Wrocław, dn. 1 września 2017 r.

Rada Osiedla Lipa Piotrowska
ul. Tymiankowa 3, 51-180 Wrocław
lipa_piotrowska@osiedle.wroc.pl

Pan Marek Żabiński
Wicedyrektor
Departamentu Zrównoważonego Rozwoju
Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
ul. Świdnicka 53
50-032 Wrocław

Dotyczy: skorygowania zakresu robót związanych z rozbudową i przebudową ulic
na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu (ul. Cynamonowa, Waniliowa,
Kminkowa) i budową pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Kminkowej na
działce nr 16 AR_5 obręb Widawa.
Szanowny Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję za odpowiedź na wnioski zgłoszone
przez Radę Osiedla Lipa Piotrowska w piśmie z 22.05.2017 r. i maila z 10.08.2017 r.
W imieniu własnym i mieszkańców składam podziękowanie za zajęcie się tą sprawą i za
uwzględnienie postulatów dotyczących wykonania połączeń chodników przy przystankach
autobusowych na ul. Kminkowej i uzupełnienia nasadzeń drzew po stronie południowej ul.
Cynamonowej, a także za obietnicę opracowania koncepcji nasadzeń na nowo budowanej
pętli autobusowej. Najprawdopodobniej dla utworzenia szpalerów na całym wnioskowanym
odcinku ul. Cynamonowej (od. ul. Tymiankowej do Waniliowej) potrzebne będzie dosadzenie
jeszcze dodatkowych lip poza tymi, które w projekcie miały znaleźć się na pętli.
Nie mogę się jednak zgodzić z odpowiedzią dotyczącą odwodnienia ul. Cynamonowej
na terenie działki nr 3/7 AR_5 obręb Lipa Piotrowska. Nastąpiło tu jakieś nieporozumienie otóż z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że przedmiotowy rów nie istnieje na terenie
działki nr 3/7 i projekt nie zakłada jego „wyczyszczenia i uregulowania”, tylko budowę
nowego rowu na pasie zieleni. Aktualnie zaczęły się prace, które dotyczą usuwania
rosnących drzew i krzewów w miejscu, w którym ma być wykopywany (od podstaw) rów
(fot. poniżej). Jego długość ma wynosić według projektu 52 m, a szerokość dna - 1 m,
pochylenie skarp 1:1. Mogłoby się wydawać, że rów zajmie niewielki liniowy fragment całego
terenu przeznaczonego na zieleń parkową, jednak zwracam uwagę na to, że działka pod
zieleń parkową (jedna z niewielu na osiedlu) to pas o zaledwie 20 m szerokości i
powinny się na nim zmieścić: szpaler drzew i ciąg pieszo-rowerowy, zapisane w mpzp.
Tymczasem rów został zaprojektowany nie przy jednej krawędzi działki, ale w ok. 1/3 jej
szerokości. Przy tym pod jego budowę usuwa się rosnące drzewa, a nie tylko omija, bo teren
ten jest gęsto porośnięty samosiejkami.
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Fot. Działka 3/7 AR_5 obręb Lipa Piotrowska miejsce wytyczone pod budowę
nowego rowu mającego pełnić funkcję odwodnienia ul. Cynamonowej – stan na 1.09.2017
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Fot. Działka 3/7 AR_5 obręb Lipa Piotrowska - część działki, na której zaprojektowano
i wykonano zarurowanie – stan na 1.09.2017
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Ponadto przypominam, że mieszkańcy od paru lat zgłaszają projekty w ramach WBO,
dotyczące zagospodarowania tego terenu i ulokowania na tej działce również urządzeń
sprawnościowych. Dlatego sprawa wykonania odwodnienia w taki sposób, przy wielu innych
możliwościach technicznych (np. przytoczone skrzynki retencyjno rozsączające-wavin; rów
chłonny czy komory drenażowe do odwodnienia), uważamy za niewłaściwy. Stromy rów
melioracyjny przy planowanym ciągu pieszo-rowerowym na terenie rekreacyjnym, zdaniem
mieszkańców nie będzie jednak bezpiecznym elementem przestrzeni publicznej.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska
Elżbieta Cegieła

Do wiadomości:
Departament Infrastruktury i Gospodarki UMW
Wydział Inżynierii Miejskiej UMW
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

4

