych środków finansowych ustalono co następuje:

W celu zapewnienia bezpiecznego i normatywnego wjazdu i wyjazdu na
teren osiedla zostanie wybudowany łącznik pomiędzy ul. Pełczyńską i
Cynamonową na działkach nr 16/1 ,16/2 Al'Ą - 7 obręb Lipa Piotrowska.

Trasa przejazdu autobusu w rejonie osiedla odbywać się będzie z pętli
autobusowej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa przez ul. Kminkową do
skrzyzowania z ul. Waniliową następnie ul. Waniliową do ul. Cynamonowej oraz
ul' Cynamonową do ul. Tymiankowej następnie projektowanym łącznikiem
pomiędzy ul. Tymiankową a Pełczyńską.

W celu umozliwienia dwukierunkowego przejazdu autobusów konieczne
jest wyeliminowanie parkowania samochodóW na pasie ruchu ul' Waniliowej
oraz przeprojektowanie łuków na skrzyzowaniach ul' Waniliowej z ulicami
Cynamonową i Kminkową.

Planuje się przystanki autobusowe W rejonie skrzyzowania
Tymiankowa/Cynamonowa/łącznik, na skrzyzowaniu ulic Waniliowej
z Kminkowąoraz na pętli autobusowej.

Nawierzchnia ul. Cynamonowej na odcinku Tymiankowa - Waniliowa
zostanie wzmocniona poprzez skropienie asfaltem istniejącej nawierzchni i

ułozenie dodatkowej warstwy z betonu asfaltowego. Dodatkowo wybudowane
zostaną jednostronny chodnik wzdłuż ul. Cynamonowej oraz kanalizacja
deszczowa.

Wykonany zostanie brakujący fragment ul. Kminkowej na odcinku od
ul. Szałwiowej do projektowanej pętli autobusowej.

Planowana dalsza trasa przejazdu nowej linii autobusowej o numerze
106 W kierunku centrum odbywać się będzie następującymi ulicami:
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Pełczyńska, obornicka, Broniewskiego, Trzebnicka, Zakładowa, Rychtalska,
Jedności Narodowej, Bema, Sienkiewicza, plac Grunwaldzki.

Prosimy o Państwa opinię dotyczącą lokalizacji pętli autobusowej oraz
zapisów pkt. 3 i 4 niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi: Andrzej Słowik tel.7I376 08 70, andrzej.slowik@zdium'wroc.pl
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