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Dl,ticty; Rozirudo,,vą €. Cvg-laritg,=iłwei na tdcinku od u!. Pełczvńskieido
uL. _tł{ałi[gwgl_ but owa ul. Kmin
uJ. Szalwiowei do nr 66 prz[,tłL Knniłkawei oraz buóowa Detli
aqtqbusowej zlokalizowanei na działce nr 16 AM-5, obręb Widawa
we wrocławiu.

W odpotvledzi na PańsŁ*,a pisrTlo nr ą2l/O3!!7 L.,*.lr.ize_t nt.zekazu_lemv
najwazniejsze informacje na temat planowanej inwestycji.

Zakres planowanych robót jest następujący:

tr. Rozbudowa ul. Cynamonowej na odcinku Tymiankowa - Pełczyńska (odcinek 77
m) jezdnia szer. 6,0 m z ob,ustronnym chodnikiem wraz z pełną infrastrukturą
(zatoki autobusowe, wiaty przystankowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, MKT,
zieleń ).
2, Przebudowa ul. Cynamonowej na odcinku Tymiankowa - Waniliowa (odcinek
330m) jezdnia §zer. 6,0 m, wzmocnienie nawierzchni z BA, wybudowanie
jednostronnego chodnika, kanalizacja deszczowa, zieleń. progi zwalniające,
przystanki autobusowe prży skrzyżowaniu z ul. Waniliorvą.
3. Przebudowa ul, Waniliowej (odcinek 240 m, szer. jezdni 6,0 m) w zakresie
dostosowania łuków na skrzvżowaniach z ul. Cynamonową oraz z ul. Kminkową do
nrzejazdu autobusu, zatoka postoiowa dla samochodów osobowych, progi
zwalnłające.
4 peronv. przystanków autobusowvch na ul. kminkowej przy skrzyżowalriu
z ul. Waniliowa..
5., Budowa ul, Kminkowej (odcinek 518 m) od skrzyzowania z ul, Szałwiową clo
budynku nr 66 na ui. Kminkowej - jezdnia szerokoŚci 4,5O m,. bez chodnrków
z trzema mijankami, tt"zy progi zr^,lalniające,
6, Budowa pętli autobusowe; przy u1. Kminkortej na działce nr 16, AM-s, obręb
Widawa z oświetleniern. peronem przystankor"lym, Cr^łoma wiatami z zasilaniem pod
przyszły punkt socjalny.

Obecnie.trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy robót. Planowany
tern,lin wvkonania zadania do dnia 25.0B.2017r.

ł-asa przejazdu autobusu w rejonie osiedla odŁrywać się hędził l'tlęiii
autobusowej na działce nr 16 AM-s obręb Widawa przez ul, Krninkową do
skrzyżowania z ul. Waniliową następnie ul. \^Janiliową do ul. Cynamonorłej oraz
ul. cvnamonową_ do ul. Tymiankowej następnie projektowanym łącznikiem
oomiędzy ul, Tvmiankową a Pełczyńską, Informacje o dalszei trasie przejazdu
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nowej. linii autobusowej należy uzyskaĆ w Wydziale Transpoftu Urzedu Miasta
Wrocławia.
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