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Uwagi do projektu przebudowy
ul. Sikorskiego i Rybackiej

W związku z otrzymanym od Państwa projektem przebudowy ul. Sikorskiego i Rybackiej we
Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem i niezbędną infrastrukturą, w ramach obsługi komunikacyjnej
budynków mieszkalno-biurowo-usługowych przy ul. Sikorskiego chcielibyśmy zgłosić kilka uwag.

Do każdej z poniższych uwag dołączamy załącznik z fragmentem planu, gdzie uwaga została
dodatkowo oznaczona, w celu lepszego zrozumienia sprawy.

1. Brak kontynuacji ścieżki rowerowej po południowej stronie skrzyżowania (droga w kierunku
pl. Jana Pawła II).  [załącznik 1]

2. Potrzeba montażu słupków na powierzchni wyłączonej z ruchu po wschodniej stronie
ul. Rybackiej. Taka powierzchnia znajduje się tam również teraz. Kierowcy nagminnie parkują
na nim swoje samochody, ograniczając długość pasa do skrętu w lewo (w ulicę Sikorskiego).
[załącznik 2]

3. Potrzeba zielonej strzałki warunkowego skrętu w prawo z ul. Rybackiej w ul. Zachodnią.
Dodatkowo potrzebna jest lepsza synchronizacja tego światła, ponieważ czas oczekiwania na
światło zielone jest zbyt długi. [załącznik 3]

4. Bardzo krótkie światło zielone dla pieszych po zachodniej stronie skrzyżowania. [załącznik 4]
5. Potrzeba zamontowania słupków to zachodniej stronie ul. Rybackiej. Zdarza się, że kierowcy

parkują tam swoje samochody, przez co blokują przejście pieszym na chodniku. [załącznik 5]
6. Likwidacja pasa rowerowego i śluzy po zachodniej stronie skrzyżowania. Dwukierunkowa

ścieżka rowerowa znajduje się po północnej stronie drogi, dlatego jednokierunkowa ścieżka po
stronie południowej jest niepotrzebna. [załącznik 6]

7. Likwidacja ścieżki rowerowej po południowej stronie ul. Sikorskiego. Umożliwi to poszerzenie
chodnika. Dodatkowo warto postawić słupki na skraju tego chodnika, aby uniemożliwić
kierowcom parkowania na tym chodniku i utrudniania przejścia pieszym. [załącznik 7]

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszych uwag.

Z poważaniem,
Joanna Klima
Przewodnicząca Zarządu
Osiedla Szczepin
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Wniosek o propozycję zmiany organizacji ruchu

Wniosek dotyczy wprowadzenia stałej zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu
ulic Zachodniej i Poznańskiej we Wrocławiu.

Skrzyżowanie ul. Zachodniej i Poznańskiej

Uzasadnienie propozycji wprowadzenia zmiany w organizacji ruchu:
Skrzyżowanie tych ulic jest bardzo ruchliwym miejscem. Od rana do późnych
godzin auta osobowe, autobusy, samochody ciężarowe przejeżdżają przez to
skrzyżowanie. Przez przejścia dla pieszych przechodzi bardzo dużo ludzi w ciągu
dnia. W pobliżu znajduje się dużo sklepów, instytucji publicznych, a skrzyżowanie
to jest miejscem na trasie wielu miejsc dokąd ludzie zmierzają. W okolicy
mieszkają starsze osoby i rodziny z dziećmi. Na skrzyżowaniu mieści się Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 18, a nieco dalej jest Szkoła Podstawowa nr 46 im.
Polskich Olimpijczyków. Młodzież i dzieci uczęszczające do tych placówek
przechodzą omawiane skrzyżowanie przynajmniej dwa razy dziennie w godzinach
szczytu, kiedy to ruch jest najbardziej zmożony.



W pobliżu jest również Centrum Treningowe LUBIŃSKA - WCT Spartan, gdzie
osoby starsze spotykają się, młodzież i dorośli uprawiają różnorodne sporty przez
cały rok. Chcąc dostać się do tego miejsca często musza przejść ulicę Zachodnią
lub Poznańską.

Jadąc ulicą Poznańską z obydwu stron nawierzchnia jest w bardzo złym stanie.
Wytarty asfalt, dziury w drodze, koleiny, studzienki na środku ulicy i pozostałości
po poprzednim układzie chodnika. Zjeżdżające auto ze skrzyżowania daje bardzo
duży hałas co przekłada się na dyskomfort mieszkańców w okolicznych blokach.
Stwarza to niebezpieczeństwo, ponieważ nawierzchnia nie gwarantuje dobrej
przyczepności pojazdów. Samochody osobowe, często ciężarowe i autobusy
miejskie pokonują to skrzyżowanie z dużą, niedozwoloną w tym miejscu
prędkością.



Zła nawierzchnia ulicy Poznańskiej

Natomiast jadąc ulicą Zachodnią droga jest w dobrym stanie, a kierowcy zbliżając
się do skrzyżowania mając możliwość przejechanie jego z dużą prędkości co jest
bardzo częstą sytuacją. Chcąc załapać się na zielonym świetle, często jednak
przyspieszają i przejeżdżają na pomarańczowym stwarzając bardzo duże zagrożenie
dla wszystkich wokół, wcześniej wymienionych osób. Mało tego jadąc ul. Zachodnia
od strony Centrum miasta droga jest na całości wyremontowana, bez progów
zwalniających i jest pochylona co daje dużo większe możliwości do rozpędzenia się.
Właśnie w taki sposób pojazdy rożnego typu mkną przez te ulice.



Ulica Zachodnia

Wnioskuję wręcz o wykonanie progów zwalniających wykonanych z
odpowiednich materiałów odpowiadających do tego typu skrzyżowania przed
przejściami dla pieszych lub podniesienia całego skrzyżowania aby zapewnić
większe bezpieczeństwo mieszkańcom, dzieciom uczestniczących do placówek,
starszym osobom, które przejście dla pieszych pokonują wolniej.
Wnioskuję również o naprawę nawierzchni ul. Poznańskiej i odmalowanie pasów.



Podglądowe zdjęcia progów zwalniających

Wszystkie zdjęcia wykorzystane do wniosku są pobrane z Google Map lub Google.

Marta Kowalska
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