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Wrocław, dnia 31 marca 2021 r. 

 

  

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 
ul. Białoskórnicza 26  
50-134 Wrocław 
tel. 71 344 22 64 
  

Prezydent Wrocławia  
Urząd Miejski Wrocławia  
Biuro Rozwoju Wrocławia  
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław 

 

 

WNIOSEK  

do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Wrocławia 

 

w związku z uchwałą nr XXVIII/760/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Biuletyn Urzędowy RMW z 2020 r. poz. 292) 

 

działając w imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu 

 

 

wnosimy o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia dla części obszaru położonego pomiędzy osiedlem Jagodno, Rodzinnymi 

Ogrodami Działkowymi Jedność, osiedlami Wojszyce i Ołtaszyn oraz wsią Radomierzyce 

poprzez wydzielenie obszaru o powierzchni nie mniej niż 75 ha i przeznaczeniu go na zieleń 

parkową.  
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Realizacja powyższego powinna nastąpić poprzez wyodrębnienie nowej jednostki 

urbanistycznej, która uwzględni właściwe parametry przyrodnicze dla utworzenia nowego, 

wrocławskiego parku miejskiego. Nasadzenia drzew i krzewów powinny być wykonane z 

gatunków charakterystycznych dla centralnej i wschodniej części Dolnego Śląska, 

infrastruktura do rekreacji i wypoczynku w postaci alei, ścieżek, ławek i stosownych urządzeń 

sportowych powinna być dostosowana do wielkości populacji otaczających go osiedli; 

 

Uzasadnienie 

Intensywna zabudowa gruntów rolnych położonych w tej części Wrocławia, a także 

zwielokrotnienie liczby mieszkańców wymienionych osiedli zachwiały ekosystemami 

istniejącymi na tych terenach. Nowe inwestycje ograniczyły także w znaczącym stopniu 

możliwości odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców tej części miasta generując jednocześnie 

wzrost takich potrzeb. Bardzo niewielkie powierzchnie biologicznie czynne pozostawione na 

gruntach zainwestowanych skutkują również redukcją możliwości retencji wód i 

przewietrzania tych obszarów. 

 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Radosław Gawlik 
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Wyrażam zgodę,̨ aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu były 
przetwarzane przez Gminę Wrocław na potrzeby kontaktu w sprawie procedury sporządzania 
zmiany Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. 
Zgoda może być ́ w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie żądania na adres 
Administratora Danych Osobowych.  

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imiona i nazwiska oraz nazwy 

i logo Stowarzyszenia przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, na liście 

petycji oraz w zbiorczej informacji na temat petycji kierowanych do Prezydenta Wrocławia i 

Rady Miejskiej Wrocławia rozpatrzonych w roku poprzednim publikowanych na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem 

http://bip.um.wroc.pl/petycje/563 w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Radosław Gawlik 

 

 

.....................................................  

/podpis/  

 

 

 

 

 

 


