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Dotyczy: wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojczyce
Południe.

W odpowiedzi na Państwa pisma złożone w dniu 25 października 2010 roku
Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, że część zgłoszonych przez Państwa
propozycji jest zgodna z ustaleniami projektu planu lub zgłaszane
problemy przestrzenne rozwiązane zostały w inny sposób.

Proponowane odtworzenie ul. Bazaltowej zostało uwzględnione w projekcie
planu, jednak przeznaczenie ciągu zaplanowane zostało wyłącznie dla
pieszych i rowerzystów. Powodem takiego rozwiązania był zamiar
w_y-twQczenLapołączenia dlas tuchu lokalnego, mająceqo.cstanowić-łącznik..
rejonu cmentarza przy ul. Chałupniczej z rejonem kościoła św. Jacka.
Wprowadzenie na tym przebiegu jezdni i ruchu sarnochodów
powodowałoby problemy na skrzyżowaniu z ul. Swojczycką ze względu na
bezpośrednie sąsiedztwo z przejazdem kolejowym. We wschodniej części
łącznika doprowadzenie dawnej ulicy Bazaltowej do miejsca wjazdu i
wejścia na cmentarz zostało uznane za rozwiązanie korzystniejsze z
funkcjonalno-przestrzennego i własnościowego punktu widzenia niż
kontynuacja tego ciągu wzdłuż torów. Koncepcja komunikacyjna planu
zakłada przedłużenie ul. Chałupniczej, łącząc ją z Betonową: i Węglową, co
spoi wewnętrzny układ osiedla i umożliwi różne warianty tymczasowej
zmiany organizacji dojazdu do cmentarza w dniach szczególnego nasilenia
ruchu.

Kwestia możliwości budowy parkingu przy cmentarzu parafialnym przy ul.
Chałupniczej została uwzględniona w projekcie planu. W granicach
wydzielenia wewnętrznego. A na terenie ZC dopuszczone zostały obiekty do
parkowania i drogi wewnętrzne. Budowa parkingu jest również możliwa na
wnioskowanym terenie o symbolu US, jednak teren nie znajduje się we
własności gminnej oraz nie został na nim ustanowiony cel publiczny.

Koncepcja odtworzenia ul. Bazaltowej w rejonie ul. Swojczyckiej
i poprowadzenia Jej po terenie KDPR/11 w kierunku KDD/5 została
uwzględniona w projekcie jako korytarz komunikacyjny, jednak teren ten
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jest niezbędnym elementem systemu ciągów pieszo-rowerowych
rozwijanego na obszarze całego planu wraz z planowanymi kontynuacjami
poza jego granicami. Teren KOPR/li jest strategicznym łącznikiem
rozprowadzającym na południe ruch do osiedla i ukierunkowanym na
północ w stronę stacji kolejowej, starorzeczy i centralnego fragmentu ul.
Miłoszyckiej. Celem planu było stworzenie wygodnego przejścia na tej
trasie. Ponadto istniejące bocznice kolejowe zostały w planie objęte
ochroną i mają stanowić element małej architektury, urozmaicający
przedmiotowy system. Ma on doprowadzać ruch do obiektów edukacji,
które dopuszczone zostały na terenach Uj3 i ZP-UO. Oojazd do terenów
znajdujących się w sąsiedztwie terenu KOPR/li zaplanowano poprzez
tereny KOO/4 i KOO/5 oraz dodatkowo, w celu poprawy dostępności terenu
U/3 - z wydzielenia wewnętrznego A na terenie liKOPR. Ponadto w
granicach terenów inwestycyjnych zostały dopuszczone drogi wewnętrzne,
umożliwiające stworzenie wewnętrznego układu obsługującego.

Propozycja przeprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego na terenie ZP/6
została dopuszczona w zapisach planu jako jeden z wielu możliwych
wariantów. Linia zaznaczona na rysunku planu ma charakter wyłącznie
informacyjny a jej przebieg nie jest obowiązujący. Na terenie ZP/6 nie
został ustalony obowiązujący korytarz, w którym przedmiotowy ciąg
powinien się znaleźć, gdyż obecnie teren ma charakter
niezagospodarowanego a w przyszłości ze względu na dużą powierzchnię,
gdy w jego sąsiedztwie powstanie zabudowa mieszkaniowa, będzie
wymagał kompleksowej wizji zagospodarowania, adoptującej go do funkcji
przestrzeni publicznej a jednocześnie zachowującej jego wysokie walory
przyrodnicze.
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