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Interpelacja 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

 

Zwracam się do Pana w sprawie planowanej budowy wyjazdu z inwestycji Domosfera 
2 na ulicę Bohomolca. W koncepcji budowy linii tramwajowej Mistrzejowice - Meissnera 
wyjazd z tego osiedla jest zaprojektowany na ulicę Krzesławicką. Ulica ta jest praktycznie 
niewykorzystana i wyjazd z tego osiedla nie będzie wpływał na bezpieczeństwo okolicznych 
mieszkańców. Nie będzie też potrzeby pozbywania się cennych terenów zielonych. Na chwilę 
obecną inwestor chce wybudować wyjazd przed wejściem do Smoczego Skweru przy ulicy 
Klimka Bachledy, z którego korzystają rodziny z dziećmi. Wyjazd ten znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort dojścia do placu zabaw. Okolica ulicy Bohomolca jest mocno 
zabudowywana. W najbliższym czasie planowana jest budowa linii tramwajowej, która 
spowoduje usunięcie dużego pasa zieleni. Każdy kawałek terenu zielonego w tym 
zabudowanym rejonie jest na wagę złota. Inwestor planuje zbudować drogę wyjazdową bez 
zapewnienie lewoskrętu. Kierowcy wyjeżdzający z osiedla i chcący dojechać do Mistrzejowic 
będą zmuszeni wjechać na pobliskie osiedla, aby móc zawrócić. Można też podejrzewać, że 
niektórzy będą wykonywać niebezpieczny manewr zawracania na najbliższym skrzyżowaniu z 
ulicą Kniaźnina. Co więcej, inwestor nie zapewnia lewoskrętu dla kierowców jadących od 
strony ulicy Dobrego Pasterza. Zawracanie na skrzyżowaniu Bohomolca-Marchołta będzie 
uciążliwe i niebezpieczne szczególnie dla wyjeżdzających z osiedla Oświecenia skręcających w 
lewo na ulicę Bohomolca. W okolicy znajduje się para przystanków, przejścia dla pieszych. Jest 
to droga w dużej mierze uczęszczana przez dzieci idące do okolicznych szkół oraz dorosłych 
udających się w stronę centrum. Okoliczni mieszkańcy przygotowali w tej sprawie petycję i do 
tej pory zebrali pod nią ponad 500 podpisów. 
 

Zwracam się do Pana z prośbą o przeanalizowanie możliwości pogodzenia planów 
budowy tramwaju Mistrzejowice – Meissnera z wyjazdem z ww. osiedla w ul. Krzesławicką. 
Wskazane w piśmie mieszkańców problemy wynikające z wyjazdu na ul. Bohomolca wydają 
się słuszne i póki jest możliwość należy podjąć działania aby im zapobiec. 

 
Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania. 

 

Z poważaniem 

   Łukasz Sęk 


