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Dot.:

Uczestnictwa społeczności lokalnych
kluczowych inwestycji miejskich

w

podejmowaniu

decyzji

dotyczących

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie uchwały Rady Osiedla Oporów nr XIV/49/14 z 11 lutego 2014 r., składam wniosek
o organizację otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego planowanej inwestycji przebudowy
pętli tramwajowej Oporów. Jednocześnie wnioskuję o stworzenie procedury stosownego
informowania samorządów osiedlowych o planowanych istotnych dla społeczności lokalnych
inwestycjach publicznych, co umożliwiłoby uzyskanie faktycznego wpływu mieszkańców Wrocławia
na kształtowanie ich otoczenia.
O planowanej przebudowie pętli tramwajowej Oporów nie zostaliśmy bezpośrednio poinformowani
ani jako jednostka pomocnicza Miasta, ani jako społeczność lokalna. O realizacji tej inwestycji
dowiadujemy się z ogłoszenia o przetargu na realizację robót budowlanych dostępnego na stronie
internetowej spółki Wrocławskie Inwestycje. Z dokumentacji tej wnioskujemy, że przedsięwzięcie
w bardzo znaczącym stopniu wpłynie na funkcjonowanie transportu zbiorowego na naszym
Osiedlu. Co więcej, w rozpoczynającym roku będziemy przez wiele miesięcy pozbawieni
możliwości korzystania z tramwajów, co budzi niezadowolenie społeczne i zniechęca do
korzystania z komunikacji miejskiej w ogóle. Mimo to, zgodnie z naszą wiedzą, nie podjęto żadnej
inicjatywy w kierunku poznania rzeczywistych potrzeb użytkowników tej infrastruktury, ani choćby
poinformowania o czekających ich utrudnieniach i możliwości ich minimalizacji.
Niestety jesteśmy stawiani w tej sytuacji po raz kolejny. Przez większą część ubiegłego roku
byliśmy pozbawieni możliwości dojazdu do Oporowa tramwajem, bez zapewnienia zadowalającej
alternatywy. Nasze inicjatywy w tym zakresie spotykały się z konsekwentną odmową podległego
Panu Urzędu, nawet gdy ograniczały się do korekty udogodnień dla pasażerów w zakresie
ważności biletów przy wymuszonych przesiadkach.
Jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu zwracaliśmy także uwagę, że w tym rejonie istnieje
możliwość poprawy dostępności komunikacyjnej Cmentarza Grabiszyńskiego oraz pętli Oporów
poprzez realizację znacznie mniejszych inwestycji, niż budowa nowego przystanku.
Argumentowaliśmy, że będzie on wykorzystywany w znikomym stopniu, co nie spotkało się ze
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zrozumieniem. Niestety mieliśmy w tym zakresie rację - nowo powstały przystanek motorniczowie
często mijają bez zatrzymywania (!), ponieważ i tak prawie nikt z niego nie korzysta. Oszczędza się
w ten sposób czas pasażerów, jednak wydanych pieniędzy publicznych nie jesteśmy w stanie
odzyskać i przeznaczyć na realizację bardziej potrzebnej, podstawowej infrastruktury, jak na
przykład brakujący tam chodnik.
Z ogromną nadzieją przyjmujemy deklaracje o wzmocnieniu mechanizmów partycypacyjnych
w zarządzaniu Wrocławiem. Jesteśmy przekonani, że trudno o lepszą okazję do realizacji tych
zapowiedzi, niż przygotowywanie inwestycji przebudowy pętli tramwajowej - przedsięwzięcia
lokalnego, a jednak mającego wpływ na wygodę i jakość życia tysięcy użytkowników każdego dnia.
Takie przedsięwzięcia zawsze budzą zainteresowanie społeczne. Ze swojej strony deklarujemy
wszelką pomoc w organizacji i promocji spotkania konsultacyjnego na terenie naszego Osiedla.
Jednocześnie zwracam uwagę, że sytuacja ta wskazuje na trafność postulatów korekty statutów
Osiedli, zaproponowanej w ubiegłym roku przez przedstawicieli większości jednostek
pomocniczych Miasta. Zmierzały one do wprowadzenia obowiązku informowania właściwych
samorządów osiedlowych o planach/harmonogramach inwestycyjnych instytucji miejskich wraz
z możliwością organizacji konsultacji społecznych na terenie danego Osiedla, na etapie
projektowania. Niestety Radnym Miejskim poprzedniej kadencji nie udało się pochylić nad tymi
postulatami, liczymy jednak, że uda się taką zasadę wprowadzić przy wsparciu Pana Prezydenta.

Z poważaniem,
Tomasz Stefanicki

Przewodniczący Zarządu
Osiedla Oporów

W załączeniu: treść uchwały Rady Osiedla Oporów nr XIV/49/14 z 11 lutego 2014 r.
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