
 

 
 

 

Wrocław, dnia 19.10.2020 r. 

Biuro Zrównoważonej Mobilności 

ul. G. Zapolskiej 4 

50-032 Wrocław 

 

 

Samorządowa jednostka pomocnicza osiedle Ołtaszyn przesyła zgłoszone przez funkcjonującą na fb 

grupę „Wrocław i jesteś na bieżąco” propozycje mieszkańców dotyczące usprawnienia systemu i 

organizacji komunikacji miejskiej.  

1. Zwiększenie częstotliwości kursów porannych i popołudniowych od 5 do 10 min autobusów 
112, 113. 

2. Wydłużenie linii 113 do Placu Grunwaldzkiego. 
3. Wydłużeniu linii 112 do Galerii Dominikańskiej. 
4. Wydłużeniu linii N do Zwycięskiej. 
5. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Karkonoskiej i Zwycięskiej wraz z pokonaniem torów 

kolejowych górą (estakady). 
6. Budowa parkingów P&R przy pętli ul. Zwycięska. 
7. Wydłużenie linii 744 z Krzyk do Giełdowej oraz zmiana jej numeru na 344. 
8. Utworzenie buspasa oraz drogi dla mieszkańców na odcinku Zwycięska-Wyścigowa. 
9. Utworzenie pętli tramwajowej w Ślęzy i wydłużenie 9 i 15. 
10. Klimatyzowane i punktualne pojazdy. 

 
Wnioski, o których mowa jw. w związku z ich skierowaniem do Rady Osiedla Ołtaszyn zostały 

omówione na XLI sesji Rady Osiedla w dniu 06.10.2020 r. 

Wg oceny radnych większość postulatów wykracza poza możliwości oddziaływania jednej Rady, 
wymaga  uzgodnień z innymi osiedlami i wielokierunkowych analiz  ze strony Miasta.  
Mając na względzie powyższe Radni skoncentrowali się na tematach dotyczących Ołtaszyna: 
 
  Ad. pkt 1-  zaopiniowano pozytywnie. W powyższej sprawie Osiedle parokrotnie występowało do 
różnych jednostek miejskich, ostatnio w październiku 2019 r. W odpowiedzi udzielonej przez 
Departament Infrastruktury i Transportu UM poinformowano Radę, że trwają analizy i prace, a 
sprawa opóźnień w funkcjonowaniu komunikacji zostanie omówiona w trakcie posiedzenia Komisji ds. 
Bezpieczeństwa. Skan pisma w załączeniu. Po upływie roku sytuacja pozostaje bez zmian. 
Ad. pkt 2- zaopiniowano negatywnie. Nadmierne wydłużenie linii znacznie ograniczy funkcję 
wyprowadzenia ruchu z osiedla do punktu przesiadkowego oraz będzie rzutować na w miarę sprawne 
funkcjonowanie komunikacji. 
Ad. pkt 3- zaopiniowano pozytywnie. Sprawa do rozważenia przez jednostki miejskie. 
Ad.  pkt 10-  zaopiniowano pozytywnie. 



 

 
 

 

  
Wnosimy o przeanalizowanie zgłoszonych wniosków i wzięcia ich pod uwagę w pracach nad kształtem 
i organizacją komunikacji zbiorowej na południu miasta. Jednocześnie prosimy o informację na 
powyższy temat. 
 

    Z wyrazami szacunku, 

Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn   Przewodnicząca Zarządu Osiedla Ołtaszyn 

Krystyna Sawińska     Edyta Skuła    

 

 

Do wiadomości: 
Rada Osiedla Krzyki Partynice     
Rada Osiedla Wojszyce 

 

 

 


