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Dotyczy: przebudowy ul. Zagrodniczej.

W nawiązaniu do Państwa pisma skierowanego do Prezydenta Wrocławia, które
wpłynęło do tut. Departamentu w dniu 22.03.1010r. uprzejmie informuję, że w chwili
obecnej w planach inwestycyjnych Miasta Wrocławia na najbliższe lata nie przewiduje się
przebudowy ul. Zagrodniczej. W chwili obecnej realizowane są przede wszystkim ulice
o dużym znaczeniu komunikacyjnym z funkcjonującą komunikacją zbiorową.

Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość realizacji tego zadania w ramach
Programu inicjatyw lokalnych przy współudziale finansowym wnioskodawców. Pragnę
przypomnieć, że inwestycja polegająca na przebudowie ul. Zagrodniczej ujęta była, na
wniosek mieszkańców, w planie Programu inicjatyw lokalnych i przewidziana do realizacji
w 2007r. Wnioskodawcy przystępując do programu zaakceptowali warunki i zasady
przyznawania środków na inicjatywy lokalne, deklarując partycypację w kosztach
przebudowy tej ulicy.

Decyzją Zespołu ds. inicjatyw lokalnych zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
dla w/w zadania. Jednak wnioskodawcy negatywnie zaopiniowali projekt budowy ciągu
pieszo-jezdnego w ul. Zagrodniczej i w efekcie nie wywiązali się z wpłaty części wpłaty
partycypacji na etapie zlecania nowej dokumentacji, uwzględniającej budowę jezdni
z obustronnymi chodnikami.

Przypominam również, że przystąpienie do w/w Programu jest dobrowolne, następuje
na wniosek zainteresowanych i wiąże się zarówno z akceptacją jego zasad oraz deklaracją
partycypacji w kosztach przygotowania i realizacji inwestycji, a także, w przypadku
nieprawidłowego wygrodzenia, zgodą na ewentualne przesunięcie ogrodzeń do prawnie
wytyczonej granicy terenu prywatnego. Aby wniosek został rozpatrzony przez Zespół ds.
podziału środków na inicjatywy lokalne pod kątem ujęcia w planie na dany rok budżetowy,
winien być złożony w terminie do 30 listopada b.r. Formularz wniosku wraz
z obowiązującymi zasadami dostępny jest na stronie internetowej www.wroclaw.pl lub
w Wydziale Inżynierii Miejskiej UM, ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4, p. 419.

Zaznaczam, że środki finansowe w ramach w/w Programu mogą uzyskać tylko te
inwestycje, które będą prowadzone na terenie stanowiącym własność Miasta. W przypadku
inwestycji drogowych wymagane minimum udziału wynosi 10%.

Dodatkowe informacje w tej sprawie można uzyskać w tut. Wydziale pod nr telefonu:
(71) 777-74-08.

Do wiadomości:

1. Biuro Prezydenta /I.dz. 1783/G Rada Osiedla 5trachocin-5wojczyce-Wojnów
ul. 5wojczycka 118,51-501 Wrocław

3. IM a/a

ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4; 50-032 Wrocław
tel. +4871777 71 57

fax +48717 77 73 42. +4871777 7129
dig@um.wroc.pl
www.wroclaw.pl


