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                                                                                                                              Wrocław 31.08.2017 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                         Pani Elżbieta Cegieła 
                                                                                            Przewodnicząca Rady Osiedla Lipa Piotrowska 
 
 
 
Szanowna Pani,  
W odpowiedzi na Pani maila z 10 sierpnia, po rozeznaniu sytuacji w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta 
oraz w Zarządzie Zieleni Miejskiej uprzejmie informuję o stanie spraw, poruszonych w mailu i przywoła-
nym piśmie: 
 

1. Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż ul. Cynamonowej 
Wniosek Państwa został uwzględniony. Zaktualizowany został projekt ulicy w zakresie nasa-
dzeń kompensacyjnych. W konsekwencji tego 12 drzew zaprojektowanych jako kompensacja 
na terenie nowej pętli zostało przeniesionych jako szpaler na południowej stronie ul. Cynamo-
nowej. Zaplanowano nasadzenia z lipy srebrzystej Varsaviensis. 
Poniżej wyrys z projektu. 
 

 
 

2. Nasadzenia na pętli autobusowej dokonane będą w oparciu o koncepcję przygotowaną pod 
nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej, w ramach wskazania tego terenu pod wykonanie nasadzeń 
zastępczych/kompensacyjnych. Jednakże przed opracowaniem koncepcji niezbędne jest okre-
ślenie wytycznych przestrzennych dotyczących zagospodarowania terenów sąsiadujących z pę-
tlą. W chwili obecnej Biuro Rozwoju Wrocławia pracuje nad szkicową koncepcją sąsiedztwa, 
która pozwoli na ustalenie wytycznych do zaprojektowania zieleni na działce pętli i w kolejnym 
etapie do dokonania nasadzeń. 
 

3. Połączenie między chodnikami na ul. Kminkowej obok przystanków autobusowych 
Wniosek Państwa został uwzględniony. Zaktualizowany został projekt ulicy w tym zakresie i po-
łączenie dla pieszych zostanie zrealizowane. 
 

4. Zmiana sposobu odwodnienia ul. Cynamonowej na terenie działki nr 3/7 AM 5 obręb Lipa Pio-
trowska 
Pragniemy  wyjaśnić, że przedmiotowy rów istnieje w terenie od lat. W ramach projektu budowy 
ulicy Cynamonowej rów został wykorzystany jako zbiornik retencyjny wód deszczowych. Takie 
rozwiązania są jak najbardziej wskazane i proekologiczne. Rów ten ma długość 52 m, a szero-
kość dna wynosi 1 m. W ramach prac budowlanych zostanie on wyczyszczony i uregulowany – 
z pochyleniem skarp 1:1 zabezpieczonych trawą. Rów ten – usytuowany wśród istniejący drzew 
zajmuje niewielki liniowy fragment całego terenu przeznaczonego na zieleń. 
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Dlatego też pragniemy uspokoić Państwa i zapewnić, że cała inwestycja realizowana jest z 
uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, a sam rów będzie stanowił atrakcyjny element 
całego pasa zieleni na południe od ul. Cynamonowej. 
Poniżej wyrys z projektu z terenami z planu miejscowego. 
 

 
 
 
Z uszanowaniem 
Marek Żabiński 
 


