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 całego miasta w zakresie ustanowienia zakazu grodzenia obszarów
zabudowy wielomieszkaniowej, a także ustanowienie obowiązku identyfikacji i ochrony
korytarzy komunikacyjnych pieszych i rowerowych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Aktualnie obserwujemy bardzo niepokojący proces defragmentacji przestrzeni publicznej, w
szczególności na obszarach nowej zabudowy wielomieszkaniowej, gdzie coraz większe,
zwarte obszary, dzielone są nieestetycznymi ogrodzeniami. Ogrodzenia te łączą się w
większe kompleksy, które odcinają dotychczasowych użytkowników od tradycyjnych
korytarzy komunikacyjnych. Co istotne, tego rodzaju zabudowa bardzo często “pasożytuje”
na istniejących osiedlach mieszkaniowych, gdzie dominuje zabudowa spółdzielni
mieszkaniowych, czy TBS. To na ogólnie dostępnych terenach nowi mieszkańcy zaspokajają
swoje potrzeby dotyczące korzystania z zieleni, placów zabaw, siłowni, czy po prostu
komunikacji pieszej. Jednocześnie ogrodzenia ich budynków stanowią barierę nie do
pokonania dla spółdzielców, czy mieszkańców TBS.

Funkcjonujące jeszcze od czasów niemieckich ścieżki i skróty znikają, a mieszkańcom droga
na przystanek, do przychodni, przedszkola czy szkoły wydłuża się nawet o kilometr. Na
osiedlach widoczne są narastające konflikty, gdzie poszczególne wspólnoty nawzajem
odgradzają się i niszczą swoje płoty. Dochodzi do absurdów, gdzie stawiane są podwójne i
potrójne ogrodzenia, zasieki z drutu kolczastego, parkany smarowane są smołą. Wraz z
defragmentacją
przestrzeni
i
konfliktami
następuje
rozkład
wspólnoty
i
współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Utrudniona jest budowa relacji między
dziećmi. Wreszcie, ta kultura, typowa dla masowych użytkowników samochodów (którzy nie
rozumieją sensu tego rodzaju przejść), powoduje utrudnioną dostępność do komunikacji
zbiorowej (wydłużone dojścia), a w efekcie osłabia jej atrakcyjność.
To samo dotyczy w zasadzie darmowych w utrzymaniu ścieżek rowerowych, dzięki którym
rowerzyści (w tym dzieci) mogą poruszać się bezpiecznie po osiedlu i między osiedlami,
omijając większe drogi i intensywnie użytkowane drogi rowerowe. Takimi szlakami,
równolegle do ul. Średzkiej i Kosmonautów można przejechać z Parku Leśnickiego aż do
Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Miasto powinno utrzymywać i promować tego
rodzaju alternatywne szlaki komunikacyjne, które ułatwiają wrocławianom dotarcie do celu.
Pora powiedzieć we Wrocławiu stop grodzeniu. Taki ogólny postulat wprowadzony do
studium winien ulegać konkretyzacji w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Przestrzeń należy planować tak, aby jej całość stanowiła tkankę miejską, a
nie zbiór oderwanych od siebie zbrojonych twierdz.

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).
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