
Most Wschodni  
we Wrocławiu

Szanowni Państwo!
Władze miasta i działająca w ich imieniu spółka Wrocławskie In-
westycje dokładają wszelkich starań aby usprawnić mieszkańcom 
dojazd do osiedli Biskupin, Sępolno, Dąbie i Bartoszowice. Znaj-
dują się one na wyspie, która z centrum miasta połączona jest 
zaledwie dwoma mostami. Sytuację może poprawić tylko nowy 
most. Taka inwestycja potrzebna jest szybko. Nasz projekt jest już 
na ukończeniu.

Budowa Mostu Wschodniego we Wrocławiu oczekuje na wydanie 
niezwykle ważnego dla rozpoczęcia realizacji i trudnego do zdoby-
cia pozwolenia jakim jest Decyzja Środowiskowa. Określa ono pre-
cyzyjnie zakres ingerencji budowniczych w naturę. Organ wydający 
decyzję pilnuje, aby nie został zakłócony stan środowiska. W razie 
potrzeby nakazuje rekompensaty za ewentualne zachwianie równo-
wagi ekologicznej.

Robimy wszystko aby mająca powstać trasa wpisywała się w oto-
czenie. Co więcej, chcemy wykorzystać możliwości jakie daje pla-
nowane przedsięwzięcie. Ponieważ projektowana wraz z mostem 
droga omija najwartościowsze przyrodniczo obszary tworzymy 
szansę na odciążenie zatłoczonych ulic, które najbardziej niszczą 
cenny park.

Jednak pierwszym zadaniem projektu jest poprawa bezpieczeń-
stwa. Cenny dla całego miasta obszar, który gromadzi ludzi na im-
prezach masowych w zlokalizowanych tu obiektach, który przyciąga 
całe rodziny do ogrodu zoologicznego i do parku, który otoczony ze 
wszystkich stron wodą musi być gotowy do nagłej ewakuacji miesz-
kańców (chociażby na wypadek powodzi), teren ten pilnie potrze-
buje drogi umożliwiającej sprawną komunikację.

Szanowni Państwo, planowana rozprawa administracyjna może 
przesądzić o dalszych losach Mostu Wschodniego. Mieszkańcy 
Wrocławia są najbardziej zainteresowani jego budową, zatem nie 
może zabraknąć Waszego głosu w trakcie tej procedury. 

Zapraszamy 8 czerwca 2010 roku na godz. 19.30 do sali AZ 
Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Chełmońskiego 38C.

Projekt obejmuje:

l  rozbudowę węzła ul. Krakowskiej i al. Armii Krajowej, 
l  budowę mostu nad rzeką Oławą o długości 330 m, 
l  budowę dwupoziomowego węzła z ul. Międzyrzecką, 
l  budowę estakady nad terenami zalewowymi rzeki Odry 

wraz z mostem nad Odrą o łącznej długości 680 m, 

l  połączenie ulic lokalnych: Biegasa i Chełmońskiego, 
l  budowę skrzyżowań z ulicami: Olszewskiego, 

Dembowskiego, Mickiewicza (sterowanych sygnalizacją 
świetlną), 

l  budowę ścieżek rowerowych i chodników, 
l  ekrany przyrodnicze i akustyczne. 

Szacowany koszt – ok 500 mln zł 

Projekt opracowuje biuro  
Biprogeo Projekt Sp. z o.o. 

Skrzyżowanie trasy z ul. Dembowskiego

Tak będzie wyglądała przeprawa przez Odrę

Projekt połączenia ulic Krakowskiej i Mickiewicza
  

Dwujezdniowa droga o długości 3,8 km



Inwestycja ratuje środowisko

Budowa Mostu Wschodniego nie zagraża przyrodzie. 
Z ekologicznego punktu widzenia można nawet wykazać 
straty jakie powoduje brak planowanej drogi.
l  Park Szczytnicki przecina ruchliwa ulica Mickiewicza. 

Powoduje to jego postępującą degradację. Ruch na 
Mickiewicza można ograniczyć tylko pod warunkiem,  
że będzie alternatywny przejazd.

l  Korytarz wykorzystany dla nowej drogi omija najbardziej 
newralgiczne obszary dzięki temu, że jego funkcja była 
przewidziana już w latach przedwojennych.

l  Most i drogę odgrodzą wkomponowane w otoczenie 
różnego rodzaju ekrany o długości prawie 3,5 km.  
Droga zostanie częściowo poprowadzona  
poniżej poziomu terenu.

l  Projekt i przewidywane zabezpieczenia uwzględniają 
bytowe potrzeby zwierząt i roślin. Zostały przeprowadzone 
m.in. specjalistyczne badania żyjących w okolicy populacji 
nietoperzy. Doprojektowano także przejścia  
dla dwóch gatunków ropuchy.

l  Dzięki zastosowanym środkom nie zostaną 
przekroczone żadne normy dotyczące emisji spalin 
i hałasu. Droga przejmie część ruchu z istniejących ulic, 
które nie mają odpowiednich zabezpieczeń, dzięki temu 
warunki życia w tym rejonie znacznie się poprawią.

l  Nowa droga usprawni przejazd, co także spowoduje 
mniejszą emisję spalin, ponieważ do jej zwiększenia 
przyczyniają się głównie korki. 

l  Stan środowiska poprawi się dzięki sprawniejszym 
remontom. Naprawy funkcjonujących dróg przeciągają się 
z powodu kłopotów przy organizowaniu objazdów.

Lepsza komunikacja dla całego miasta

Projektowany Most Wschodni ma umożliwić sprawniejszy 
dojazd do miejsc ważnych dla Wrocławia.
l  Mieszkańcy osiedli Biskupin, Dąbie, Sępolno 

i Bartoszowice oraz sąsiadujących z nimi innych osiedli 
codziennie tracą czas w drodze do pracy i z powrotem. 
W wielu wypadkach sami powiększają utrudnienia  
bo zmuszeni są jechać przez centrum – rozwiązaniem jest 
droga wyprowadzająca ruch na obrzeża.

l  Nowy most znacznie odciążyłby zakorkowany plac 
Grunwaldzki, co daje szansę na upłynnienie ruchu także  
w innych częściach miasta – choćby na ulicach Traugutta 
czy Kazimierza Wielkiego.

l  Rozwój takich obiektów jak Hala Stulecia i otaczający 
ją Park Szczytnicki, wrocławski ogród zoologiczny, 
Stadion Olimpijski czy park linowy zależy  
od dogodnego dojazdu.

l  Ten dojazd musi być na tyle sprawny, by nie utrudniać 
życia mieszkańcom. Ważne jest aby umożliwić szybki 
wyjazd z obszaru Wielkiej Wyspy wielu samochodom  
naraz.

l  Dobrze funkcjonująca komunikacja wymaga konserwacji 
infrastruktury – na solidny remont od lat czeka most 
Zwierzyniecki. Jego zamknięcie oznacza paraliż Wielkiej 
Wyspy. W całości będzie można wyłączyć go z ruchu 
dopiero gdy powstanie nowa przeprawa przez rzekę.

Bezpieczeństwo Wrocławian i gości

Wszyscy zabiegamy o to aby weekendowa wycieczka  
na koncert, do parku, do zoo, na wspinaczkę, pokaz 
sztucznych ogni, konferencję naukową, wielki mecz naszej 
reprezentacjij, czy też w poszukiwaniu innych atrakcji, 
pozostała miłym wspomnieniem po radosnych przeżyciach. 
Możemy stracić te spotkania.

l  Jeśli nie dojedziemy do celu bo przez korki spóźnimy się 
– doświadczyło tego wielu wrocławian podążających na 
prezentację iluminowanej fontanny.

l  Jeśli drobna stłuczka, nasza, czy poważny wypadek 
zablokują most Zwierzyniecki nie da się dojechać do 
celu, albo trzeba czekać w ogromnych korkach (dotyczy 
to także mieszkańców Wielkiej Wyspy). 

l  Podobnie jest w przypadku awarii tramwaju, autobusu, czy 
tylko naprawy mostu.

l  Sytuacja może być jeszcze poważniejsza gdy jeździć muszą 
karetki pogotowia, straży pożarnej lub innych służb.

l  Wyobraźmy sobie powódź - jak zorganizować ewakuację 
mieszkańców przez podmywany most Zwierzyniecki?

Widok od mostu w stronę ul. Olszewskiego

Skrzyżowanie trasy z ul. Olszewskiego

Widok z ul. Kosiby w kierunku ul. Olszewskiego


