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Interpelacja w sprawie przejścia pieszo-rowerowego ulicą Agrestową przez torowisko 

linii 285 we Wrocławiu. 

 

 

 

 

występując w imieniu mieszkańców osiedli Ołtaszyn i Krzyki Partynice,  zwracam się z zapytaniem 

dotyczącym przejścia dla pieszych i rowerów ulicą Agrestową przez torowisko linii 285 we Wrocławiu. 

 

Czy na obecnie remontowanym odcinku linii kolejowej 285 przecinającego ulicę Agrestową planuje się 

udostępnienie przejścia rowerowo – pieszego? 

 

Rada Osiedla Ołtaszyn wraz z mieszkańcami zabiegali, aby przejście takie zostało zalegalizowane oraz 

odpowiednio zabezpieczone. Skutek działań był odwrotny od zamierzonego. W miejscu przejścia 

postanowiony został znak informujący: „Teren PKP PLK wstęp wzbroniony” co definitywnie oddzieliło 

mieszkańców południowej od północnej części ulicy Agrestowej.  Zaznaczę, że nie tylko przejście, ale 

przejazd ulicą Agrestową przez torowisko był możliwy w czasie kiedy połączenia kolejowe osobowe 

kursowały na linii Wrocław Główny – Sobótka Zachodnia. 
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Umożliwienie przejścia i przejazdu rowerów w tym miejscu jest niezwykle istotne, głównie ze względu na 

fakt, że właśnie na tym odcinku zauważalny jest wzmożony ruch pieszych. Dzieci codziennie pokonują 

wskazaną trasę w drodze do szkoły, a pozostali mieszkańcy – korzystający z komunikacji miejskiej – 

udając się na pętlę autobusową. Tym przejściem jest również najłatwiej dojść do Parku Południowego, 

który jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla wrocławskiej społeczności. 

 

Zwracam się również z prośbą o zwrócenie się do PKP PLK o dostosowanie i umożliwienie dalszego 

funkcjonowania przedmiotowego przejścia rowerowo - pieszego. Najlepszym rozwiązaniem jest 

przebudowa i dostosowanie go do obowiązujących przepisów. Środki na realizację tego zadania PKP PLK 

może pozyskać w ramach zwiększenia finansowania zadania kolejowego pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej 

nr 285 na odcinku Wrocław Główny – Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – 

Świdnica Miasto”. 

 

  

                                              Z poważaniem 

                                                    Edyta Skuła  

                                               Radna Rady Miejskiej Wrocławia 

 
 
 
Do wiadomości: 

1. Rada Osiedla Ołtaszyn 
2. Rada Osiedla Krzyki – Partynice 
3. a/a 

 


