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Szanowny Panie Prezydencie,

Wrocław, 20 czerwca 2015 r.

Szanowny Pan
Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
Sekretariat Prezydenta
ul. Sukiennice 9
I piętro, pok. 103
50-107 Wrocław

zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozpoczęcie procedury
administracyjnej, której efektem będzie przyjęcie Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (MPZP) dla terenu tzw. Górki Szczepińskiej, czyli obszarów do wypoczynku
i rekreacji położonych na wzniesieniu między ulicami: Starogroblową, Gnieźnieńską i Groblą
Kozanowską.

Obszar nazywany potocznie przez wrocławian Górką Szczepińską od lat cieszy się
niesłabnącą popularnością. Dużym atutem tego terenu jest bowiem jego położenie - w
pobliżu rzeki Odry z jednej strony i w otoczeniu ogrodów działkowych z drugiej strony.
Obszar ten jest zanurzony w bujnej zieleni, a miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu
mają tam do dyspozycji m.in. trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, a także
mały plac zabaw.

Warto też podkreślić, że dla mieszkańców takich osiedli, jak Szczepin, Popowice czy
Kozanów Górka Szczepińska jest jednym z niewielu miejsc oferujących bezpłatny dostęp do
infrastruktury pozwalającej na uprawianie sportu i rekreacji czy po prostu do spacerów
pośród zieleni. W pobliżu jest Park Popowicki, w drodze na osiedle Kozanów można
wypocząć w Parku Zachodnim, a przy ul. Metalowców mieści się stadion piłkarski. Są to
jednak miejsca rozsiane po całej okolicy i w dużej odległości od siebie, a dodatkowo
dostępność boisk przy ul. Metalowców jest ograniczona.

Z przykrością zauważam, że infrastruktura do uprawiania sportu i rekreacji na tzw. Górce
Szczepińskiej z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. To zaś sprawia, że miejsce to nie
jest tak silnym magnesem dla wrocławian, jakim być powinno - i na co zasługuje z racji
swojego położenia.

Projekt „Przestrzeń Wrocławia” jest współfinansowany z funduszy EOG
w ramach programu Obywatele dla Demokracji
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W 2017 r. Wrocław będzie gospodarzem Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games.
Jednym z argumentów za podjęcłem się organizacji tego wydarzenia przedstawianych przez

wrocławski magistrat była chęć namówienia wrocławian do większej aktywności fizycznej i
zaangażowania w dbanie o zdrowie poprzez sportowy wypoczynek W ramach przygotowań

miasta do The World Games 2017 planowany jest szereg inwestycji w modernizację
waznych obiektów sportowych Wrocławia - m.in. basenów przy ul. Wejherowskiej czy
Stadionu Olimpijskiego. Te projekty mają sprawić, że remontowane obiekty staną Się

nowocześniejsze i będą lepiej służyć wrocławskim miłośnikom sportu, ale też np. klubowi

żużlowemu WTS Betard Sparta Wrocław, który swoje mecze od lat rozgrywa właśnie na

Stadionie Olimpijskim.

Jestem przekonany, że w nakreślonym powyżej kontekście warto rozpatrzyć także

modernizację infrastruktury sportowej na obszarze Górki Szczepińskiej. Tak, aby wykonać

niezbędne reperacje, wymłenić dostępne tam przyrządy sportowe (np. kosze na boisku do

koszykówki czy bramki na boisku piłkarskim) i urządzenia na placu zabaw, i uporządkować

tamtejszą zieleń. Uważam, że wdrożenie takiego projektu sprawi, iż Górka Szczepińska
odzyska dawny blask i stanie się jednym z ważniejszych we Wrocławiu miejsc do uprawiania
sportu oraz rekreacji. Warto pamiętać takze o planowanej budowie linii tramwajowej przez ul.

Długą i Starogroblową, dzięki której Górka Szczepińska będzie łatwo dostępna nie tylko dla

mieszkańców okolicznych osiedli.

Wg stanu na dzień 1 czerwca 2015 r. teren, na którym znajduje się Górka Szczepińska, nie

posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Aby

przeprowadzić niezbędne inwestycje w tym miejscu, wprowadzenie takiego planu jest

krokiem koniecznym. Dlatego zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o
rozpoczęcie procedury administracyjnej, która zakończy się przyjęciem Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu w obrębie ulic: Starogroblowej,

Gnieźnieńskiej i Grobli Kozanowskiej. Jednocześnie zwracam się takze z prośbą, aby

podstawowym założeniem towarzyszącym procesowi opracowywania MPZP dla tego

miejsca było zachowanie jego dotychczasowego charakteru oraz funkcji. Tak, aby teren

Górki zachował publiczną dostępność i nie został przeznaczony np. pod zabudowę

mieszkaniową.

Wnoszę o udostępnienie przygotowanej przez Pana Prezydenta odpowiedzi na powyższe
pismo wraz z załącznikami w trybie art. 39 1 S I Kodeksu Postępowania Administracyjnego

poprzez przesłanie dokumentu w formie elektronicznej na adres poczty e-mail

łukasz.maslanka23@gmail.com.

Łączę wyrazy szacunku w imieniu Towarzystwa Benderowskiego oraz Towarzystwa
Upiększania Miasta Wrocławia,

Łukasz Maślanka ąJ? ot
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