
Notatka ze spotkania z dnia 13 lipca 2011 w siedzibie WIM UM z Radnym
Rady Miejskiej Wroc³awia - Panem Krzysztofem Kilarskim i Panem

Maciejem Oziemb³owskim reprezentuj¹cym Stowarzyszenie Nasze
Paw³owice i lokaln¹ spo³ecznoœæ Paw³owic

Ustalenia:

1. £¹cznica drogowa Bora Komorowskiego - Boles³awa Krzywoustego
Po uruchomieniu organizacji ruchu jw. bêd¹ prowadzane na bie¿¹co obserwacje
jak uk³ada siê natê¿enie ruchu, p³ynnoœæ i czytelnoœæ dla kierowców nowej
organizacji ruchu. W przypadku stwierdzenia koniecznoœci wprowadzenia
poprawek - korekt zostan¹ one niezw³ocznie wdro¿one.
WIM rozpozna w jaki sposób by³y prowadzone przez ZDiUM konsultacje
spo³eczne dla projektu przebudowy ulicy Boles³awa Krzywoustego obejmuj¹cego
w/w zadanie.
WIM przeka¿e stanowisko Zarz¹dcy drogi wskazuj¹ce na brak mo¿liwoœci
zastosowania lewoskrêtu z wiaduktu w kierunku miasta w organizacji ruchu jw.
Przy aktualizacji nowej edycji WPI na lata 2012-2016 zostanie przeanalizowana
mo¿liwoœæ ujêcia w niej budowy ul. Nowogorlickiej. Stowarzyszenie Nasze
Paw³owice poczyni starania by pozyskaæ dodatkowe finansowanie tego zadania z
bud¿etu Gminy D³ugo³êka.
2. Oddanie do ruchu AOW i zjazdu w rejonie Paw³owic.
WIM przygotuje wyst¹pienie do GDDKiA w sprawie wyeliminowania b³êdu w
nazewnictwie zjazdu i braków w oznakowaniu. B³êdn¹ nazwê Psie Pole nale¿y
zast¹piæ nazw¹ PAW£OWICE.
Konieczne bêdzie tak¿e zaprojektowanie i wyniesienie w teren znaków
drogowych uniemo¿liwiaj¹cych zjazd z autostrady na tym zjeŸdzie dla
samochodów powy¿ej 9T dmc. W przeciwnym wypadku samochody ciê¿arowe
wjad¹ w uk³ad drogowy niewydolny do przeniesienia ruchu takich samochodów (
ul. Paw³owicka lub Widawska!!!)
3. Aleja Sobieskiego - zjazd w kierunku osiedla Paw³owice i
oznakowanie tablicami informacyjnymi wskazanych obiektów na terenie
osiedla
Stowarzyszenie Nasze Paw³owice wyst¹pi do WIM z wnioskiem o ujêcie w
Systemie Informacji Miejskiej dojazdu do osiedla od strony ul. Jana III
Sobieskiego oraz na terenie osiedla dojazdu do wskazanych obiektów.

4. Oœwietlenie ul Paw³owickiej
Stowarzyszenie Nasze Paw³owice wyst¹pi do EnergiaPro
modernizacjê oœwietlenia ulicy Paw³owickiej 1 kopi¹ informuj¹c tak¿e WIM

5. Elementy "Bram wjazdowych do miasta" które rozwa¿a Stwarzyszenie
Nasze Paw³owice nale¿y omówiæ w pierwszym kroku z BRW i Plastykiem
Miejskim.
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