
 

 10.03.2017 
...............................................................................                                                                                                        Wrocław, dnia ............................ 

/imię i nazwisko, nazwa jednostki organizacyjnej/  

 

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

            / adres, siedziba jedn. organizac. /  

 

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

                               /nr telefonu/  

Urząd Miejski Wrocławia  

Biuro Rozwoju Wrocławia  

ul. Świdnicka 53  

50-030 Wrocław  

 

WNIOSEK 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 
MPZP nr 618 Swojczyce Południe, uchwała nr XXXV/727/17, z dnia 19 styczeń 2017 

............................................................................................................................  
/ nazwa planu, Nr uchwały Rady Miejskiej, z dnia /  

obszar w rejonie ul. Swojczyckiej i Ferdynanda Magellana 

............................................................................................................................  
Wnioskuję o wprowadzenie w wyżej wymienionym planie dla działki /ek/:  

- Nr 17/2 , AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 16/2, AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 15/2 , AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 14/17 , AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 12/11 , AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 11/3 , AM 20, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 1/3 , AM 25, obręb geodezyjny Swojczyce 

- Nr 12 , AM 25, obręb geodezyjny Swojczyce 

proponowanych ustaleń:  

1. zabezpieczenie gruntów pod budowę torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Swojczyckiej od Mostów 

Chrobrego do ul. Bazaltowej  

2. zabezpieczenie korytarza pod budowę drogi łączącej ul. Swojczycką z ul. Strachocińską w ciągu ul. Bazaltowej 

i dalej wzdłuż linii kolejowej nr 292 w kierunku ul. Chałupniczej i Strachocińskiej. 

Uzasadnienie: 

1. Zarezerwowanie korytarza wzdłuż ul. Swojczyckiej od Mostów Chrobrego do ul. Bazaltowej stanowi jedyną 

rozsądną alternatywę dającą  możliwość przedłużenia projektowanej/planowanej linii tramwajowej do 

Swojczyc i dalej do osiedli Strachocin i Wojnów. Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu 

komunikacyjnego w tej części Wrocławia. 

2. W obliczu nowych licznych inwestycji mieszkaniowych na osiedlu Swojczyce oraz planowanej rewitalizacji linii 

kolejowej nr 292 wraz z przywróceniem regularnych połączeń, konieczne staje się wprowadzenie zmian w 

obecnym układzie komunikacyjnym osiedla. 



Poprowadzenie nowej drogi korytarzem od ul. Bazaltowej do ul. Strachocińskiej równolegle po południowej 

stronie linii kolejowej będzie pełnić funkcję drogowej obwodnicy Swojczyc, która pozwoli ominąć dwa 

newralgiczne punkty przecięcia linii kolejowej z obecną drogą nr 455 jak również ominie część mieszkalną 

osiedla Swojczyce z liczną zabudową z przełomu XIX i XX wieku będącą w dużej części pod opieką konserwatora 

zabytków. Poprawi to zdecydowanie płynność ruchu jak i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej drogi.  

 

................................................ 
                                                                                                                                                     /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.  

 

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

/czytelny podpis/ 


