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Wrocław, 17.11.2017 r. 
 

 
 
Biuro Rady Miejskiej 
Sukiennice 9 
50-107 Wrocław 
 
 

Dotyczy: zaliczenia ulic: Cynamonowej; Waniliowej od ul. Kminkowej do bez wylotu;  

sięgacza ul. Waniliowej we Wrocławiu do kategorii dróg gminnych. 

 

 

Rada Osiedla Lipa Piotrowska, na podstawie uchwały nr VI/16/2017 Rady Osiedla, 

wnioskuje o zmianę kategorii ulic wymienionych w tabeli poniżej z kategorii dróg 

wewnętrznych do kategorii dróg gminnych. 

 
Lp. Relacja, nazwa i przebieg drogi Oznaczenia geodezyjne 

1. 

droga wewnętrzna 
ul. Cynamonowa 

(od ul. Pełczyńskiej do ul. Bazyliowej) 

obr. Lipa Piotrowska AM4 dz. 5/1; 5/2; 2/9; 
2/14; 3/9; 12/3; 11/2; AM3 dz.4/6; 4/7; 3/1; 
2/3; AM5 dz. 3/11; 9/2, AM5 dz.16/5 16/1 

16/8; AM 5 dz. 3/3 

2. 

droga wewnętrzna 
ul. Waniliowa 

(od ul. Kminkowej do bez wylotu) 

obr. Lipa Piotrowska AM5 dz.17; 22/3; 22/1; 
AM1 dz.15; AM2 dz.19/1; 23/5; 23/3 

3. 
droga wewnętrzna 

ul. Waniliowa (sięgacz) 
obr. Lipa Piotrowska AM 4 dz. 1/4;7/10 

 
Wskazane ulice i sięgacz, z racji niezaliczenia ich do tej pory do żadnej z kategorii dróg 

publicznych, pozostają obecnie - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - 

drogami wewnętrznymi położonymi na nieruchomościach będących własnością Gminy 

Wrocław. 

Po zrealizowaniu tych ulic i sięgacza, zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwalonym 

przez Radę Miejską Wrocławia odnośnym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a także w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Wrocławia, i ich oddaniu do użytkowania, spełniają  one 

obecnie - w świetle art. 1 i art. 3 pkt 1 ww. ustawy - faktycznie rolę ogólnodostępnych dróg 

publicznych, o kryteriach technicznych i użytkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami 

prawa dotyczącymi wymagań dla dróg publicznych.  Konieczne jest nadanie im statusu dróg 

publicznych poprzez ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych z racji funkcji, jaką pełnią 
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w sieci układu komunikacyjnego Wrocławia, stanowiąc - w świetle art. 7 ust. 1 ww. ustawy - 

uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom. 

 

 

 

Elżbieta Cegieła 

Przewodnicząca Rady Osiedla  

Lipa Piotrowska 

 

 
 

 

DW:  

Wydział Inżynierii Miejskiej  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta  

 


