Rada Osiedla Strachocin – Swojczyce - Wojnów

15.04.2018

...............................................................................
/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 nr 638, Uchwała Nr LI/1212/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r
............................................................................................................................
/ nazwa planu, Nr uchwały Rady Miejskiej, z dnia /

Rejon ronda ks. Jerzego Popiełuszki i linii kolejowej nr 292
............................................................................................................................
Wnioskuję o wprowadzenie w wyżej wymienionym planie dla działki /ek/:

- wszystkie działki objęte projektem planu zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr LI/1212/18
proponowanych ustaleń:
1. Wyznaczyć ciągi pieszo - rowerowe wzdłuż ul. Strachocińskiej będące kontynuacją już istniejących, od ronda
ks. Jerzego Popiełuszki do granicy miasta w kierunku Dobrzykowic.
2. Wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż linii kolejowej 292 w kierunku ul. Błotnej, który jednocześnie
mógłby stanowić drogę techniczną do obsługi infrastruktury kolejowej, (droga p.pożarowa).
3. Wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż zachodniej strony Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, który w
połączeniu z drogą wymienioną w pkt. 2 pozwoli na bezkolizyjne dotarcie do stacji kolejowej pod wiaduktem
WOW.
4. Wyposażyć P&R przy nowo projektowanej stacji kolejowej Wrocław Łany w stojaki rowerowe oraz stację
roweru miejskiego Nextbike.
5. Uwzględnić podczas projektowania przeniesienie pętli autobusowej linii 115, 118 oraz przystanku innych linii
podmiejskich z terenu gminy Czernica w okolice nowo projektowanej stacji kolejowej, aby zapewnić bezpieczne
i sprawne przesiadanie się ze środków komunikacji miejskiej na kolej aglomeracyjną - zapewnienie przesiadki w
stylu „door-to-door”, - możliwie z zadaszeniem i całą niezbędną infrastrukturą.
6. Zapewnić w nowej lokalizacji pętli autobusowej biletomat oraz tablice świetlne obsługujące system ITS.
7. Zaprojektować wjazd na P&R z drogi wojewódzkiej 455 na odcinku Łany - Dobrzykowice w sposób
bezkolizyjny z uwzględnieniem prawo i lewoskrętów.
8. Zapewnić rezerwę na wiadukt nad torami w ciągu drogi wojewódzkiej 455 (przejazd kolejowy w ciągu ul.
Strachocińskiej w kierunku Dobrzykowic).
9. Na projektowanym parkingu P&R zapewnić miejsce na co najmniej 150 - 200 samochodów uwzględniając
również pasażerów dojeżdżających od strony Kiełczowa przez WOW.

10. Zapewnić udział Radzie Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów na każdym etapie postępowania w tym m.in
podczas prac projektowych, ustalaniu docelowej organizacji ruchu etc.
Uzasadnienie:
Projektowany parking P&R oraz nowy przystanek kolejowy Wrocław Łany na obszarze objętym planem nr 638
będą stanowić największy w tym rejonie miasta zintegrowany węzeł przesiadkowy. Służył on będzie nie tylko
mieszkańcom Gminy Czernica oraz mieszkańcom Wrocławia, ale również innym okolicznym gminom.
W związku z tym należy uwzględnić w projekcie MPZP wszystkie kompleksowe rozwiązania, które sprawią, że
miejsce to będzie w pełni funkcjonalne i przyjazne pasażerom, kierowcom oraz innym użytkownikom.
Rada Osiedla Strachocin Swojczyce Wojnów gotowa jest na każdym etapie procesów związanych z tą inwestycją
do konsultacji i szerokiej współpracy.

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 ż e: 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/

