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Uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic
Grabiszyń
skiej i Inż
ynierskiej we Wrocł
awiu
Zgadzamy sięz zasadniczymi zał
oż
eniami planu, choćnie do koń
ca z ich realizacją
, co
wskaż
emy w poszczególnych uwagach. Uważ
amy, ż
e zagę
szczenie zabudowy w miejscach
obsługiwanych komunikacjąpubliczną
, jest dobrym kierunkiem rozwoju Wrocł
awia.
1. Wnosimy, by zmienić§ 16 ust. 2 pkt 6 lit. a. i b. oraz § 17 ust. 2 pkt 2 lit. a. i b., a takż
e §
18 ust. 2 pkt 11 lit. a i c tak ż
eby róż
nica nie przekraczał
a 3 m.
To planista powinien okreś
laćwysokoś
ćbudownictwa, zwłaszcza na obszarze
śródmiejskim. Wysokośćpowinna wynikaćz wizji urbanistyki i dopasowywaćsiędo
otoczenia w umieję
tny sposób. Architekt powinien dostaćtyle luzu, ile jest to konieczne dla
zrealizowania jego wizji.
2. Wnosimy, by wykreś
lić§ 16 ust. 2 pkt 4 i powoł
anie sięna ten punkt w punkcie 3.
3. Wnosimy, by wykreś
lić§ 18 ust. 1 pkt 6 i powoł
anie sięna ten punkt w punkcie 3.
4. Wnosimy, by wykreś
lić§ 16 ust. 2 pkt 15 albo zapisaćż
e 100% miejsc parkingowych
powinno znaleź
ćsięw parkingach podziemnych.
5. Wnosimy, by wykreś
lić§ 17 ust. 2 pkt 9 albo zapisaćż
e 100% miejsc parkingowych
powinno znaleź
ćsięw parkingach podziemnych.
6. Wnosimy, by wykreś
lić§ 18 ust. 3 pkt 2 albo zapisaćż
e 100% miejsc parkingowych
powinno znaleź
ćsięw parkingach podziemnych.
7. Wnosimy, by zapisaćw § 20, ż
e 100% miejsc parkingowych powinno znaleź
ćsięw
parkingach podziemnych.
Parkingi winno sytuowaćsięw podziemiach, zgodnie z ogólnąreguł
ą. Sytuowanie ich na
powierzchni zmniejsza przestrzeńpubliczną
, dostę
pnądla mieszkań
ców tych osiedli, a także
cał
ego Wrocł
awia.
8. Wnosimy, by w § 18 ust. 2 pkt 1, co najmniej w zakresie linii od ul. Grabiszyń
skiej,
a.) nie dopuś
cićrównieżobiektów hotelowych, obiektów kongresowych i konferencyjnych
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b.) z grupy usł
ugi podstawowe dopuścićwył
ą
cznie handel detaliczny mał
opowierzchniowy
A oraz gastronomię
.
Widocznym zał
oż
eniem planisty jest, by przez usytuowanie mieszkańnie marnowaćszansy
na powstanie usł
ugowego parteru. Wedł
ug nas, jest to niewystarczają
ce, gdyżinne
przeznaczenia (np. biura) równieżnie stworząż
ywego ś
ródmieś
cia. To istotne zwł
aszcza
wzdł
użgł
ównej ulicy, jakąjest ul. Grabiszyń
ska.
9. Wnosimy, by linie nieprzekraczalne na terenach 2 MW-U i 3MW-U zamienićna
obowią
zują
ce.
Cią
gł
ośćlinii zabudowy wzdł
użul. Magazynierskiej i równoległ
oś
ćwzględem istniejącej,
sprzyjaćbędzie ł
adowi przestrzennemu i stworzy jasny pierzejowy ukł
ad. Nie ma powodu,
by dopuszczaćlinięnieprzekraczalną
, gdyżwystarczają
cy luz dla architekta jest
pozostawiony od strony terenu 7Z.
10. Wnosimy, by linie obowią
zują
cąna terenie i 3MW-U od strony ul. Grabiszyń
skiej
zamienićna obowią
zują
cącią
gł
ą
.
Cią
gł
ośćlinii zabudowy wzdł
użul. Grabiszyń
skiej był
aby szczególnąwartoś
cią
, zwł
aszcza
biorą
c pod uwagęjej zaburzony w wielu miejscach ukł
ad.
11. Wnosimy o zapisanie zakazu wycinki drzew na terenach zabudowy mieszkaniowej i
mieszkaniowo-usł
ugowej, poza obszarami zabudowanymi (w paragrafach 16-22 ustę
pach
drugich albo w przepisach ogólnych)
Uważ
amy, ż
e w zanieczyszczonym mieś
cie każ
de drzewo jest na wagęzł
ota. Taka ochrona
wzmocni ochronęwynikają
cąz przepisów o ochronie przyrody. Parkingi i drogi dojazdowe
powinny byćlokowane w zgodzie z istnieją
cymi drzewami.
12 Wnosimy, by na terenie 5U, powyż
ej linii nieprzekraczalnej:
a.) nie dopuszczaćruchu koł
owego ani parkingów
b.) dopuś
cićjedynie przeznaczenia:
Ruch koł
owy powinien odbywaćsiętam, gdzie to konieczne. Między parkingiem
podziemnym. Inne rozwią
zanie zmniejsza przestrzeńpublicznąi pół
publiczną
, dostę
pnądla
mieszkańców, zamieniają
c jąw parking.
13. Wnosimy, by w § 16, 17 i 18 dodaćpunkt, ż
e na terenach biologicznie czynnych i innych
niezabudowanych oraz niestanowią
cych dróg wewnę
trznych, obowią
zuje jedno drzewo na
50 m kw.
Tereny biologicznie czynne mogąbyćrozumiane np. jako trawniki, w interesie cał
ego miasta
jest to, by inwestorzy sadzili moż
liwie duż
o drzew.
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14. Wnosimy o to, by przez zmianę§ 22, na terenie 7Z jasno nie dopuś
cićruchu koł
owego i
parkowania.
Takie jest zapewne zał
oż
enie planistów, z którym wypada sięzgodzić
. Drogi koł
owe mogą
byćw drodze wykł
adni rozszerzają
cej traktowane jako dojazd do obiektów infrastruktury
technicznej.
15. Wnosimy o to, by w § 18 ust. 2 pkt 4 zieleńparkową
, skwery oraz cią
gi piesze jasno
określićjako ogólnodostę
pne.
16. Wnosimy o to, by wykreś
lić§ 1 ust. 2 pkt 14, a takż
e ogrodzenia został
y zakazane
a.) na terenach 6Z i 7Z
b.) na terenie 3 MW-U (wydzielenie wewnę
trzne 3MW-U)
c.) na terenie 5U (poza
d.) na terenie 1MW (wydzielenie wewnę
trzne E)
e.) na terenach 2KDW/1 i 2KDW/2
Uważ
amy, ż
e te tereny powinny stworzyćł
ącznie przestrzeńpubliczną.
Grodzenie przestrzeni jest zł
ym sposobem rozwią
zywania problemów społ
ecznych, prowadzi
do problemów dla pieszych i zmniejszenia estetyki przestrzeni. Zgodnie z badaniami, nie
prowadzi do zmniejszenia przestę
pczoś
ci.
Zgodnie z ustawąkrajobrazowąi zmianami wprowadzonymi przez niądo ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rady gmin zyskająmoż
liwoś
ćuregulowania
kwestii ogrodzeń
. Naszym zdaniem, powinno sięskorelowaćte przepisy z zapisami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co wzmocni ich obowią
zywanie.
17. Wnosimy o to, by ogrodzenia został
y okreś
lone jako aż
urowe, nie wyż
sze niż1,5,
wykonane z metalu albo drewna.
Ogrodzenia, które sądopuszczone, powinny byćzgodne z zasadami ł
adu przestrzennego.
Problemem praktycznym sąwedł
ug nas ogrodzenia betonowe, nieprzejrzyste a takż
e zbyt
wysokie.
Zgodnie z ustawąkrajobrazowąi zmianami wprowadzonymi przez niądo ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rady gmin zyskająmoż
liwoś
ćuregulowania
kwestii ogrodzeń
. Naszym zdaniem, powinno sięskorelowaćte przepisy z zapisami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co wzmocni ich obowią
zywanie.
18. Wnosimy o zapisanie w § 24 i § 25, by na terenie 2 KDW/1 i 2KDW/2, powinna być
nawierzchnia asfaltowa (co postulujemy) albo (ostatecznie) z pł
yt o powierzchni co najmniej
metr na metr.
Nie powinno stosowaćsięnawierzchni z tzw. kostki Bauma, która jest nieestetyczna, ale też
niewygodna dla rowerzystów, którzy równieżbę
dąkorzystaćz tych dróg. Zgodnie ze
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standardami ruchu rowerowego (Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu tras
rowerowych miasta Wrocł
awia, zarzą
dzenie Prezydenta Wrocł
awia 5493/05), jest to jedynie
sł
uszna nawierzchnia. Nie ma zaśinnych metod wdroż
enia tego zapisu na drodze
wewnę
trznej niżMPZP.
19. Wnosimy o zapisanie w § 24 i § 25, by na terenie 2 KDW/1 i 2KDW/2 obowią
zują
cych
ś
rodków uspokojenia ruchu, takich jak wyniesione przejś
cia dla pieszych, zwę
ż
one wloty
lub esowanie jezdni
Nie chcielibyś
my, by zamienił
a sięw arterięprzelotową
, a uspokojenie ruchu na osiedlowych
uliczkach jest istotnąwartoś
cią
. Nie ma zaśinnych metod wdroż
enia tego zapisu na drodze
wewnę
trznej niżMPZP.
20. Wnosimy o zapisanie w § 24 i § 25, by na terenie 2 KDW/1 i 2KDW/2 dopuś
cićruch
rowerowy w obu kierunkach.
To jest obecnie sł
uszny kierunek polityki miasta, realizowany przez WydziałInż
ynierii
Miejskiej. Nie ma zaśinnych metod wdroż
enia tego zapisu na drodze wewnę
trznej niżMPZP.
21. Wnosimy o zmianęw § 12 ust. 2 pkt 5 wskaź
ników miejsc parkingowych dla rowerów,
tak ż
eby wynosiłdla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 0,5 miejsca postojowego na
1 mieszkanie.
Uważ
amy, ż
e rowery nie powinny byćdyskryminowane wobec samochodów, zatem
wskaź
niki parkingowe powinny byćco najmniej równe. Cieszymy się
,ż
e dla biur i handlu
detalicznego, został
o wprowadzone takie rozwią
zanie.
Wrocł
awska Polityka Mobilnoś
ci, która ma stanowićpodstawęmyś
lenia o polityce
transportowej, okreś
la rower jako drugi - po komunikacji zbiorowej - najważ
niejszy ś
rodek
transportu w mieś
cie.
22. Wnosimy o wprowadzenie zapisu w § 16-18 , ż
e co najmniej poł
owa miejsc rowerowych
musi byćwbudowana, a co najmniej 20 proc. - ogólnodostę
pna.
Analogiczne zapisy istniejądla miejsc parkingowych dla samochodów. Powinny powstawać
miejsca nie tylko na zewną
trz, ale teżchronione wewną
trz, co bę
dzie sprzyjaćuż
ywaniu
roweru przez mieszkań
ców tych budynków. Z drugiej jednak strony, konieczne sątakż
e
miejsca zewnę
trzne, dla przyjeż
dż
ają
cych.
23. Wnosimy o wprowadzenie w § 12 ust. 2 pkt 5 wskaź
ników miejsc parkingowych dla
rowerów:
c) dla gastronomii i rozrywki, obiektów kształ
cenia dodatkowego – 1,5 miejsca postojowego
na 100 m2 powierzchni uż
ytkowej,
d) dla widowiskowych obiektów kultury – 25 miejsc postojowych na 100 miejsc uż
ytkowych
lub dla widzów,
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e) dla obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji – 1 miejsce postojowe na 100
m2 powierzchni uż
ytkowej,
f) dla obiektów kongresowych i konferencyjnych – 2 miejsca postojowe na 100 m2
powierzchni uż
ytkowej
g) dla obiektów hotelowych – 50 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,
h) dla poradni medycznych i pracowni medycznych – 1,5 miejsca postojowego na 100 m2
powierzchni uż
ytkowej,
i) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 1 miejsce postojowe na 1 oddział
Uważ
amy, ż
e rowery nie powinny byćdyskryminowane wobec samochodów, zatem
wskaź
niki parkingowe powinny byćco najmniej równe.Wrocł
awska Polityka Mobilnoś
ci,
która ma stanowićpodstawęmyś
lenia o polityce transportowej, okreś
la rower jako drugi po komunikacji zbiorowej - najważ
niejszy ś
rodek transportu w mieś
cie.
Dla powyż
szych przeznaczeńnie został
y zaśokreś
lone ż
adne wskaź
niki, co jest ewidentną
dyskryminacją
. Nie ma ż
adnych powodów, by twierdzić
,ż
e osoby korzystają
ce z tych usł
ug,
nie poruszająsięrowerem.
24. Wnosimy o zmianę§ 18 ust. 2 pkt 16, poprzez okreś
lenie w sposób jasny i przejrzysty,
jakie sąszczególne wymagania architektoniczne, a takż
e wyeksponowanie obiektu.
25. Wnosimy o zmianę§ 19 ust. 3 pkt 11, poprzez okreś
lenie w sposób jasny i przejrzysty,
jakie sąszczególne wymagania architektoniczne.
Te przepisy pomijająogólnązasadę
,ż
e granice prawa do zabudowy wyznacza plan. Jeś
li
zapis planu nie okreś
la w jasny sposób wymagania, przyjmuje sięż
e projekt jest z nimi
zgodny. Wyraż
enie „obowią
zująszczególne wymagania architektoniczne oraz
wyeksponowanie obiektu od strony terenu 4U oraz od strony ulicy Grabiszyń
skiej” nie
oznacza w ję
zyku prawnym w zasadzie nic. Ż
eby podobny zapis przyniósłskutek prawny,
planista powinien okreś
lićowe wymagania, a takż
e zasady ekspozycji obiektu.
Warto, by Biuro Rozwoju Wrocł
awia przygotował
o propozycje zapisów do planów, które
pomogąuczynić„szczególne wymagania architektoniczne” i „wyeksponowanie obiektu”
realnymi i wią
żącymi przepisami, które wizjęplanisty zrealizująna etapie badania zgodności
projektu budowlanego z przepisami planu.
W imieniu Towarzystwa Benderowskiego
i Towarzystwa Upię
kszania Miasta Wrocł
awia

Aleksandra Zienkiewicz
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