
PROTOKÓŁ Z XXXIII SESJI RADY OSIEDLA OŁTASZYN+ 

z dnia  30 października  2019 r.  

1. Otwarcie sesji  .  Z uwagi na chorobę Przewodniczącej Rady i potrzebą podjęcia 

terminowej uchwały  Sesja została zwołana w trybie § 15ust 2b Statutu. 

2. Sprawdzenie kworum - Lista obecności -  załącznik nr 1 do protokołu. Obecnych 

10 radnych. Nieobecni: Dorota Chrzanowska , Katarzyna Hałaczkiewicz, Edyta Skuła, 

Sebastian Wilk.  Radna Bogusława Kawałko była nieobecna od omawiania  pkt 5c.  

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

przeprowadzenie głosowania w tej sprawie.-Głosowanie : przyjęto jednogłośnie . 

4. Procedowanie uchwał: 

 nr XXXIII/112/19 w sprawie oferty na realizację zadania społ..pn.„ Piknik – 

Powitanie Lata 2020.” 

Głosowanie – przyjęto jednogłośnie. 

 5. Sprawy bieżące. 

a. informacja  o  złożonych interwencjach . 

 zwiększenie ilości kursów autobusu 112 i 113. 

Zarząd wnioskował do MPK  o zwiększenie ilości kursów autobusu 113  z 4 do 6 

na godzinę  w czasie szczytu komunikacyjnego i 4/5 poza szczytem, a linii 112  do 

2 na godz.  Radna Bogusława Kawałko przypomniała o planach  Miasta 

dotyczących przedłużenia trasy autobusu pospiesznego N  na Ołtaszyn , Zarząd 

dokona rozeznania   w tej sprawie . 

 zamontowania słupków na łukach ulic krzyżujących się po wschodniej  

stronie  z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. 

Wniosek załatwiono przez WIM negatywnie. W odpowiedzi wskazano ,że rejon 

jest objęty zabudową jednorodzinną, a ul. Obrońców Poczty Gdańskiej jest ulicą 

lokalną . Nie zostały uwzględnione realne warunki występujące w tym rejonie  W 

tym :  

- parotysięczne osiedle z budownictwem wielorodzinnym, powstałe po zachod-

niej stronie ulicy, 

-  znaczna ilość punktów usługowych i sklepów i lokali gastronomicznych, boisko 

sportowe i park Słoneczny Ołtaszyn- zlokalizowane po zachodniej strony 

Obrońców Poczty Gdańskiej ,oraz brak dostatecznej ilości miejsc do parkowania 

przy obiektach,. 

- ruch tranzytowy przebiegający od strony wsi Wysoka i z części Ołtaszyna przez 

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w kierunku do centrum miasta.. 

Zarząd ponowi wniosek do WIM .Wskazane dołączenie zdjęć i ewentualnie  

wniosku mieszkańców. 

 usunięcie przyczep z ul. Masztalerza – usunięte 



 przycięcie żywopłotu na ul. Abrahama i Strachowskiego 6 – przycięte 

 odtworzenie znaków oznakowania poziomego na ulicach – ZMIM wykonał  

odtworzenie części znaków  na Ołtaszynie.  Radny Maciej Kucfir przygotuje projekt 

pisma  w sprawie zgodności wykonania progów zwalniających na osiedlu z  przepisami 

prawa budowlanego.  

b. Udzielone odpowiedzi na interwencje  

- MPWik w sprawie rowu S-31. MPWiK poinformował Radę,że opracowana 

została  koncepcja docelowego  zagospodarowania wód opadowych ze zlewni 

rowu S-31. Przygotowywana jest również  aktualizacja dokumentacji na wykonanie 

by-passa  rowu S-31. Termin wykonania – III kwartał 2020r.  Radny Maciej Kucfir i 

Radna Barbara Focht  zorganizują spotkanie  z przedstawicielami MPWiK. 

-  Wody Polskie  w sprawie budowy fabryk elektrolitu w Godzikowicach,  

Zbiorczą  informację przedstawiła Radna Barbara Focht. 

 Na pismo Osiedla odpowiedzi  udzieliły wszystkie jednostki i organy, do których się 

zwracaliśmy tj;. wojewoda Dolnośląski, MPWiK, Prezydent Wrocławia i Wody 

Polskie.  

Wiceprezydent Wrocławia uznał brak swoich kompetencji w powyższej sprawie, 

wskazując jako właściwy organ - Wójta Gminy Oławy, Podkreślił jednocześnie, że 

MPWIK na podstawie otrzymanych raportów oddziaływania na środowisko zgłosiło 

szereg uwag i zastrzeżeń oraz zleciło wykonanie opinii hydrologicznej.                   

Z kolei  w  ocenie Wojewody i Wód Polskich -  zostały dochowane  procedury 

związane z wydaniem decyzji środowiskowej.Inny obraz  wyłania się z informacji 

przedstawionych na stronie Komitetu Stop budowie zakładów elektrolitu w 

Godzikowicach.  

https://www.facebook.com/StopbudowiezakladowelektrolituwGodzikowicach/  

Niepokój budzi brak uwzględnienia w dokumentach   istnienia  pod działką 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 321 .Informację o tym przekazał Radny 

Jacek Jońca. 

Sprawę będzie nadal  pilotowała Radna Barbara Focht .Z uwagi na ważność 

sprawy wskazane jest uaktywnienie  się Radnych Miejskich , zamieszkujących 

południe Wrocławia . 

-  Ekosystem w sprawie odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

Odpowiedź nie na temat. Radni są proszeni o robienie zdjęć  okolicy w miejscu po 

wywozie odpadów i przekazywanie ich Przewodniczącej Rady. 

-  Wydział Rolnictwa i Środowiska  przekazał Radzie  skan decyzji 

dotyczącej  zrzutu wody opadowej z działki nr 96 AM-5  ul. Łubinowa. 

c. Wnioski mieszkańców: 

- zagrodzenie łącznika pomiędzy ul. Strączkową, a Grota Roweckiego. 

Oceniono negatywnie. W ubiegłej kadencji Rada Osiedla doprowadziła do 

udrożnienia łącznika i odzyskania jego fragmentu zaanektowanego przez jednego 

https://www.facebook.com/StopbudowiezakladowelektrolituwGodzikowicach/


z mieszkańców. Wniosek jednej osoby nie może być podstawą do podjęcia przez 

Radę działań  nie leżących w interesie ogółu mieszkańców. 

 Zarząd  podejmie w Straży Miejskiej interwencję  dotyczącą częstszych kontroli w 

tym rejonie i do Ekosystemu w wypadku potrzeby oczyszczenia przejścia. 

 ograniczenie ruchu na ul. Nenckiego w tym ustawienia znaków zakazu skrętu 

w lewo z ul. Strachowskiego w ul. Nenckiego, 

w prawo z ul. Kutrzeby w ul. Unruga. 

Oceniono negatywnie. Wszystkie ulice na Ołtaszynie obciążone są nadmiernym 

ruchem samochodowym. Ograniczenie ruchu na ul, Nenckiego i Unruga   

spowoduje jego przeniesienie na inne  ulice/ nie tylko  Kutrzeby/ i zwiększenie 

uciążliwości w innym rejonie .Poparcie wniosku nie leży w interesie ogółu 

mieszkańców osiedla 

Do rozeznania  temat zakazu ruchu po Nenckego samochodów  ciężarowych.. 

- parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych na ul. Nenckiego na 

wysokości budynku 15-29. /za zatoczką/,  ograniczające widoczność przy 

wyjeździe z posesji. - Sprawa do przekazania do Straży Miejskiej. 

d. Inne  sprawy : 

 - działka przy ul. Łubinowej 23, Miasto wystawiło na sprzedaż działkę wraz ze 

zrujnowanym budynkiem. Teren sąsiaduje  ze składowiskiem dźwigów 

-  zakupy. - na potrzeby Rady zostały zakupione – namiot, rozkładane stoły i 

krzesła  na pikniki , oraz drukarka  kolorowa. 

6. Zapytania Radnych i wolne wnioski. 

- wniosek o podjęcie interwencji w sprawie usunięcia zalegających  wokół kontenera 

tekstyliów. Lokalizacja – skrzyżowanie  ul. Parafialnej i Świt.. 

7. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji. 

Głosowanie : za 8 głosów , wstrzymał się 1 Radny 

8.. Zamknięcie obrad. 

  

  Przewodnicząca  Rady  Osiedla Ołtaszyn                                    Sekretarz 

                   Krystyna Sawińska                                                      Alicja Urban 

 

 


