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R.O. 67/VI/13/GM

26.11.2013 Wrocław

Biuro Rozwoju Wrocławia
ul. ŚWIDNICKA 53
50-030 Wrocław

Dotyczy: prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulicy Tatarakowej.
W związku z brakiem komunikacji jaki wynikł z problemów z dostarczeniem korespondencji
przez firmę kurierską, a co za tym idzie brakiem możliwości zgłoszenia wniosków do
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Tatarakowej przez Radę
Osiedla, Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów, pragnie przekazać swoje sugestie
odnośnie funkcjonalności jakie należy zabezpieczyć w ramach tworzonego MPZP w rejonie
ul. Tatarakowej.
1) Od wielu lat, Rada Osiedla zwraca się z prośbą o przeznaczenie działki, po starej cegielni,
działka nr 70/2 obręb Strachocin, na cele kulturalno-rekreacyjno-edukacyjne, na terenie
naszych osiedli nie ma Domu Kultury, który dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i
młodzieży, byłby szansą na rozwój i kreatywne zagospodarowani wolnego czasu. Miejsce
takie stało by się na pewno centrum kulturalnym naszych osiedli. Takie wnioski były do
Urzędu Miejskiego kierowane wielokrotnie, przykładem może być pismo z 19.04.2011 roku.
2) Proponujemy aby przestrzeń pomiędzy ul. Tatarakową a ul. Smoczą, była przewidziana pod
zabudowę jednorodzinną, tak by dalej komponowała się z obecnym charakterem osiedla.
3) Prosimy również o zapewnienie ciągu komunikacyjnego, który byłby przedłużeniem
ul. Łaniewskiej i pozwoliłby mieszkańcom na bezkolizyjne dotarcie do kościoła a w
przyszłości do centrum rekreacyjno-kulturalnego, bez konieczności dochodzenia do ulicy
Strachocińskiej.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Makuch

Wiceprzewodniczący Rady
Roman Faligowski

Przewodniczący Zarządu
Renata Piwko – Wolny

grzegorz.makuch@radaosiedla.wroclaw.pl

roman.faligowski@radaosiedla.wroclaw.pl

renata.piwko@radaosiedla.wroclaw.pl

Wiceprzewodniczący Zarządu
Mariusz Tokarz
mariusz.tokarz@radaosiedla.wroclaw.pl

Skarbnik Osiedla
Laura Chołodecka
laura.cholodecka@radaosiedla.wroclaw.pl

Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce – Wojnów
ul. Swojczycka 118

tel/fax: 71 348-38-29

51-501 Wrocław

e mail: sekretariat@radaosiedla.wroclaw.pl
www: radaosiedla.wroclaw.pl; swojczyce.pl

4) Uważamy również, że koniecznym jest zapewnienie drogi serwisowej wzdłuż grobli
Janowicko-Swojczyckiej, która w sytuacji zagrożenia powodziowego pozwoli zabezpieczyć
dostęp do wałów i ich odpowiednie zabezpieczenie. Braki takiej drogi były wielokrotnie
odczuwalne w trakcie akcji przeciwpowodziowych w obecnie opracowywanym rejonie.
Ponadto zależy Nam na uniknięciu zabudowy jaka jest w pozostałej części osiedla Wojnów
gdzie budynki lub płoty posesji są praktycznie poprowadzone po podstawie wałów.
Prosimy o przychylenie Się do naszych sugestii, są one nie tylko naszą opinią lecz również
mieszkańców z którymi jesteśmy w stałym kontakcie.
Jesteśmy również do państwa dyspozycji i chętnie będziemy konsultowali państwa wątpliwości
co do rozwiązań związanych z tym MPZP jak również innymi które są opracowywane w rejonie
naszych osiedli.

Z poważaniem

Grzegorz Makuch
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