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Osiedle Ołtaszyn 
Jednostka Pomocnicza 

Miasta Wrocławia 

 

PROTOKÓŁ Z XVII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN 

z dnia 15 grudnia 2022 r. 

1. Otwarcie sesji.  

2. Sporządzenie listy obecności- załącznik nr 1 do protokołu. 

Wymagane kworum - 8 radnych. 

Obecnych: 10 radnych.  

Nieobecni: Katarzyna Hałaczkiewicz, Maria Kręcisz, Daniel Piątek, Michał Tokarski, Jakub 

Zychowicz.  

Radna Patrycja Ciupa uczestniczyła w sesji do pkt 4 obrad włącznie. 

W sesji wzięli udział mieszkańcy Ołtaszyna z ul. Kryształowej, Nefrytowej, Ułańskiej i Poczty 

Gdańskiej. 

3. Zatwierdzenie porządku sesji lub zgłoszenie wniosków o jego zmianę i 

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie. 

Przewodnicząca Rady Krystyna Sawińska wnioskowała w trybie § 16 ust. 6 Statutu o łączne 

omawianie sprawy organizacji ruchu na ul. Ułańskiej i odniesienie się w jednej uchwale do 

wszystkich zagadnień z tego zakresu. 

Głosowanie: – przyjęto jednogłośnie zmianę i porządek obrad z korektą.  

4. Procedowanie uchwał: 

a. nr XVII/69/22 w sprawie organizacji ruchu na ul. Ułańskiej.  

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

Uchwała dotyczyła dwóch projektów organizacji ruchu na ul. Ułańskiej  

− na odcinku od ul. Kutrzeby do Marii Wittek, 

− na odcinku od ul. Marii Wittek do ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

Rada zaopiniowała oba projekty pozytywnie, wnioskując jednocześnie o: 
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−  przesunięcie /w miarę możliwości/ lokalizacji progu zwalniającego bliżej skrzyżowania ul. 

Ułańskiej i Marii Wittek, 

− zastosowanie na całej długości ul. Ułańskiej, do spowalniania ruchu - progów podrzutowych, 

które w naszej ocenie wykazują wyższą skuteczność w ograniczaniu prędkości, również 

samochodów dużych typu SUV. Analogiczne progi zostały zamontowane na ul. Maczka. 

b. nr XVII/70/22 w sprawie organizacji ruchu na ul. Kryształowej i Nefrytowej.  

Głosowanie: za 8 radnych, przeciw -1, wstrzymał się – 1 radny. 

Uchwała zawiera propozycje złagodzenie skutków zwiększonego ruchu od strony ul. Grota 

Roweckiego w kierunku zachodnim osiedla tj.: 

-  uzupełnienie obowiązywania czasowego znaku B-21 na skrzyżowaniu ul. Grota 

Roweckiego z Kryształową /od strony Żurawiny/ o okres w godz. 15:00-18:00, 

-   wprowadzenie znaku B-22 na skrzyżowaniu ul. Grota Roweckiego z Kryształową /od 

strony Wrocławia/, w analogiczny sposób, tj. w godzinach 6:45 – 9:00 i 15:00 – 18:00, 

− opracowanie koncepcji lokalizacji miejsc postojowych w pasie drogi publicznej ul. 

Nefrytowej – do celów konsultacji z mieszkańcami, ww. ulicy, 

− wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Nefrytowej od nr. 50 do skrzyżowania z ul. 

Bursztynową. 

 W wypadku niewystarczającej skuteczności przyjętych rozwiązań Rada Osiedla we 

współpracy z mieszkańcami wypracuje inne rozwiązania. Wskazane jest przy tym by 

wnioski mieszkańców zawierały reprezentatywne stanowisko mieszkańców ulic. 

Procedowanie uchwały poprzedziło przedstawienie przez radnego Rafała Skułę informacji o 

spotkaniu przedstawicieli RO (Krystyna Sawińska, Rafał Skuła, Henryk Surma, Edyta Skuła) i 

Urzędu Miasta, na którym omówiono konsekwencje związane z uruchomieniem fragmentu 

WOW od ronda Iwinach do nowego ronda we Wrocławiu w ulicy Grota Roweckiego. 

Aktualna sytuacja komunikacyjna jest, między innymi, wynikiem nieuwzględnienia przez 

Urząd Marszałkowski stanowiska Miasta w sprawie potrzeby realizacji dłuższego fragmentu 

WOW od ronda Iwiny do ul. Kutrzeby, a nie do Grota Roweckiego. Pozwoliłoby to na 

skierowanie strumienia ruchu również przez wieś Wysoką, a nie kumulowanie go, jak 

obecnie, na osiedlu Ołtaszyn. Wg przedstawicieli UM - polepszenie sytuacji komunikacyjnej 

na Ołtaszynie może mieć miejsce za ca. 4 lata, po zakończeniu budowy brakującego odcinka 

obwodnicy od ronda w ul. Grota Roweckiego do ul. Karkonoskiej. Aktualnie w fazie końcowej 
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znajduje się opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na 

końcowy odcinek inwestycji. Procedury przetargowe zostaną wdrożone w I/II kw. 2023 r.  

Cykl realizacji inwestycji został ustalony na 36 miesięcy. 

W związku z obserwowanym wzrostem natężenia ruchu na południowym wlocie ulicy Grota 

Roweckiego przy skrzyżowaniu z ulicą Kurpiów i Wspólnej (Radomierzyce), wprowadzona 

została korekta w pracy sygnalizacji świetlnej nadzorującej ruch na skrzyżowaniu jw. WIM 

UM wystąpi do Policji o objęcie częstszymi kontrolami skrzyżowania ul. Grota Roweckiego i 

Kryształowej, gdzie kierowcy nie respektują zakazu skrętu w lewo. 

Odnosząc się do powyższego Przewodnicząca Rady przypomniała, że Rada Osiedla od co 

najmniej 2 lat występowała do WIM UM z pismami sygnalizującymi potrzebę wdrożenia 

środków zaradczych na wypadek tranzytu aut przez osiedle z niedokończonej WOW. Sprawę 

omawiano również w marcu br. na spotkaniu przedstawicieli Rady z Dyrektorami 

Departamentów UM.  

c. nr XVII/71 /22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zad. społ. pn.  

„Fundusz Czasu Wolnego”. Temat referowała Przewodnicząca Zarządu Radna Edyta Skuła. 

W ramach FCzW zrealizowano trzy projekty: 

1. Dzień sportu odbył się w dniu 03 września br. na terenie boiska przy ul. 

Strachowskiego 53. W wydarzeniu uczestniczyło ca. 90/100 mieszkańców. W wydarzeniu 

wzięli udział wolontariusze oraz Wrocławskie Centrum Sportu. Odbyły się zawody 

sportowe, gry i konkursy dla całych rodzin. 

2.  Wycieczka rowerowa do Kotowic - odbyła się w dniu 17 września 2022 r. 

Uczestniczyło w niej– ca 50 mieszkańców osiedla. Przejazd odbył się dwiema trasami o 

różnym stopniu długości i trudności z zakończeniem w Kotowicach. Na miejscu 

docelowym odbył się piknik z poczęstunkiem, zabawami i grami. Jedną z tras prowadził 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kolarzy Dolnośląskich- radny Henryk Surma. 

 3. Cykl warsztatów: 

− warsztaty emisji głosu dla grup dzieci w wieku 6-8, 9-12, 13-14 

− warsztaty teatralno- plastyczne dla grup dzieci w wieku 6-8,9-12,13-17 

− warsztaty arteterapii dla grup dzieci w wieku 6-8,9-12,13-17 

− warsztaty muzyki elektronicznej dla grup dzieci w wieku 6-8,9-12,13-17 
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Warsztaty zostały przeprowadzone w dniach: 24 września 2022, 01 października 2022, 22 

października 2022, 26 listopada 2022. Ilość uczestników - ca 50. 

Po zakończeniu zajęć odbywały się konsultacje indywidualne. 

Ogólnie z FczW wydatkowano kwotę 9.905,0 zł stanowiącą subwencję WCRS. 

Głosowanie – za 8, przeciw-0, wstrzymało się 2 radnych. 

d. nr XVII/72/22 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania zad. społ. pn. 

„Mikołajki”.  Referowała Przewodnicząca Zarządu. 

Mikołajki odbyły się na terenie skweru przy ul. Pszczelarskiej 7. Udział wzięło 46 dzieci wraz z 

rodzinami. Wydarzenie poprzedzone było zapisami. Łącznie przygotowano 54 paczki. W 

programie: przyjazd Mikołajów na harleyach, występy Mini Akademii Muzyki i wspólne 

śpiewanie piosenek świątecznych, wręczanie paczek, rozmowy z Mikołajami i wspólne 

zdjęcia.  8 paczek, po które nie zgłosiły się zapisane na imprezę dzieci, zostały zawiezione 

przez Mikołajów do Domu dziecka. 

Ogółem na Mikołajki wydatkowano kwotę 3.698,0 zł z czego 1797,0 stanowiła subwencja z 

WCRS, a 1892,0 pochodziło ze środków Osiedla. 

Głosowanie: za 8, przeciw -0, wstrzymało się 2 radnych. 

e. nr XVII/73 /22 w sprawie opinii o działalności Centrum Aktywności Lokalnej. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie. 

5. Sprawy bieżące. 

a. Informacja o planach realizacji osiedla mieszkaniowego na terenach zlokalizowanych 

pomiędzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, a Kutrzeby, na wysokości ogrodów 

działkowych Storczyk. 

Prezydent Wrocławia wydał w dniu 23.11.2022 r. decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Zespół zabudowy obejmujący budynki usługowo – 

mieszkalne, wille miejskie oraz zabudowę jednorodzinną szeregową i bliźniaczą wraz z 

garażami wbudowanymi, miejscami postojowymi zagospodarowaniem terenu oraz 

infrastrukturą techniczna w ul. Kutrzeby”. Nowe osiedle powstanie na działkach 1,2, 3./1 ,3/2, 

3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 4, 6 AM-13 obręb Ołtaszyn. Oznacza to zabudowę terenów zlokalizowanych 

pomiędzy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, a ul. Kutrzeby na wysokości POD Storczyk. 

b. Sprawa kręgielni na terenie zielonym przy CAL. 



Strona 5 z 8 

Wg informacji z Departamentu Spraw Społecznych – koszt adaptacji   kręgielni na tor do gry 

bulle wynosi ca 65.000,0 zł. W budżecie Gminy nie ma obecnie takich środków. 

Zabezpieczenie środków może nastąpić na wniosek osiedla przy pracach na budżetem na 

2024 r. 

c. Odpowiedź RDOŚ w sprawie realizacji osiedla mieszkaniowego przy ul. Orawskiej. 

Do Rady Osiedla wpłynęło pismo z RDOŚ, stanowiące odpowiedź na zapytanie: czy 

deweloper DEVELIA przed rozpoczęciem w sierpniu br. wycinki drzew i krzewów na 

działkach przy ul. Orawskiej wystąpił z wnioskiem do organu o odstępstwo od zakazów 

wobec dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową'.  

RDOŚ stwierdził, że wniosek na odstępstwa od zakazów do organu nie wpłynął, wobec czego 

zezwolenie na odstępstwo nie zostało wydane. 

W puencie pisma RDOŚ stwierdził co następuje: „Wobec powyższego w sprawie ustalenia 

legalności wycinki drzew i krzewów winni Państwo zwrócić się do Prezydenta Wrocławia. 

Natomiast w przypadku posiadania dowodów w zakresie nieprzestrzegania zakazów w 

stosunku do gatunków chronionych należy przekazać je do organów ścigania (bezpośrednio 

lub za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu”. 

Ustalenia: Zarząd na stronach osiedla opublikuje prośbę do mieszkańców o przekazanie do 

Rady dowodów w przedmiotowej sprawie / filmy, zdjęcia/, obrazujących obecność dzikich 

zwierząt i ich siedlisk na terenie objętym inwestycją. 

d. Stanowisko ZDiUM w sprawie opinii RO dotyczącej organizacji ruchu na ul Obrońców 

Poczty Gdańskiej. 

ZDiUM zaprojektował na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. 

Łagodnej /po stronie Gminy Kobierzyce/ 2 progi zwalniające. Z uwagi na liczne sieci 

uzbrojenia podziemnego pod jezdnią, co generuje dużą ilość wpustów i studni, nie jest 

możliwy montaż progów w większej ilości. Z uwagi na ograniczony budżet oraz konieczność 

podejmowania podobnych działań w mieście – ZDiUM nie jest w stanie określić terminu 

realizacji, do czasu zabezpieczenia środków finansowych. 

e. Informacja o rozpoczęciu realizacji ciągu pieszo rowerowego w ul. Agrestowej. 

 Firma „Rotomat” zawiadomiła, że na dzień 12.12.2022 zaplanowano rozpoczęcie prac na 

zadaniu „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Agrestowej we Wrocławiu na odcinku od 
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posesji nr 100 do skrzyżowania z ul. Borówczaną z wyłączeniem terenu PKP. Informacja 

została zamieszczona na tablicy i stronach Osiedla. 

f. Omówienie postępów prac remontowych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 34. 

- Referował radny Rafał Skuła. 

Na spotkaniu Zarządu Osiedla z przedstawicielami Departamentu Edukacji UM i ZIM – 

uzyskano informację, że prace przy wzmacnianiu stropów przebiegają zgodnie z 

harmonogramem. Termin zakończenia robót został wstępnie określony na luty 2023 r. 

g. Dyżury dla osób niepełnosprawnych ruchowo – podsumowanie efektów 

Przez okres roku radni w pierwsza środę w miesiącu pełnili dyżury w CAL w godz. 17:00 – 

18:00. Mając na względzie lokalizację siedziby Rady na II piętrze - dyżury miały na celu 

umożliwienie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami Rady, przede wszystkim osobom z 

problemami ruchowymi. Przez okres roku na dyżur nie zgłosił się żaden mieszkaniec, co 

oznacza brak zainteresowania mieszkańców taka formą kontaktów. 

Ustalenia: Od 1. 01 .2023 r. likwiduje się dyżury w CAL. Wszystkie dyżury będą odbywały się w 

siedzibie RO w środy w godz. 18:00 – 19:00. W wypadku potrzeby spotkania z osobą 

niepełnosprawną, indywidualny kontakt możliwy jest telefonicznie lub osobiście po 

ustaleniu dogodnego dla stron terminu. Na stronach Osiedla i tablicy informacyjnej – 

Zarząd wywiesi stosowną informację.  

h. Omówienie pracy w listopadzie br.: 

− Komisja ds. Budownictwa i Infrastruktury – opiniowanie przekazanych do oceny 

projektów organizacji ruchu, 

− Komisja ds. Zieleni i Ochrony Środowiska – z uwagi na okres zimowy brak działań 

(Przewodnicząca Rady podjęła działania celem wymiany uschniętej daglezji na terenie za 

CAL-  drzewko pojawiło się w połowie grudnia) 

− Komisja ds. Kultury, Sportu i Integracji Społecznej – organizacja wydarzeń w ramach 

FCzW i Mikołajek.  

− Rafał Skuła, Edyta Skuła dokonali zakupu i kompletowania paczek na Mikołajki oraz 

zakupów do siedziby Rady Osiedla zaplanowanych w poprzednich miesiącach. 

i. Propozycja ustalenia alternatywnych tras przejazdu dla autobusów. Referował radnych 

Rafał Skuła. 



Strona 7 z 8 

Zarząd w porozumieniu z Osiedlami Wojszyce i Jagodno prowadzi prace nad ustaleniem przebiegu 

tras łączących ww. osiedla: 

- Dworzec Główny- ul. Grota Roweckiego- Kurpiów-Parafialna- Grota Roweckiego- Dworzec 

Główny/. Trasa spełniałaby funkcję dowozu mieszkańców do punktów centralnych z 

ominięciem bardzo obciążonych ruchem ul. Strachowskiego i Zwycięskiej. 

- Uruchomienia nowej linii autobusowej między osiedlami Ołtaszyn – Jagodno /brak takiego 

połączenia/.  Trasa miałaby przebieg przez osiedle Wojszyce ulicą Asfaltową do ulicy 

Buforowej. Powstanie na Jagodnie węzła przesiadkowego ułatwi komunikację z centrum 

miasta.   

j. Odbiór prac związanych z modernizacją placu zabaw przy ul. Rubinowej. 

Radny Henryk Surma uczestniczył w odbiorze prac związanych z modernizacją placu zabaw. 

Wykonane zostały nowe alejki z różnorodnymi nawierzchniami i nasadzenia zieleni. 

Ustawiono urządzenia do zabawy dla dzieci. Wzmocniono górkę przeznaczoną do zjazdów 

na sankach. Zadanie zostało odebrane przez ZZM. Radny Henryk Surma wniósł do protokołu 

odbioru uwagę, by regulaminie został zawarty zapis o zakazie korzystania z placu w czasie 

burzy. Powyższe jest podyktowane warunkami hydrologicznymi i występowaniem na tym 

terenie wysokich drzew. 

k. Paczki dla osób pozostających w niedostatku. 

Paczki żywnościowe dla osób ubogich w ilości 24 szt. będą do odebrania przez Rady Osiedli 

w MOPS przy Pl. Strzegomski, w dniach 20 – 24.12.2022 r. Miasto nie zapewniło ich przywozu 

do siedzib Rad, pozostawiając temat do rozwiązania we własnym zakresie przez radnych. 

Sytuacja wywołała dyskusję i krytyczne uwagi pod adresem organizatorów akcji. 

Podkreślano problemy związane  wagą paczek/ ca. 20kg/, zorganizowaniem transportu przy 

braku środków i późniejszą dystrybucję niekiedy do domów obdarowanych. 

Ustalenia: Radny Maciej Kucfir dokona rozeznania możliwości organizacji transportu. 

6. Wnioski i skargi mieszkańców. 

Mieszkańcy ul. Nenckiego prosili o udzielenie poparcia dla ich wniosku kierowanego do Lidla 

przy ul. Parafialnej w sprawie montażu monitoringu na tyłach sklepu. Pas terenu pomiędzy 

obiektem handlowym, a ogrodami osób zamieszkujących ul. Nenckiego stanowi miejsce 

gromadzenia się osób nietrzeźwych. Ponadto, w ocenie służb, służyło do dokonywania 
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obserwacji przez złodziei, którzy w ostatnim czasie włamywali się do domów. Wg Policji 

przedostawali się oni na tereny posesji od strony sklepu. 

Ustalenia. Zarząd przekaże pismo mieszkańców do Lidla wraz z poparciem. 

 

7. Zapytania radnych i wolne wnioski. 

Radny Krzysztof Greń wnosił o wystąpienie do ZDiUM o oznakowanie znakiem C9 

skrzyżowania drogi ulicy Kurpiów i ulicy Brylantowej. Znak ten wskazywałby obowiązek jazdy 

na prawo od znaku w miejscu, w którym jest wysepka ze słupem trakcji elektrycznej, Brak 

oznaczeń powoduje, że miejsce jest niebezpieczne dla uczestników ruchu drogowego. 

Ustalenia: Zarząd wystąpi do ZDiUM w sprawie jw. 

8. Przyjęcie protokołu z XVI sesji. 

Głosowanie: przyjęto jednogłośnie 

9.   Zamknięcie obrad. 

Przewodnicząca Rady Osiedla Krystyna Sawińska dokonała zamknięcia obrad. 

Na tym protokół zakończono. 

 

      Przewodniczyła                                                                                    Protokołowała 

Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn                                     Przewodnicząca Zarządu Osiedla                                           

           Krystyna Sawińska                                                                                  Edyta Skuła  


