Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce - Wojnów

07.07.2017

...............................................................................
/imię i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej/

Wrocław, dnia ............................

ul. Swojczycka 118 51-501 Wrocław
....................................................... .......................
/ adres, siedziba jedn. organizac. /

Tel. 661 308 837
...............................................................................
/nr telefonu/

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

WNIOSEK
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MPZP w rejonie obejmującym obszar po północno - wschodniej stronie ul. Kowalskiej we Wrocławiu.
Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXIX/902/17 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującym obszar po północno wschodniej stronie ul. Kowalskiej
............................................................................................................................
/ nazwa planu, Nr uchwały Rady Miejskiej, z dnia /

Obszar objęty planem w całości
............................................................................................................................
Wnioskuję o wprowadzenie w wyżej wymienionym planie dla działki /ek/:

proponowanych ustaleń:
1. Przeznaczenie wszystkich działek położonych w rejonie ulicy Miłoszyckiej objętych planem, pod
zabudowę mieszkaniową niską i zieleń z preferencją dla zabudowy jednorodzinnej, co będzie
kontynuacją istniejącej wzdłuż ulicy Miłoszyckiej zabudowy mieszkaniowej;
2. Dopuszcza się lokowanie niewielkich lokali handlowo - usługowych na całym obszarze objętym MPZP.
3. Przeznaczenie wszystkich działek położonych w rejonie północno – wschodniej części ulicy Kowalskiej
objętych planem, pod zabudowę mieszkaniowa niską oraz zieleń, co będzie kontynuacją istniejącej po
tej stronie ulicy Kowalskiej zabudowy mieszkaniowej i połączy w jedną całość zabudowę mieszkaniową
na Kowalach z zabudową mieszkaniową na Swojczycach.
4. Zabezpieczenie korytarza pod budowę Trasy Olimpijskiej w wariancie jak najmniej uciążliwym dla
mieszkańców ul. Miłoszyckiej, Ceglanej i Kowalskiej z uwzględnieniem bezpiecznego połączenia z ul.
Miłoszycką. (Preferowany wariant bezkolizyjny w ramach dwupoziomowego skrzyżowania)
5. Wskazane jest zabezpieczenie wzdłuż korytarza Trasy Olimpijskiej rezerwy pod budowę torowiska
tramwajowego umożliwiającego w przyszłości przedłużenie linii tramwajowej od Mostów Chrobrego w
kierunku Swojczyc i dalej Psiego Pola.

Mariusz Tokarz – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
................................................
/podpis wnioskodawcy/

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję że: 1.
administratorem zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, 2. moje dane będą przetwarzane
na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 3. moje dane nie zostaną udostępnione innym
podmiotom, 4. podanie danych jest dobrowolne, 5. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do
kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Mariusz Tokarz
..........................................................
/czytelny podpis/

