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UCHWAŁA Nr VIII/16/13 
RADY OSIEDLA 

ZACISZE-ZALESIE-SZCZYTNIKI 
z dnia 16 października 2013r.  

w sprawie stanowiska Rady Osiedla dotyczącej planów rozbudowy odcinka 
wschodniego Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. 

 

          Rada stoi na stanowisku, że plany rozbudowy infrastruktury drogowej w ramach 

obszaru Wielkiej Wyspy winny uwzględniać jako priorytet wyprowadzenie strumieni ruchu 

tranzytowego z kierunku na Warszawę w ciągu alei Kochanowskiego oraz na Jelcz w ciągu 

ulicy Mickiewicza. Postępujący wzrost wskaźnika obciążenia ruchem na obu tych 

kierunkach powoduje postępującą degradację Szczytnickiego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego, a w szczególności Parku Szczytnickiego oraz zabytkowych zespołów 

osiedlowych  Zacisza i Zalesia, jak również pogorszenia warunków korzystania z walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych Wielkiej Wyspy oraz komfortu życia jej 

mieszkańców.  

        Rada stwierdza, że aktualne plany miejskie dotyczące rozbudowy wschodniego 

odcinka Obwodnicy  Śródmiejskiej Wrocławia nie zapewniają osiągnięcia tych celów. 

Planowane włączenie w ciąg Obwodnicy Alei Wielkiej Wyspy oraz Alei Ignacego 

Paderewskiego, w przypadku ich realizacji, mogą nasilać negatywne oddziaływania na 

tkankę Wielkiej Wyspy, w tym powodując trwałą defragmentację przyrodniczego Zespołu 

oraz jego składników.  

       Dlatego Rada wnosi o uchylenie pkt.24 rozdziału Kierunki Zagospodarowania 

Przestrzennego z aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z 

dnia 6 lipca 2006 r. (wraz ze zmianami z dnia 20.05.2010r.) w brzmieniu: „Pkt.24. 

Zachowuje się rezerwę perspektywiczną dla ulicy łączącej Aleję Wielkiej Wyspy z Osią Karłowicką w 

rejonie Kowal z mostami na kanałach Powodziowym i Żeglugowym” (wpisaną w rysunek nr 7 

Studium), ze względu na to, że przedmiotowy zapis dopuszcza  możliwość takiej 

rozbudowy.   

        Zdaniem Rady Miasto powinno szukać innych, alternatywnych rozwiązań przebiegu 

tego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej.  

Upoważnionych głosujących 14 – za 13,  przeciw 0, wstrzymujących się 1.  


