
 

 

 

Wrocław, 22.11.2018 r. 

 

Pan Jacek Sutryk  

Prezydent Wrocławia 

50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9 

 

 

RO-LP-W/008/2018.EC 

 

Dotyczy: wniosku o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kminkową, ulicą Fryzjerską 

i granicą Wrocławia na terenie osiedla Lipa Piotrowska i utworzenie na 

tym obszarze parku.  

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

Rada Osiedla Lipa Piotrowska, odnosząc się do postulatów wielu mieszkańców 

osiedla, wnioskuje o jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicą Kminkową, ulicą Fryzjerską i granicą Wrocławia 

na terenie osiedla Lipa Piotrowska, obejmującego m.in. działki należące do Krajowego 

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: AR_2, nr 1/2 obręb Lipa Piotrowska, AR_5, nr  2, 4, 17/3, 18/2, 

20/2 obręb Widawa i wyznaczenie parku na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

Wnioskujemy o urządzenie parku na jak największym terenie objętym planem. 

Prosimy o jak najszybsze uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wskazanego obszaru, ponieważ dynamiczna rozbudowa Lipy 

Piotrowskiej i sprzedaż oraz zabudowa wielu działek zarówno należących do osób 

fizycznych, jak również do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa może w niedalekiej 

przyszłości uniemożliwić utworzenie nawet niewielkiego parku dla mieszkańców tej części 

Wrocławia.  

Zwracamy uwagę na to, że Zespół Urbanistyczny Kminkowa jest jednym z największych 

obszarów rozwoju mieszkalnictwa we Wrocławiu, a mieszkańcy nie mają dostępu do zieleni 



 

urządzonej typu parkowego bez konieczności podróży samochodami lub komunikacją 

zbiorową. Jest to szczególnie istotne dla seniorów i rodzin z małymi dziećmi. Z parku na 

pograniczu Lipy Piotrowskiej i Widawy korzystaliby nie tylko mieszkańcy obu wymienionych 

osiedli, ale także wrocławianie i turyści, którzy wędrują pieszo i na rowerach po wałach nad 

Widawą, które niemal na całej długości nie są obsadzone drzewami. 

Bardzo liczymy na pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Radni Osiedla Lipa Piotrowska 

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska 

Elżbieta Cegieła 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Lipa Piotrowska 

Artur Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Uchwała nr XVIII/69/18 Rady Osiedla Lipa Piotrowska 

2) Uchwała nr XXIII/89/18 Rady Osiedla Lipa Piotrowska 

 

DW:  

1) Biuro Rozwoju Wrocławia 

2) WCRS 

 

 


