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Problemy zgłoszone na spotkaniu z Prezydentem Wrocławia  - 2017 

W prezentacji odnosimy się 

do tematów zgłoszonych  

na spotkaniu przedstawicieli Rady 

Osiedla Lipa Piotrowska z panem 

prezydentem Rafałem Dutkiewiczem, 

w których uczestniczyli także 

dyrektorzy Departamentu Spraw 

Społecznych, Biura Rozwoju 

Wrocławia oraz Wydziału Inżynierii 

Miejskiej.  Spotkanie odbyło się we 

wrześniu 2017 r. 
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1973 – włączenie Lipy Piotrowskiej do Wrocławia 

2009 – uchwalenie pierwszego MPZP dla Zespołu 

Urbanistycznego Kminkowa 

2011 – początek zabudowy wielorodzinnej  

Zespół Urbanistyczny Kminkowa - osiedle w polu kukurydzy?  

Osiedle wymyślone przez urbanistów z BRW 
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Zespół Urbanistyczny Kminkowa - osiedle w polu kukurydzy?  

Osiedle wymyślone przez urbanistów z BRW 

Liczba mieszkań oddanych do użytku: 

SM Osada -    421  

Dach Bud  -    762* 

Marbud  -    387 

Parcel -    127 

Hajto -      36 

 

 

Razem -  1733 

Liczba mieszkań budowanych:  

SM Osada -      90 **  

Dach Bud  -    723 

Marbud  -         

Parcel -      12 

Hajto -         

Domax -      90 

K&T Dom -      10 

Razem -    943 

Łącznie - 2676 mieszkań  ~ X 3 = 8028 mieszkańców 

(bez starej zabudowy, nowej zabudowy indywidualnej, niewymienionych 

deweloperów oraz przygotowywanych inwestycji Marbudu i Hajto) 

*     razem z mieszkaniami oddawanymi aktualnie do użytku 

 **  razem z mieszkaniami obecnie projektowanymi  
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1. Wyodrębnienie budżetu inwestycyjnego dla osiedli 

Ø Rady Osiedli wskazywałyby najbardziej potrzebne w 

danym roku inwestycje 

Ø Podział środków na poszczególne osiedla powinien 

uwzględniać nie tylko liczbę mieszkańców, ale także 

bardzo duże niedoinwestowanie osiedli na 

północnych obrzeżach Wrocławia 

Ø Liczba osób zameldowanych nie jest adekwatna  

do faktycznej liczby mieszkańców 

Ø Szybkie uruchomienie budżetu dla osiedli jest 

ważne także w kontekście zmian zasad WBO  

i odejścia od podziału Wrocławia na rejony oraz 

ewolucji WBO w kierunku niewielkiej ilości dużych 

projektów ponadosiedlowych 
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       Jak najszybsze utworzenie nowej linii autobusowej (lub przedłużenie jednej 

z istniejących linii) w celu połączenia Zespołu Urbanistycznego Kminkowa z osiedlami 

położonymi w zachodniej i południowo-zachodniej części Wrocławia 

2. Rozwój transportu publicznego – linia autobusowa z pętli Kminkowa 

przez most Milenijny i węzeł przesiadkowy Kwiska 

linia autobusowa 

z pętli Kminkowa, 

 fot. tuż po uruchomieniu 

w styczniu 2018 r. 
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https://osiedle.wroc.pl/images/OSIEDLA/UMRO/dodatek_informacyjny_zmiany_

komunikacji_zbiorowej_w_latach_2018_2012.pdf 

2. Rozwój transportu publicznego – linia autobusowa z pętli Kminkowa 

przez most Milenijny i węzeł przesiadkowy Kwiska 

Niepokojący brak planów 

zmian w komunikacji 

zbiorowej dla Lipy 

Piotrowskiej, Widawy  

i Świniar na wykazie 

opublikowanym w 2017 r. 
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Ø Petycja do Prezydenta Wrocławia – ponad 1400 podpisów i liczne komentarze 

https://www.petycjeonline.com/autobus-kwiska 

Ø Sondaż preferencji mieszkańców – preferowana trasa przez most Milenijny, 

węzeł Kwiska, na Ostatnim Groszu, Gądowiankę, FAT… 

Ø Uchwały 5 Rad Osiedli z września 2018 r.:  

   RO Lipa Piotrowska 

   RO Widawa  

   RO Świniary  

   RO Polanowice-Poświętne-Ligota 

   RO Karłowice-Różanka 

2. Rozwój transportu publicznego – linia autobusowa z pętli Kminkowa 

przez most Milenijny i węzeł przesiadkowy Kwiska 
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2. Rozwój transportu publicznego – budowa przystanku kolejowego 

„Lipa Piotrowska” na wysokości ul. Perzowej 

W Studium Wrocławia przystanek kolejowy 

„Lipa Piotrowska” jest uwzględniony od wielu lat 
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Koncepcja sieci kolei aglomeracyjnej Wrocławia według Urzędu Marszałkowskiego  
z wykorzystaniem m.in. Kolei Dolnośląskich. Źródło: Wikipedia 

2. Rozwój transportu publicznego – budowa przystanku kolejowego 

„Lipa Piotrowska” na wysokości ul. Perzowej 
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3. Budowa szkoły 

     Konieczność szybkiego przystąpienia do budowy zespołu szkolno-przedszkolnego 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa dla dzieci z osiedli: Lipa Piotrowska, 

Widawa i Świniary 

27 grudnia 2018 r.  

prezydent  Wrocławia   

Jacek Sutryk podpisał 

zarządzenie o nieodpłatnym 

przejęciu gruntu od Skarbu 

Państwa pod budowę zespołu  

szkolno-przedszkolnego 

 (zarz. nr 147/18)   
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Inwestycje niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania osiedla, m.in.: 

Ø budowa ul. Lawendowej 

Ø budowa brakujących odcinków ulic: Tymiankowej, Waniliowej i Kminkowej 

Ø budowa ulicy łączącej ul. Lawendową i ul. Waniliową z ul. Pełczyńską 

Ø budowa ul. Melisowej 

 

4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Problemy: 

Ø wieloletnie opóźnienia w stosunku do zabudowy mieszkaniowej 

Ø nieegzekwowanie od niektórych deweloperów zobowiązań dotyczących 

budowy ulic i chodników 

Ø budowanie prowizorek, ulic bez chodników, odwodnienia, oświetlenia 

Ø zła jakość wykonanych robót 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Ulica Laurowa miała zostać wybudowana do listopada 
2016 r., wybudowano ją w połowie 2018 r.  

(budowa współfinansowana przez SM OSADA w 70%) 

Wieloletnie opóźnienia w stosunku do zabudowy mieszkaniowej 

Fot. mieszkańców  
ul. Laurowej z 2017 r. 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Wieloletnie opóźnienia w stosunku do zabudowy mieszkaniowej 

      Inwestycja, którą miał współfinansować deweloper budujący Osiedle Lawendowe (jedyny 

dojazd  i dojście do kompleksu domków powstających od 2012 r.). Zgodnie z planem zamówień 

ZDiUM, powinna być zrealizowana w 2017 r. – przetarg został ogłoszony w lutym 2019 r. 

  

 

Ulica Lawendowa 

 

Zaprojektowano ulicę (KDD) - bez kanalizacji deszczowej,  z nawierzchnią z kostki betonowej 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Niewyegzekwowanie od niektórych deweloperów zobowiązań dotyczących 

budowy ulic i chodników 

Hajto Development Group miał wybudować 

jedynie chodnik na ul. Cynamonowej (ok. 300 m) 

na odcinku pomiędzy ul. Waniliową a Tymiankową 

Brak chodnika m.in. utrudnia 

dostęp do terenu rekreacyjnego, 

który powstał w ramach WBO 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Budowanie prowizorek, ulic bez chodników, odwodnienia, oświetlenia 

Ul. Kminkowa na odcinku od ul. Szałwiowej do pętli 
autobusowej  wybudowana w 2017 r. – jezdnia o szer. 

4,5 m z mijankami, bez odwodnienia, chodników 

 i oświetlenia 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Budowanie prowizorek, ulic bez chodników, odwodnienia, oświetlenia 

Ul. Kminkową na odcinku od ul. Szałwiowej do rowu ma przebudowywać w 2021 r. 
Dach Bud, zabraknie ok. 80 m do pętli autobusowej 
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Zła jakość wykonanych robót 

Ul. Tymiankowa po przebudowie – sierpień 2016 r., 

tumany pyłu na poboczu wysypanym kruszywem,  

a po deszczu kałuże  
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4. Rozwój niezbędnej infrastruktury drogowo-chodnikowej 

na terenie Zespołu Urbanistycznego Kminkowa 

Ul. Cynamonowa po przebudowie i wybudowaniu brakującego odcinka pomiędzy  

ul. Tymiankową a Pełczyńską – zakończenie robót w 2018 r.  

Wykopano rów odwadniający ulicę na terenie jedynej na osiedlu działki miejskiej  

z funkcją zieleni parkowej, niwecząc plany w ramach WBO, tymczasem ulica tonie w kałużach 

Zła jakość wykonanych robót 
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5. Przebudowa ul. Pełczyńskiej 

Uwzględnienie w ramach zadania 04150 i projektów uzupełniających wszystkich 

postulatów mieszkańców z petycji skierowanej w lipcu 2016 r. do Prezydenta  

Wrocławia w sprawie przebudowy ul. Pełczyńskiej, m.in.: 

Ø budowa dwustronnych chodników na całej długości ulicy 

Ø budowa ścieżek/dróg rowerowych na całej długości ul. Pełczyńskiej 

Ø przejścia dla pieszych z azylami 

Ø wprowadzenie rozwiązań usprawniających ruch samochodowy w okolicy ronda 

Kielara 

Ø wymiana starych lamp i zastąpienie napowietrznych linii energetycznych liniami 

podziemnymi 

Ø uporządkowanie zieleni, nowe nasadzenia 

Ø budowa parkingu w pobliżu stacji kolejowej Wrocław-Osobowice (parking typu 

Park&Ride). 
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5. Przebudowa ul. Pełczyńskiej 

Projekt nie obejmuje ul. Pełczyńskiej od ul. Kminkowej do ul. Kominiarskiej 
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Mapa na podstawie SIP Wrocław 

– szer. jednego pasa jezdni i chodnika 

ul. Pełczyńska na odcinku między ul. 

Kominiarską a ul. Szczawiową 

Odcinek ul. Pełczyńskiej między ul. Tymiankową i ul. Kominiarską – szer. pasa drogowego 

jest wystarczająca, aby zrobić przejścia dla pieszych z azylami i ciągi pieszo-rowerowe 

5. Przebudowa ul. Pełczyńskiej 
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5. Przebudowa ul. Pełczyńskiej 

Wymiana starych lamp i zastąpienie napowietrznych linii 

energetycznych liniami podziemnymi ma znaczenie nie 

tylko estetyczne, linie energetyczne kolidują z drzewami, 

a słupy stanowią barierę na chodnikach 
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5. Przebudowa ul. Pełczyńskiej 

Rowy melioracyjne wzdłuż jezdni na ul. Pełczyńskiej  

na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Perzowej.  

Na terenie zabudowanym nie zaprojektowano pierwotnie 

chodnika – deklaracja DIT z 21.01.2019 r., że chodniki będą tu 

wybudowane. 
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6. Trasa Obornicka 

Wybudowanie Trasy Obornickiej jest konieczne, aby 

zapobiec paraliżowi komunikacyjnemu w tej części 

Wrocławia, związanemu z dalszą rozbudową Zespołu 

Urbanistycznego Kminkowa, okolicznych osiedli oraz 

podwrocławskich miejscowości poprzez odciążenie ul. 

Pełczyńskiej z ruchu tranzytowego z kierunku Obornik 

Śląskich 
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7. WBO 

Utworzenie przestrzeni publicznej dla mieszkańców osiedla poprzez kompleksowe 

zagospodarowanie terenu należącego do miasta u zbiegu ul. Tymiankowej i Cynamonowej (działki 

3/4, 3/7 i 3/8  AR_5 obręb Lipa Piotrowska)   

Udało się zrealizować projekty  WBO z edycji 2017 i 2015 - potrzeba ustanowienia zarządcy 

dla „Strefy Rekreacji Tymiankowa”  

Wniosek o przystąpienie do programu Trenera Osiedlowego i Trenera Senioralnego 

Działka 3/8 została przekazana przez 

 Miasto pod budowę przedszkola 
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8. Biblioteka 

Postulat  poszerzenia działalności filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 

Tymiankowej 3, aby powstało centrum kultury i aktywności lokalnej z cyklicznymi 

zajęciami m.in. dla dzieci oraz seniorów 

Wniosek Rady Osiedla o zwiększenie dostępności biblioteki czynnej jedynie 

przez 3 dni do 5 dni w tygodniu 
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Ul. Ćwiczebna 7-9 

9. Remont budynków komunalnych przy ul. Pełczyńskiej  
i ul. Ćwiczebnej 
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9. Remont budynków komunalnych przy ul. Pełczyńskiej  
i ul. Ćwiczebnej 

Ul. Ćwiczebna 7-9 
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Ul. Pełczyńska 140 

9. Remont budynków komunalnych przy ul. Pełczyńskiej  
i ul. Ćwiczebnej 
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10. Rozwiązanie problemu braku ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych przy nowo budowanych inwestycjach 

Ø Zajmowanie przez parkujące samochody całych pasów jezdni i chodników. Problem 

 z nieprawidłowo zaparkowanymi samochodami, np. na łukach, przejściach dla pieszych 

 – zagrożenie dla pieszych i kierowców 

Ø Konieczność projektowania ogólnodostępnych miejsc parkingowych, zwłaszcza przy 

budynkach z punktami usługowymi, brak miejsc dla osób z niepełnosprawnościami  

Ø Nawet niewielkie korekty projektów zabudowy mieszkaniowej i drogowych mogłyby 

znacznie poprawić sytuację 

Ø Wniosek Rady Osiedla o zorganizowanie „okrągłego stołu” z udziałem urzędników 

i deweloperów 
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10. Rozwiązanie problemu braku ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych przy nowo budowanych inwestycjach 
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11. Park osiedlowy 

Źródło: Wikipedia 

Nasadzenia – SIP Wrocław 

Nasza część Wrocławia – „czarna dziura” 
w planach dotyczących zieleni 
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11. Park osiedlowy 
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11. Park osiedlowy 

Jedyna na osiedlu działka miejska  
pod zieleń parkową o szer. 20 m  
z wykopanym w 2017 r. rowem 

odwadniającym ulicę, pomimo 
dostępności wielu innych 
alternatywnych rozwiązań 
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11. Park osiedlowy 

Rada Osiedla wystąpiła  
z wnioskiem do Prezydenta 

Wrocławia o przejęcie działek 
od Skarbu Państwa na 

pograniczu z osiedlem Widawa  

i utworzenie na nich parku  
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Planowanie przestrzenne a rzeczywistość 

Osiedle Cynamonowe - maksymalne 

zagęszczenie przestrzeni 
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Planowanie przestrzenne a rzeczywistość 

Osiedle Tymiankowa – Domax Development 

wycięto dla gęstej zabudowy nawet  
drzewa rosnące na granicy działki, chociaż  
na wizualizacjach jest w tym miejscu zieleń 
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Planowanie przestrzenne a rzeczywistość 

Nieprzestrzeganie zapisów MPZP – problem z utworzeniem obowiązkowych 
szpalerów drzew z powodu niewłaściwego położenia sieci przy nowej zabudowie 

Drzewa posadzone w ramach akcji 

„Zazieleniamy  100 ulic na 100-lecie 

Niepodległości” musiały być przesadzone 
w inne miejsce 



Dziękujemy za uwagę! 
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