Burmistrz Siechnic
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice , tel. 71 786 09 01, faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

WI.7013.75.2020.SF
35100.2020

Siechnice, 21 grudnia 2020 r.

Mieszkańcy ulicy Łąkowej w
Świętej Katarzynie
dotyczy: petycji w sprawie nasadzeń drzew oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy Łąkowej w
Świętej Katarzynie
W odpowiedzi na Państwa pisemną petycję z dnia 31 lipca 2020 r. (data wpływu do urzędu
9 października 2020 r.) w sprawie nasadzeń drzew oraz rozwiązań komunikacyjnych na ulicy
Łąkowej w Świętej Katarzynie informuję jak poniżej.
Na ulicy Łąkowej i Świętego Krzyża zostaną wykonane nasadzenia drzew i krzewów.
Z uwagi na zagospodarowanie terenu oraz liczne sieci podziemne na ulicy Łąkowej nasadzenia
drzew wykonane będą jedynie w obrębie skrzyżowania z ulicą Świętego Krzyża, w tym wokół
krzyża. Informuję również, że krzyż zostanie otoczony płotem, zostaną przy nim ustawione ławki
oraz nasadzone krzewy.
Łącznie w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świętej Katarzynie oraz
budowa i przebudowa 1 etapu ulicy Świętego Krzyża w Siechnicach” zostaną wykonane
nasadzenia 99 sztuk drzew oraz krzewów a także obhumusowanie i obsianie trawą terenów
zielonych. Podkreślenia wymaga fakt, że wymienione wyżej 99 sztuk drzew zostaną posadzone
wzdłuż ul. Św. Krzyża tworząc szpaler.
Odnosząc się do objazdu skrzyżowania ulic Świętej Katarzyny i drogi krajowej nr 94 ulicy
Opolskiej poprzez ulicę Łąkową i Świętego Krzyża informuję, że udrożnienie przedmiotowego
skrzyżowania w godzinach szczytu poprzez wyznaczenie drogi alternatywnej było jednym
z założeń dla których realizacja przedmiotowej inwestycji doszła do skutku i uzyskała
dofinasowanie.
Ulica Łąkowa jest drogą dojazdową , która jednak w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego dla obrębu obejmującego obszar miasta Siechnice w rejonie ulic Bzowej,
Kalinowej, i Prawocińskiej (uchwała nr L/316/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17
października 2013 r.) stanowi układ komunikacyjny wraz z drogami lokalnymi tj. ulicą Świętego
Krzyża (oznaczenie symbolem 2KDL) oraz łącznikiem ulicy Łąkowej i Magnoliowej (oznaczenie
symbolem 5KDL) i tym samym przenosi część ruchu odbywającego się na drogach lokalnych.
Informuję również, że przy ulicy Łąkowej planowana jest inwestycja deweloperska oraz
kolejne inwestycje deweloperskie w rejonie ulicy Świętego Krzyża, po zakończeniu których
natężenie ruchu na obu ulicach zwiększy się, co brałem pod uwagę przy projektowaniu rozwiązań
komunikacyjnych w tym rejonie, a czego Państwa wniosek nie uwzględnia.
W związku z powyższym nie ma możliwości traktowania ulicy Łąkowej wyłącznie jako
arterii wyłączonej dla ruchu innego niż dojazd do posesji prywatnych jednorodzinnych, z których
większość położona jest przy niej.

Podsumowując, dziękuję uprzejmie za podjęcie inicjatywy dotyczącej organizacji ruchu w
obrębie ulicy Łąkowej lecz z uwagi na wzrastający ruch samochodowy w Świętej Katarzynie i
Siechnicach oraz wieloletnią politykę Gminy i innych samorządów aglomeracji wrocławskiej
zmierzającą w kierunku wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych bardziej ekologicznych i
pomagających mieszkańcom sprawnie poruszać się po terenie Gminy i aglomeracji w życiu
codziennym z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej nie mogę przychylić się do Państwa
postulatów dotyczących organizacji ruchu.
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