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 wprowadzenie dla obszaru użytkowanego do 2015 r. jako pola irygacyjne,
uwidocznionego na dołączonej mapie, obejmującego działki pomiędzy osiedlami: Rędzin,
Lesica, Świniary, Lipa Piotrowska, Osobowice następujących ustaleń:
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1. Ustalenia specjalnego statusu obszaru ze względu na konieczność jego rekultywacji,
w szczególności utrzymania wskazywanych przez ekspertów pożądanych stosunków
wodnych i przeciwdziałania tam zagrożeniom związanym z katastrofą ekologiczną
warunkowaną poziomem jego skażenia i migracją metali ciężkich, a także
zagrożeniom pożarowym.
2. Wykluczenia możliwości zabudowy (inwestycje mieszkaniowe, przemysłowe).
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3. Ustanowienia na całym obszarze traktowanym jako teren zieleni ekoparku
pełniącego funkcje rekreacyjne i edukacyjne dla mieszkańców Wrocławia i gości
odwiedzających miasto.
4. Uwzględnia planów ochrony przyrody – docelowego powołania rezerwatu przyrody
na obszarze wskazanym przez ekspertów jako najcenniejszy ze względu na
występowanie gatunków chronionych. Pola irygacyjne w czasie ich eksploatacji, z
którą wiązało się utrzymanie podmokłego charakteru terenu, charakteryzowała
wyjątkowo duża bioróżnorodność, zwłaszcza niezwykłe bogactwo gatunków
ptaków. W czasie inwentaryzacji przyrodniczej z 2009 r. stwierdzono tam
występowanie 221 gatunków ptaków, w tym 105 lęgowych, 11 gatunków płazów, 4
gatunki gadów i 17 gatunków ssaków. W sumie 70 gatunków będących
przedmiotem ochrony w Unii Europejskiej na mocy dyrektywy siedliskowej i ptasiej.
Liczebność niektórych gatunków ptaków była największa w skali Polski. W czasie
migracji jest to też ważne miejsce odpoczynku lub zimowisko (w wypadku żurawia
było to nawet ponad 1000 osobników). Powstały ekosystem to również ważny
potencjał turystyczny miasta – wyjątkowy w skali Europy. Wobec takich faktów i
przy uwzględnieniu globalnej sytuacji klimatycznej oraz deklaracji władz Wrocławia
wyrażanych m.in. w postaci uchwały Rady Miejskiej Wrocławia o alarmie
klimatycznym oczywista jest konieczność objęcia ochroną ścisłą i/lub wyznaczenie
specjalnych stref ochrony przyrody na wskazanym obszarze.
5. Ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej dla zachowania i udostępnienia
zwiedzającym wyjątkowego obiektu i zabytku kultury materialnej, jakim jest
inżynierski system oczyszczania ścieków XIX- wiecznego Wrocławia.
Uzasadnienie
Wziąwszy pod uwagę wszystkie przygotowane w ciągu ostatnich lat i znane UM oraz MPWiK
analizy wielu aspektów związanych z możliwym zagospodarowaniem terenu po polach
irygowanych, należy podkreślić, że jedynym rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować
zagrożenia, a przy tym zmaksymalizować szansę pełnego wykorzystania ogromnego
potencjału przyrodniczego, rekreacyjnego, ekologicznego, edukacyjnego, społecznego i
kulturowego tego obszaru jest jak najszybsze doprowadzenie do przywrócenia
odpowiedniego poziomu jego nawodnienia.
Niestety, mimo upływu kolejnych lat nie jest realizowana obietnica władz miasta sprzed 2015
r. nawadniania zastępczego. Dostarczenie wody, jak podkreślają specjaliści z różnych
dziedzin, jest podstawowym warunkiem zachowania bezcennego ekosystemu oraz
sposobem na powstrzymanie katastrofy ekologicznej związanej z migracją metali ciężkich i
skażeniem sąsiedniego obszaru Natura 2000 – Doliny Widawy, a także zmniejszeniem ryzyka
pożarów.
Mimo przedstawiania licznych naukowych ekspertyz i opracowań brak wyczekiwanych
decyzji, a przede wszystkim zrozumienia dla strategicznie istotnego znaczenia, jakie dla
Wrocławia ma teren po polach irygacyjnych. Z tego powodu wciąż nie jest wykorzystywany
jego niezwykle bogaty i wielowymiarowy potencjał. Następuje wręcz marnotrawienie tego
potencjału przez pogłębiającą się degradację wynikającą z zasuszania terenu i braku opieki
nad infrastrukturą techniczną o wartości zabytkowej. Rośnie przy tym poczucie zagrożenia
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dla wrocławian związane ze skażeniem środowiska oraz pożarami przesuszonych łąk,
trzcinowisk i torfowisk.
Moment zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia jest doskonałą okazją, by temat zagospodarowania ponad 1000-hektarowego
ważnego dla miasta obszaru potraktować poważnie i z poszanowaniem nie tylko
wielokrotnie przedstawianych opinii specjalistów i ekspertów, ale także woli samych
wrocławian, którzy już teraz licznie odwiedzają teren, traktując go jako miejsce spacerów i
obcowania z przyrodą.

Prezes Stowarzyszenia
Radosław Gawlik

ZAŁĄCZNIK:
Wpływ zaprzestania nawadniania pól irygacyjnych we Wrocławiu na stosunki wodne
dr Sylwester Kraśnicki
2019
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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/
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