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Motylkowa

Dotyczy: budowy drogi ul. Motylkowej pa Qdcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73 oraz w
łaczniku ul. Motylkowej z u!. Switlwe Wrocławiu

W załączeniu przesyłam koncepcję budowy ul. Motyli<owej na odcinku od posesji nr 68 do posesji nr 73 oraz
w łączniku ul. Motylkowej z ul. Swit we Wrocławiu, z prdśbą o zaopiniowanie przez mieszkańców.
W zakresie projektowanego zagospodarowania pasa dro|9owego uwzględnionol
1. ul. Motylkowa na odcinku od posesji nr 68 do plsesji nr 73

a, jezdnia szer. 5,5m z przewężeniem do 5m na w|vsokości posesji nr 68-72
b. po stronie numerów parzystych:

- od posesji nr 68 do zjazdu na posesję nr 72 - Pobocze o nawierzchni żywicznej (Terraway)
- od zjazdu na posesję nr 72 do działki nr 16 (oBródki działkowe):

. chodnik o szer. 2m przylegający do jez(lni,

. pas zieleni z zachowaniem drzew I

-wzdłuż ogródków działkowych - zatoka postojbwa z kostkitypu farmerskiego
c. po stronie numerów nieparzystych:

- chodnik o szer. 2,00m
- pas zieleni z zachowaniem istniejących drzew

d. zjazdy na posesje: i

- w pasie zieleńców z kostki przepuszczalnej tfpu farmerskiego
- w pasie chodników z kostki betonowej wydziblone kolorystycznie
2 wyniesione skrzyżowania i 1 próg zwalniającyl
oświetlenie
sieć MKT z przyłączami do posesji
zagospodarowanie wód opadowych :

- w pasach zieleni muldy chłonne z przelewem awaryjnym, pozostałe wody opadowe odprowadzane do
kana lizacji deszczowej

2. łącznik ul. Motylkowej z ul. Swit
a. jezdnia szer,4,5 m w standardzie drogi tymczasowej bitumicznej
b, obustronne pobocza szer. 0,75m z kruszywa
c, pozostała część pasa drogowego: nawierzchnia *iemna
d, elementy ruchu uspokojonego: progi zwalniające
e. zagospodarowanie wód opadowych: 

]

- odwodnienie powierzchniowe (poprzez nadaniei pochyleń poprzecznych i podłużnych) na teren
pomiędzy krawędziami jezdni a granicą pasa dlogowego

Do czasu rozpoczęcia robót dotyczących budowy drogi Ń ul. Motylkowej na odcinku od posesji nr 68 do posesji
nr 73 (planowane w I - IIi kwartał 2022r,, pod warunkiem wpłaty partycypacji), winny być wykonane roboty
związane z wykonaniem n/w przyłączy do posesji:

. wodociągowego, z wpięciem do istniejącej sieci ryodociągowej w160. kanalizacji sanitarnej, z wpięciem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ks 500. gazowego, z wpięciem do istniejącej sieci gazowej 9125,. energetycznego, z wpięciem do istniejącej sieci eN
zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego - kosztem i staraniem właściciela posesji, W przeciwnym razie, z
uwagi na gwarancję, brak będzie możliwości w okresi§ najblizszych 5 -7 lat od wykonania robót wykonania
rozbiórki nawiezchni celem budowy w/w przyłączy, 

i

WłaŚciciele posesji, planujący budowę brakujących dodatkowych przyłączy winni poinformować ZIM o
planowanym terminie wykonania robót oraz przekavać projekty - celem właściwej koordynacji przez
Wykonawcę robót,

W Świetle w/w proszę o przedstawienie mieszkańcom uczestniczącym w PIL w/w dokumentację oraz
a kceptację r ozwiązań p rojektowych.

e.
f.

9.
h.

Informacje w sprawie: Beata Jacykowska tel. 71 36 07 368, e-mail: Jjacykowska@zim.wroc,pl
Załączniki : Koncepcja budowy drogi
Do wiadomości:
7. zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ż. Wydział Inżynierii Miejskiej UM Wrocławia
3, Biuro Zrównoważonej MobiInoŚci UM Wrocławia
4. Wydział Wody i Energii UM Wrocławia
5, zarząd Zieleni M'ejskiej
6. PRoMoNTA
7. WeW, IP a/a
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Zarząd Inwestycji M iejskich
uI. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

tel. +48 71 36 07 332; fax +48 71 36 07 331
kancelarla@zim.wroc. pl ; www.zim.wroc.pl$
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