
 Protokół nr IV/2021 

z sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

w dniu 20 grudnia 2021 roku 

Sesja odbyła się hybrydowo (zdalnie z możliwością uczestnictwa w siedzibie Rady Osiedla), trwała od 

godziny 18:30 do godziny 20:30. W sesji wzięło udział 12 Radnych, potwierdza się zatem kworum i 

możliwość podejmowania prawomocnych uchwał. Sesję otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla 

Krzyki-Partynice Agata Tkaczyk, poinformowała o sposobie głosowania w trybie zdalnym i 

przedstawiła porządek obrad. 

*** 

1.  Głosowano za przyjęciem przedstawionego porządku obrad: 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

2. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/23/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

wysokości diet radnych za listopad i grudzień 2021. Diety zostaną wypłacone jako rekompensata za 

poniesione koszty związane z pełnieniem funkcji przez Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla i 

Skarbnika Osiedla. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  1 głos „wstrzymuję się” 

*** 

3. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/24/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

harmonogramu dyżuru radnych w styczniu 2022 roku. Dyżury będą odbywały się w czwartki w godz. 

16:00 - 18:00. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

4. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/25/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie opinii 

wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w Sklepie Monopolowym przy ul. 

Krzyckiej 1 we Wrocławiu (kolejne zezwolenie). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

8 głosów „za”, 1 głosów „przeciw”,  3 głosy „wstrzymuję się” 

*** 



5. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/26/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie opinii 

wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie Delikatesy 

Monopolowe Wrocław, Ul. Skarbowców 45 (kolejne zezwolenie). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

10 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  2 głosy „wstrzymuję się” 

*** 

6. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/27/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie opinii 

wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie Pizzeria „Koło Pieca” 

Wrocław, Ul. Krzycka 83C/1C. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

12 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

7. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/28/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie zmian w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (poparcie dla 

projektowania i budowania budynków z dachami zielonymi, z późniejszą ich kontrolą). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

11 głosów „za”, 0  głosów „przeciw”,  1 głos „wstrzymuję się” 

*** 

8. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/29/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie zmian w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (wpisanie do 

ewidencji zabytków obszaru po północno-wschodniej stronie ul. Agrestowej i na południe od ul. 

Koszyckiej (dzisiejszych ogródków działkowych i ścieżek je okalających) wraz ze wzgórzem Skórnik). 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

11 głosów „za”,   0 głosów „przeciw”,  1 głos „wstrzymuję się” 

 

9. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/30/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

powołania Komisji do spraw przyrody, której zadaniem będzie realizacja zadań związanych z ochroną 

przyrody oraz zrównoważonym, proprzyrodniczym zagospodarowaniem terenów zieleni na osiedlu 

Krzyki-Partynice 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

10 głosów „za”,    0 głosów „przeciw”,    1 głos „wstrzymuję się” 

*** 



10. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/31/2021 z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie 

poparcia apelu inicjatywy Spod ziemi patrzy Breslau stworzenia na terenie Wrocławia miejsca lub 

miejsc ekspozycji nagrobków sprzed 1945 r., które obecnie rozproszone są w różnych częściach 

naszego miasta oraz wypracowania procedur zgłaszania i zajmowania się pozostałościami po 

dawnych wrocławskich nekropoliach przez służby miejskie. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

11 głosów „za”,   0 głosów „przeciw”,   0 głosów „wstrzymuję się 

*** 

11. Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr IV/32/2021 z dnia 20 grudnia 2021 (w  sprawie 

zmiany uchwały NR XXXI/175/19 z dnia 10 grudnia 2019 r.) w sprawie sprawie zgłoszenia inwestycji 

Rady Osiedla do Funduszu Osiedlowego oraz upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla 

Krzyki-Partynice do modyfikacji zakresu poszczególnych inwestycji w toku weryfikacji. 

Głosowanie przebiegało w następujący sposób: 

11 głosów „za”, 0   głosów „przeciw”, 0  głosów „wstrzymuję się 

*** 

12. Przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Osiedla. 

11 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”,  0 głosów „wstrzymuję się” 

*** 

14. Wiceprzewodnicząca zapytała, czy zgłaszane są wolne wnioski i zapytania.  

- omówiono kwestie związane z Wigilią sąsiedzką, która odbyła się 18 grudnia 2021 r. 

- poruszono temat konieczności złożenia sprawozdania z Klubu Seniora 

*** 

15. Termin V sesji Rady Osiedla Krzyki-Partynice zostaje ustalony na 25 stycznia 2022 roku o godzinie 

18:30. 

*** 

16. Wiceprzewodnicząca Agata Tkaczyk zamknęła IV sesję Rady Osiedla Krzyki-Partynice. 

 

_______________________ 

Wiceprzewodnicząca Rady Osiedla 

Agata Tkaczyk 

Protokół sporządziła  

Sekretarz Kalina Downarowicz 



 

UCHWAŁA NR IV/23//21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wysokości diet za listopad i grudzień 

 

Na podstawie §22 ust. 3. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 

r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. 

poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Przyznaje się diety radnym według załącznika. 

§ 2. 

Diety zostaną wypłacone za listopad i grudzień 2021 roku. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1. 

do Uchwały nr IV/23/21 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 
 

 

Dotyczy wypłat diet dla radnych w grudniu 2021 r. 
 

 

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Kwota  

Łukasz Szymanowicz Przewodniczący Zarządu Osiedla 500 zł 

Marek Dadej Skarbnik Osiedla 500 zł 

 

 

Uzasadnienie: diety jako rekompensata za poniesione koszty związane z pełnieniem funkcji: 

telefony do urzędów, radnych, wyjazdy do WCRS. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR IV/24/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie harmonogramu dyżurów Radnych 

 

Na podstawie §20 ust. 3 i 4. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1.  

Na dzień odbywania dyżurów Radnych wyznacza się każdy czwartek miesiąca. 

§ 2. 

Ustala się harmonogram dyżurów w pierwszym kw2022 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

STYCZEŃ 2022 

Dzień  Godziny Dyżurujący Radni 

13.1.2022 
16:00 - 
18:00 Kalina Downarowicz Agata Tkaczyk 

20.1.2022 
16:00 - 
18:00 Marina Lis Katarzyna Dębska Łasut  



27.1.2022 
16:00 - 
18:00 Krystyna Gęsiak-Piątkowska Łukasz Ziomek 

LUTY 2022 

Dzień  Godziny Dyżurujący Radni 

3.2.2022 
16:00 - 
18:00 Łukasz Ziomek Jerzy Kwaśniewski 

10.2.2010 
16:00 - 
18:00     

17.2.2022 
16:00 - 
18:00 Małgorzata Piszczek Elżbieta Czekaj 

24.2.2022 
16:00 - 
18:00 Mateusz Nowakowski Radek Sobolewski 

MARZEC 2022 

Dzień  Godziny Dyżurujący Radni 

3.3.2022 
16:00 - 
18:00     

10.3.2022 
16:00 - 
18:00     

17.3.2022 
16:00 - 
18:00 Radek Sobolewski Bartosz Kuryłło 

24.3.2022 
16:00 - 
18:00 Mateusz Nowakowski Kalina Downarowicz 

31.3.2022 
16:00 - 
18:00     

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/25/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na podstawie §6 pkt 5. lit. c. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 

§ 1.  



Pozytywnie opiniuje się wniosek WZD-Z.7340.1251.2021.PANA  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- powyżej 18% zawartości alkoholu, 

w punkcie sprzedaży: Sklep Monopolowy Wrocław, Ul. Krzycka 1 - kolejne zezwolenie.  

 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/26/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na podstawie §6 pkt 5. lit. c. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 



§ 1.  

Pozytywnie opiniuje się wniosek WZD-Z.7340.1273.2021.ANA  o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

- powyżej 18% zawartości alkoholu, 

w punkcie sprzedaży:Delikatesy Monopolowe Wrocław, Ul. Skarbowców 45- kolejne zezwolenie. 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

UCHWAŁA NR IV/27/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 

 

Na podstawie §6 pkt 5. lit. c. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 

2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co 

następuje: 



§ 1.  

Pozytywnie opiniuje się wniosek WZD-Z.7340.1305..2021.ANA o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów:  

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 

- powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

w punkcie sprzedaży:Pizzeria „Koło Pieca” Wrocław, Ul. Krzycka 83C/1C - zmiana przedsiębiorcy 

 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

UCHWAŁA nr IV/28/21 

Rady Osiedla Krzyki -Partynice 

z dnia 20 grudnia 2021 r.   

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia. 

  

Na podstawie §6 Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 

1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-

Partynice uchwala, co następuje: 

§ 1. 



W związku z zapisami w większości planów miejscowych o konieczności projektowania dachów 

spadzistych wnioskuje się o wprowadzenie dla obszaru całego miasta Wrocławia proponowanych 

ustaleń: 

Opierając się o dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 

11.06.2008, str. 1) wymienione w obowiązującej Ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1219, 1378, 1565),  

Ze względu na zmiany klimatyczne na całym świecie oraz niechlubne miejsce Wrocławia wśród 

najbardziej zanieczyszczonych miast, wnioskuje się o zapis w Studium i w Miejscowych 

Planach Zagospodarowania Przestrzennego popierający projektowanie i budowanie budynków 

z dachami zielonymi, z późniejszą ich kontrolą. 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

Wspomniane dachy zielone/tarasy zielone  pozwalają na zaistnienie w przestrzeni 

miejskiej następujących elementów poprawiających ekosystem i życie mieszkańców: 

1. Mała retencja miejska 

- 1m2 powierzchni dachu/tarasu zielonego zatrzymuję 18l wody opadowej średnia 

retencja waha się 50-60%. Pozostała ilość wody opadowej może być retencjonowana w 

zbiornikach i służyć do podlewania powierzchni biologicznie czynnej.  

2. Smog 

-1m2 powierzchni dachu/tarasu zielonego zdolny jest do pochłaniania 0,2 kg pyłów z 

powietrza w ciągu roku. 

- 1,5 m2 powierzchni nie koszonej trawy lub  bylin na dachu/tarasie produkuje w ciągu 

roku  tyle tlenu ile wynosi roczne zapotrzebowania dla jednego  człowieka 

- zmniejszenie nagrzewania się dachów do wysokich temperatur 80-100 stopni latem.  

3. Zrównoważony rozwój 



- zastąpienie sztucznie wytworzonych pokryć dachowych naturalnymi składnikami 

ekosystemu tworzy przestrzeń życiową dla zwierząt, roślin i mieszkańców miasta.  

W wielu miejscach na świecie takie rozwiązania mają rację bytu i poprawiają jakość 

życia. Liderami takich rozwiązań jest Szwajcaria oraz Niemcy. Ogólnie udział dachów 

zielonych wzrósł w ostatnich dziesięcioleciach. W Bazylei przykładowo zazielenionych 

jest ok. 33 proc. dachów (2 tys. dachów). W innych miastach Szwajcarii udział zielonych 

dachów płaskich szacuje się na 30 do 40 procent. 

W przepisach budowlanych i zagospodarowania przestrzennego miasta Zurychu od 1991 

r. ustanowiono, że nieużytkowe dachy płaskie muszą być zazielenione. Ale to tylko 

wtedy, gdy właściciele nieruchomości mogą operacyjnie, technicznie i ekonomicznie 

zasadzić dach.  

Od 2015 r. stwierdzono, że musi być „cenny ekologicznie”. 

Inne szwajcarskie miasta mają nieco bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące 

zazieleniania dachów. Należy do nich np. Bazylea, podyktowane prawo budowlane z 

1999 r „Niewykorzystane płaskie dachy są na pokrycie warstwą roślinności.” Przepisy nie 

określają minimalnej wielkości takiego dachu. Według szacunków władz Bazylei, co 

najmniej 30 proc. płaskich dachów jest zielonych. Większość dachów, które powstały 

przed 2000 r., nie została zazieleniona, jednak ich właściciele będą musieli spełnić ten 

obowiązek przy okazji remontu.  

Największy uprawny ogród dachowy powstanie na budynku pawilonu 6 Expo Porte de 

Versailles w Paryżu, czyli największego centrum wystawienniczego we Francji, 

zlokalizowanego w 15 dzielnicy. Projekt ten ma na celu promowanie modelu 

zrównoważonego rozwoju miejskiego i ma zaoferować alternatywę dla rolnictwa 

przemysłowego. 

W MPZP Wrocławia, bardzo często pojawiają się dachy spadziste i strome w sąsiedztwie 

istniejących „kostek” z lat 60-tych. Czemu nie zatrzymujemy wód opadowych? Czemu 

podnosimy temperaturę latem w mieście tworząc hektary nagrzewających się połaci 

dachowych? 

Prosimy o zapis w Studium, a potem w MPZP, dający możliwość wykonywania dachów 

płaskich/tarasów, pod warunkiem, że będą one dachami/tarasami zielonymi. 

Wiceprzewodnicząca 

Rady  

              Osiedla Krzyki-Partynice 

   

            Agata 

Tkaczyk 

 



Uchwała nr IV/29/21 

Rady Osiedla Krzyki -Partynice 

z dnia 20 grudnia 2021 r.  

  

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia. 

  

Na podstawie §6 Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 

2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 

1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-

Partynice uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Wnioskuje się o wpisanie do ewidencji zabytków obszaru po północno-wschodniej stronie ul. 

Agrestowej i na południe od ul. Koszyckiej (dzisiejszych ogródków działkowych i ścieżek je 

okalających) wraz ze wzgórzem Skórnik. 

 

§ 2. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uzasadnienie 

 

Wnioskowane tereny to obszary oraz ciągi ścieżek okalających byłe polany rekreacyjne „Korner 

Wiese”  jako kontynuację tzw. Traktu Hugo Richtera. 

 



 

 

 

 

W odniesieniu do obszaru (przyszłej) Promenady Krzyckiej, warto zwrócić uwagę na: 

 

– szczegółowy plan założeń obecnego zieleńca ze Wzgórzem Skórnik, dawnego terenu    



   sportowo-rekreacyjnego przy ulicach Koszyckiej / Agrestowej, nieistniejącego zieleńca   

   Weidner  

– Platz (poprzednio nazywany Laskiem) oraz zieleńca między ulicami Orawską / 

Motylkową 

– Wzgórze Hugo Kretschmera wraz z małym zieleńcem znajdujące się na przedłużeniu 

ścieżki  

   biegnącej od Wzgórza Skórnik; 

 

 

Obecnie jedynie ciąg wzdłuż TOW jest wpisany do ewidencji zabytków, a okalające ciągi 

piesze z drzewostanem z początku XX w. (dzisiejsze ogrody działkowe wraz ze 

ścieżkami i drzewami okalającymi) nie jest objęty żadną formą ochrony (konserwatorskiej, 

krajobrazowej, środowiskowej). 

 

Proszę o uznanie tego terenu jako bardzo ważnego, jako naturalnie porastającego dziką,  

ponad stuletnią zielenią. Ścieżki te pełnią dzisiaj funkcje rekreacyjne dla mieszkańców 

Partynic  

i Ołtaszyna i ważne dla nich jest pozostawienie tego terenu naturalnie neutralnym. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

 

  



ZAŁĄCZNIK 1. 

do Uchwały nr IV/27/21 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

 



           

  

                 Teren dzisiejszych ogródków działkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR IV/30/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie powołania Komisji do spraw przyrody 

 

Na podstawie §18. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 r. w 

sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. poz. 

4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Powołuje się Komisję do spraw przyrody. 

§ 2. 

Przedmiotem działania Komisji będzie realizacja zadań związanych z ochroną przyrody oraz zrównoważonym, 

proprzyrodniczym zagospodarowaniem terenów zieleni na osiedlu Krzyki-Partynice, a w szczególności:  

 a) współpraca z zarządcami terenów i jednostkami miejskimi wykonującymi prace w zieleni, 

 b) opiniowanie projektów mających wpływ na zieleń,  

 c) pośredniczenie między zarządcami terenów a mieszkańcami w sprawach dotyczących    _______ _ 

wpływu na przyrodę. 

§ 3. 

W skład Komisji wejdą Radni: 

1. Małgorzata Piszczek 

2. ________________ 

3. ________________ 

4. ________________ 

§ 4. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiceprzewodnicząca Rady 

  Osiedla Krzyki-Partynice  

 Agata Tkaczyk 



UCHWAŁA NR IV/31/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

w  sprawie poparcia apelu inicjatywy “Spod ziemi patrzy Breslau” stworzenia na terenie Wrocławia 

miejsca lub miejsc ekspozycji nagrobków sprzed 1945 r., które obecnie rozproszone są w różnych 

częściach naszego miasta oraz wypracowania procedur zgłaszania i zajmowania się pozostałościami po 

dawnych wrocławskich nekropoliach przez służby miejskie.    

 

Na podstawie §6. Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 października 2003 r. w 

sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2157 i 1471, z 2018 r. poz. 

4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2796) Rada Osiedla Krzyki-Partynice uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Występuje się z apelem do władz Wrocławia o stworzenie na terenie miasta lapidarium lub lapidariów z płytami 

nagrobnymi sprzed 1945 r. oraz o wypracowanie procedur zgłaszania i zajmowania się pozostałościami po 

dawnych wrocławskich nekropoliach przez służby miejskie.  

 

§ 2. 

 Apel, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Zarząd. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 



Załącznik nr 1 

do uchwały nr IV/31/2021 

Rady Osiedla Krzyki-Partynice 

z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

Adresaci: 

Prezydent Miasta Wrocławia 

Rada Miasta Wrocławia 

Do wiadomości: 

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

Miejski Konserwator Zabytków 

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 

  

Szanowny Panie Prezydencie Wrocławia, Szanowne Panie Radne i Szanowni Panowie Radni Miasta 

Wrocławia, 

apelujemy do Państwa o przeniesienie rozproszonych na terenie Wrocławia płyt nagrobnych sprzed 1945 r., 

bądź pozostałości po nich do lapidarium przy Pomniku Wspólnej Pamięci w Parku Grabiszyńskim lub 

wydzielenie specjalnej przestrzeni dla nich w innych parkach czy miejscach, które niegdyś pełniły – lub pełnią 

obecnie – we Wrocławiu funkcję nekropolii. Chcielibyśmy również, by zostały wypracowane mechanizmy 

zgłaszania służbom miejskim płyt nagrobnych i procedur przenoszenia ich do lapidariów. 

Dlaczego to jest ważne? 

Po II Wojnie Światowej we Wrocławiu znajdowało się 70 cmentarzy sprzed 1945 r. Część  

z nich została przekształcona w nekropolie polskie, lecz decyzją Rady Narodowej 44 inne zostały przeznaczone 

do likwidacji. Płyty nagrobne były wykorzystywane jako kruszywo pod budowę dróg  

i placów, z innych budowano schody, chodniki, murki lub umocnienia stawów. Tylko niewielka część ocalała i 

niszczeje w laskach miejskich, zagajnikach, na skwerach i w rowach. 

W ramach inicjatywy „Spod ziemi patrzy Breslau” dla oszacowania skali wyzwania powstała mapa nagrobków 

sprzed 1945 r. Część tych płyt na podstawie kwerend została opisana. Nawiązany został także kontakt z 



niektórymi potomkami i potomkiniami osób, którym płyty te były poświęcone. Nie są to więc anonimowe 

kamienie z inskrypcjami.    

W przypadku hałd na Muchoborze Małym (między ulicą Duńską i Szwajcarską) sprawa jest szczególnie pilna ze 

względu na to, że na terenie, gdzie obecnie znajduje się przynajmniej kilkadziesiąt płyt sprzed 1945 r., 

rozpocznie się w 2022 r. inwestycja budowlana.  

W naszym mniemaniu płyty nagrobne sprzed 1945 r. to scheda nie tyle poniemiecka, co po prostu wrocławska. 

Wzbogaca ona tożsamość miasta i jego dzisiejszych mieszkańców. Dlatego prosimy  

o zaangażowanie się w tę sprawę.  

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

 Agata Tkaczyk 

 

 

UCHWAŁA NR IV/32/21 

RADY OSIEDLA KRZYKI-PARTYNICE 

 z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w  sprawie zmiany uchwały NR XXXI/175/19  

z dnia 10 grudnia 2019 r. 

w sprawie zgłoszenia inwestycji Rady Osiedla do Funduszu Osiedlowego oraz upoważnienia 

Przewodniczącego Zarządu Osiedla Krzyki-Partynice do modyfikacji zakresu poszczególnych inwestycji w 

toku weryfikacji 

 

Na podstawie §6 ust. 3a) i ust.4) Załącznika do uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 16 

października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki-Partynice (Biuletyn Urzędowy Rady miejskiej 

Wrocławia nr 10 z dnia 5 listopada 2003 roku poz. 385), Rada Osiedla Krzyki-Partynice oraz treści wyrażonych w 

punkcie 9 “Zasad subsydiarnego decydowania przez samorządy osiedlowe realizacji osiedlowych inwestycji w 

latach 202-2021 w ramach tzw. Funduszu Osiedlowego”, uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  



Dotychczasowe postanowienia  

 

§ 2. 

Otrzymuje brzmienie:  

Upoważnia Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla Łukasza Szymanowicza do modyfikacji zakresu każdej ze 

zgłoszonych niniejszą uchwałą inwestycji, zgodnie z p.9 zasad wymienionych na wstępie. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady  

 Osiedla Krzyki-Partynice 

  

 Agata Tkaczyk 

 

 

 

 


