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Wniosek o korektę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gwareckiej, Pilczyckiej
 i Górniczej 

Szanowni Państwo, 

zgodnie  z  art.  241  Kodeksu postępowania  administracyjnego,  zwracamy się  z  wnioskiem
o dokonanie korekty w sygnalizacji  świetlnej sterującej ruchem ulicznym na skrzyżowaniu
ulic: Gwareckiej, Pilczyckiej i Górniczej.

Od kilku lat ruchem na skrzyżowaniu wymienionych wyżej ulic steruje sygnalizacja świetlna,
która powstała w ramach budowy linii tramwajowej na Stadion Wrocław. Skrzyżowanie to
jest kolizyjne, z dwoma lewoskrętami (z Pilczyckiej w Gwarecką oraz z Górniczej w Pilczycką)
krzyżującymi się z ważną dla tej części Wrocławia, ruchliwą ul. Pilczycką. Sygnalizacja jest też
bardzo ważna w kontekście ruchu tramwajowego w tej okolicy. 

Problematyczna jest jednak konfiguracja cykli  świetlnych na tym skrzyżowaniu, regulujące
ruch z ul. Gwareckiej w prawo, w ul. Pilczycką i dalej na Maślice. Obecnie kierowcy jadący
z ul.  Gwareckiej  w Pilczycką mogą to zrobić,  korzystając z warunkowej zgody na jazdę w
prawo,  którą  otrzymują  po  wyświetleniu  się  zielonej  strzałki  na  sygnalizatorze.  To
rozwiązanie  generuje  duże  problemy  w  płynności  ruchu  pieszych  i  naraża  ich  na
niebezpieczeństwo potrącenia. 

Bardzo często zdarza się bowiem, że auta włączające się do ruchu z ul.  Gwareckiej w ul.
Pilczycką z dużą prędkością wjeżdżają na przejście dla pieszych (które prowadzi od strony ul.
Górniczej w stronę ul. Gwareckiej), gdy wyświetlone jest światło zielone dla ruchu pieszego.
Najwięcej  problemów  sprawiają kierowcy,  którzy  usilnie  starają  się  zdążyć  na  czas
wyświetlania  zielonej  strzałki,  aby  pojechać  dalej  i  z  dużą  prędkością  wjeżdżają  na
skrzyżowanie. 
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Na przejściu tym nie ma azylu dla pieszych, co sprawia, że piesi w tym miejscu są wyjątkowo
narażeni na niebezpieczeństwo. Na dodatek zielone światło dla pieszych obowiązuje przez
kilka  sekund,  a  manewrowanie  między  samochodami  wjeżdżającymi  na  skrzyżowanie
podczas zielonego światła dla ruchu pieszego dodatkowo skraca ten i tak bardzo krótki czas.
Wielokrotnie  zdarzają  się sytuację,  w których auta  przejeżdżają  przez  pasy  w czasie,  gdy
znajdują się na nich piesi, wymuszając gwałtowne ruchy. Tymczasem w okolicy znajduje się
szpital oraz kościół, co sprawia, że uczestnikami ruchu pieszego jest wiele osób starszych. 

W związku z powyższym wnoszę o zlikwidowanie zielonej strzałki dla ruchu samochodowego
z ul. Gwareckiej w ul. Pilczycką i wprowadzenie takich rozwiązań w sygnalizacji świetlnej na
tym  skrzyżowaniu,  który  umożliwi  skręt  w  prawo  dopiero  wtedy,  gdy  sygnalizatory  dla
pieszych  pokażą  światło  czerwone.  Takie  rozwiązanie  uważamy  za  optymalne,  godzące
dążenia do zachowania płynności ruchu kołowego z bezpieczeństwem pieszych. To ostatnie
powinno być celem nadrzędnym w systemie sterowania ruchem ulicznym we Wrocławiu,
a  na  skrzyżowaniu  ul.  Gwareckiej  i  Pilczyckiej  obecny  sposób  regulowania  ruchu  aut
przyczynia się do wielu niebezpiecznych sytuacji drogowych z udziałem pieszych. 

Jeśli  wskazana  wyżej  propozycja  nie  będzie  możliwa  do  zrealizowania,  proponuję
wprowadzenie rozwiązań w zakresie infrastruktury drogowej, które wymuszą na kierowcach
jadących z ul. Gwareckiej do ul.  Pilczyckiej wolniejszą jazdę. Może to być np. wyniesienie
przejścia dla pieszych łączącego obie strony ul.  Gwareckiej,  między blokami mieszkalnymi
a kościołem. 

Zgodnie z art.  391 §  1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpowiedź na powyższy
wniosek  prosimy  przesłać  na  adres  poczty  elektronicznej:
towarzystwobenderowskie@gmail.com.
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