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PETYCJA 

 

My, niżej podpisani użytkownicy parku przy ul. Sztabowej 62-66, zwracamy się z wnioskiem o większe 

niż dotychczas zadbanie o tę jedną z nielicznych enklaw zieleni na Osiedlu Powstańców Śląskich. 

W szczególności prosimy o: 

 

 dostawienie dwóch ławek w głębi psiego wybiegu (tak aby znajdowały się one w cieniu drzew – obecne 

są przez cały dzień „w słońcu”); 

 wymianę piachu na psim wybiegu (obecny niezwykle się pyli podczas "suchych" dni – skarżą się 

na to nie tylko bywalcy parku, ale nawet mieszkańcy okolicznych kamienic; ponadto część właścicieli 

zauważyło, że ich psy po zabawie w piachu choruje na zapalenie spojówek – nie mamy zatem pewności 

co do stanu sanitarnego); 

 wykonanie ujęcia wody dla psów (wiemy, że poidło było planowane w pierwotnym projekcie wybiegu); 

 weryfikację (reklamację?) poprawności wykonania alejki na terenie "psiego placu zabaw" (po roku 

od oddania do użytku jest ona w katastrofalnym stanie); 

 wykonanie ścieżek z prawdziwego zdarzenia wzdłuż obecnych przedeptów oraz oświetlenie ich; 

 zwiększenie liczby ławek i śmietników w całym parku; 

 

Wykonanie ww. inwestycji sprawi, iż park przy ulicy Sztabowej 62-66 stanie się miejscem przyjaznym, 

bezpieczniejszym i integrującym lokalną społeczność. W świetle licznych deklaracji władz miejskich 

dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony zieleni, ubiegania się o tytuł Zielonej Stolicy Europy 

oraz w ślad za licznymi inwestycjami w zieleń mającymi miejsce w innych częściach miasta, sądzimy, 

że również Osiedle Powstańców Śląskich zasługuje na park spełniający aktualne minima wyposażeniowe. 

 

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku! 

 

           Z poważaniem 

 

 

MOŻESZ TAKŻE PODPISAĆ ON-LINE 

www.petycje.pl/13047 



Załącznik 

do PETYCJI o doposażenie parku przy ul. Sztabowej 62-66 we Wrocławiu 

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PETYCJĘ 

L.P. IMIĘ NAZWISKO ADRES PODPIS* 
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* Podpisując niniejszą petycję wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedłożenia petycji Prezydentowi Wrocławia (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Osiedla Powstańców Śląskich - Michał 

Kwiatkowski, adres: ul. Gajowicka 96a, 53-422 Wrocław. Podpisujący ma możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych na każdym etapie. 


