
Wrocław, dnia 31 marca 2021 r. 

 

  
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA 
ul. Białoskórnicza 26  
50-134 Wrocław 
tel. 71 344 22 64 
  

Prezydent Wrocławia  
Urząd Miejski Wrocławia  
Biuro Rozwoju Wrocławia  
ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław 

 

 

WNIOSEK  

do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego Wrocławia 

 

w związku z uchwałą nr XXVIII/760/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 października 2020 

roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Wrocławia (Biuletyn Urzędowy RMW z 2020 r. poz. 292) 

działając w imieniu Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA z siedzibą we Wrocławiu 

wnosimy o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia dla obszaru działek 28/3, 13/7, 56/1, 16/1 56/3, 56/4, 56/5, 2/15, 2/16, 2/6, 14, 

7, 9 obrębu Leśnica i ujęcie ich w jednostce urbanistycznej Z1, z obowiązkiem zachowania 

starodrzewu i zakazu zabudowy.  

Przedmiotowe nieruchomości, porośnięte cennym starodrzewem, w tym pomnikowymi 

dębami, stanowią całość krajobrazową i przyrodniczą z pobliską wieżą ciśnień. Urokliwa aleja 

stanowi przejście - zielony korytarz - pomiędzy osiedlem TBS i okolicą wieży ciśnień, Lasem 

Mokrzańskim i Parkiem Leśnickim.    

 

Prezes Stowarzyszenia 

Radosław Gawlik 



 

 

Wyrażam zgodę,̨ aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym nr telefonu były 
przetwarzane przez Gminę Wrocław na potrzeby kontaktu w sprawie procedury 
sporządzania zmiany Studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Wrocławia. Zgoda może być ́w każdym momencie wycofana poprzez przesłanie żądania na 
adres Administratora Danych Osobowych.  

 

Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imiona i nazwiska oraz 

nazwy i logo Stowarzyszenia przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, na 

liście petycji oraz w zbiorczej informacji na temat petycji kierowanych do Prezydenta 

Wrocławia i Rady Miejskiej Wrocławia rozpatrzonych w roku poprzednim publikowanych na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod 

adresem http://bip.um.wroc.pl/petycje/563 w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 

 

 

Prezes Stowarzyszenia 

Radosław Gawlik 

 

.....................................................  

/podpis/  

 

 

 


