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PRZEDMOWA

W ostatnich latach trwa w Polsce intensywna dyskusja o mieście i jakości życia w miastach. Tę debatę przed laty rozpoczęły organizacje pozarządowe nowego typu, nazywane
ruchami miejskim. Otwarte granice i swobodny dostęp do miast Europy Zachodniej spowodowały, że zaczęliśmy dostrzegać, że miasta można planować i rozwijać inaczej. Ruchy
miejskie zaczęły się dopominać od władz miasta o rzeczy podstawowe, a jednocześnie
najważniejsze dla sprawnego funkcjonowania organizmu miejskiego oraz podniesienia
jakości życia jego mieszkańców: rozwój wygodnego transportu publicznego, dbanie
o estetykę przestrzeni publicznych, rozwijanie terenów zielonych, inwestycje w bezpieczną
infrastrukturę rowerową. W końcu, o zrównoważoną urbanistykę, która w centrum uwagi
stawia obywatela i jego potrzeby, a nie tylko potrzeby inwestorów.
Nie chodziło o to, by wymyślić koło na nowo. Ruchy miejskie garściami czerpią z idei
Jana Gehla, który przyczynił się do diametralnych zmian przestrzeni publicznych
w Kopenhadze, a obecnie doradza wielkim światowym metropoliom, jak zamienić je
w miejsca lepsze do życia (na czele z Nowym Jorkiem), czy z nauk Jane Jacobs, społeczniczki, ikony urbanistyki, która wnikliwie obserwując amerykańskie miasta przygotowała
dla nich receptę na odnowę, zupełnie różną od dominujących ówcześnie pomysłów.
Efekty tej nowej dyskusji o mieście widać także we Wrocławiu. Powstają nowe przejścia dla
pieszych, nierzadko łącząc przerwane naturalne ciągi piesze. Rozwijana jest infrastruktura
rowerowa i system roweru miejskiego, większe kwoty niż przed laty przeznaczane są na
nasadzenia nowych drzew w mieście. Nowe miejskie dokumenty tworzone są w duchu
zrównoważonego rozwoju. Kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
coraz lepiej realizują ideę ładu urbanistycznego i balansowania potrzeb inwestorów
i lokalnej społeczności.
Zmiany jednak następują powoli, dominuje niepewność wśród decydentów związana
z zachwianiem status quo, a w transporcie nadal stawia się na zbyt dużą rozbudowę
układu drogowego, bez większych inwestycji w transport zbiorowy. To właśnie jedna
z planowanych przez Urząd Miejski arterii - Śródmiejska Trasa Południowa, które przecięłaby miasto od pl. Strzegomskiego, przez ulicę Dyrekcyjną, aż do pl. Społecznego, stała
się zaczynem do wymyślenia i zaprojektowania odmiennej koncepcji rozwoju Śródmieścia
Południowego. W czwartej części niniejszej publikacji ją przedstawiamy, poprzedzając
ją rekomendacjami dla Wrocławia i jego poszczególnych części. Chcemy, by były one
początkiem większej debaty o tym, jakiego Wrocławia potrzebujemy i o jakim marzymy.
Chcemy, by był to wstęp do stworzenia nowej strategii rozwoju miasta.

Aleksandra Zienkiewicz
Prezes Towarzystwa Benderowskiego
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1.1. RUCHY MIEJSKIE
Niniejsza strategia wyraża opinię ruchów miejskich (Towarzystwa Upiększania Miasta
Wrocławia i Towarzystwa Benderowskiego) na temat przestrzeni Wrocławia. „Ruchy
miejskie” to nowe pojęcie, wprowadzone do polskiej debaty publicznej ok. 2009 roku przez
socjologa z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, dra Kacpra Pobłockiego, które określiło
nowy rodzaj organizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół spraw miejskich, odrębny
nie tylko od administracji publicznej i biznesu, ale też od tradycyjnego „trzeciego sektora”
kadrowych organizacji pozarządowych.
Szybko stało się używane do opisu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, działającego we Wrocławiu od 2005 r., a zajmującego się szczególnie transportem, przestrzenią
i tożsamością miasta, a ogólnie - miejską demokracją.
TUMW był inicjatorem ogólnopolskiej nieformalnej sieci Kongres Ruchów Miejskich.
Ideowym wyrazem ruchów było „9 tez miejskich”, przyjętych przez I Kongres w brzmieniu:
1. Mieszkańcy mają niezbywalne prawo do miasta.
2. Budżet partycypacyjny to tworzenie przez mieszkańców całego budżetu miasta. To nie
tylko procedury, ale szeroki ruch społeczny.
3. Zagwarantowanie sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu jest obowiązkiem wspólnoty miejskiej.
4. Rewitalizacja historycznych obszarów podtrzymuje tożsamość miast i jest warunkiem
ich rozwoju. Nie może ograniczać się do remontów, musi być zintegrowanym działaniem
wypracowanym wraz z mieszkańcami.
5. Dość chaosu! Kultura przestrzeni zagwarantowana ładem prawnym pozwoli na podniesienie jakości życia w mieście.
6. Demokracja to nie tylko wybory. Mieszkańcy mają prawo do realnego, opartego na
wzajemnym szacunku, udziału w podejmowaniu decyzji o mieście.
7. Miasta i obszary metropolitalne powinny być zarządzane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania procesom suburbanizacji.
8. Lokalizowanie instytucji krajowych w różnych miastach sprzyja rozwojowi całego kraju.
9. Polskie miasta i obszary metropolitalne potrzebują wsparcia w integracji systemów
transportu: kolejowego, drogowego, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego
i pieszego dla osiągnięcia celów Białej Księgi o transporcie i Karty Lipskiej.
Towarzystwo Benderowskie powstało w 2013 r. jako „platforma projektowa” dla TUMW
i innych organizacji, które nie posiadają osobowości prawnej. Ma jednak własne, osobne
członkostwo, osobny zarząd i osobne finanse.
We Wrocławiu działają też inne organizacje, które można określić jako ruchy miejskie:
Akcja Miasto, Dolnośląski Alarm Smogowy, Stowarzyszenie Ochrony Drzew miastoDrzew,
Wrocławski Ruch Obywatelski, Wyspa Słodowa 7.
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Charakterystyczne dla ruchów miejskich jest szerokie pojęcie „miasta”, które obejmuje
wszystkich mieszkańców, a nie - jak to często się przyjmuje - organy samorządu terytorialnego. Takie rozumienie jest zresztą zgodne z art. 1 ustawy o samorządzie gminnym
i art. 1. ustawy o samorządzie powiatowym, które mówią, że samorządy są wspólnotami
mieszkańców.

1.2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Podstawowym celem, które wyznaczyły sobie ruchy miejskie, było wprowadzenie do
zrównoważonego rozwoju - szczególnie na polu transportu i przestrzeni. Taki rozwój
jest definiowany różnorako, doczekał się nawet definicji legalnej w ustawie - Prawo
ochrony środowiska (art. 3): „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych
pokoleń”. '
Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Rzeczpospolita Polska (...), strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Błędnym rozumieniem hasła „zrównoważony rozwój” jest podejście rozumianie jako
„wszystkim po równo”, np. budowa wielkiej arterii i obok drogi rowerowej.
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Zrównoważonym podejściem byłoby takie zaprojektowanie ruchu, aby zmniejszyć oddziaływanie na środowisko (ograniczenie hałasu i spalin, poprzez zachęcenie do korzystania
z komunikacji zbiorowej, która byłaby zaprojektowana jako wygodna i nowoczesna
np. przez budowę linii tramwajowej czy uruchomienie przewozów kolejowych).
Zrównoważony rozwój łączy się z tematyką globalnego ocieplenia i zmian klimatu. Miasta,
jako najbardziej przyczyniające się do efektu cieplarnianego, stoją przed wielkim wyzwaniem: z jednej strony przystosowania się do tych zmian, a z drugiej – zmniejszenia
swojego wpływu na ocieplanie się Ziemi.
Kwestią, które na sztandary podniosły ruchy miejskie, jest „jakość życia”. Do tej pory miasta koncentrowały się na wzroście gospodarczym, rozumianym ilościowo (jako przyrost
PKB, miejsc pracy); przychodzi jednak czas, by zastanowić się też nad tym, jak to PKB
jest wydawane. Hasło to kwestionuje miasto poddane potrzebom inwestorów, a raczej
skłania do zastanowienia się, jak przestrzeń miasta ukształtować tak, by służyła też innym
potrzebom obywatelskim.
TUMW w 2015 r. zaproponował Urzędowi Marszałkowskiemu badanie Local Human
Development Index, czyli pilotażowe śledzenie w czasie rzeczywistym (a nie na podstawie
wyłącznie corocznych statystyk GUS) zmian rozwoju na poziomie osiedli Dolnego Śląska.

1.3. PARTYCYPACJA PUBLICZNA
Drugim kluczowym celem, jaki postawiły sobie ruchy miejskie, było otworzenie władzy
(zwłaszcza samorządowej) na współudział szerokich mas obywateli w sprawowaniu
władzy, zarówno poprzez pełną jawność władzy publicznej, jak i dialog oraz konsultacje
społeczne. Chęć otwartości wynika zresztą z samej natury działania ruchów miejskich.
Od początku zaczęły stosować metody partycypacji społecznej - zarówno formalne (wnioski, skargi, uwagi), jak i nieformalne (apele, listy do mediów, uczestnictwo w debatach
i dyskusjach organizowanych przez urząd miejski, partie polityczne, organizacje społeczne
czy rady osiedli).
Zgodnie z tą ideą, powinniśmy zmierzać ku demokracji deliberatywnej, w której każde
rozwiązanie jest wyjaśnione, przekonsultowane z możliwie szeroką publicznością. Powstaje
nie jako przejaw władczej decyzji, a przy udziale i akceptacji partnerów społecznych.
Uważamy, że również trudne decyzje (np. ograniczanie ruchu w centrum) mogą być
podejmowane przez władzę samorządową, o ile sprawa zostanie dobrze wyjaśniona,
skonsultowana i uzgodniona z mieszkańcami.

Fot. 1. Uczestnicy kongresu Ruchów Miejskich (źródło: hipermiasto.com)

Z otwarcia na partycypację wynika otwartość na zmiany poglądów. Żadne z konkretnych
związań, zaproponowanych w niniejszej strategii, nie powinno być uznawane za ostateczne. Za oczywiste uznajemy bowiem, że każde rozwiązanie powinno być skonsultowane, wyjaśnione i przedyskutowane z mieszkańcami i interasariuszami.
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1.4. PROJEKT "PRZESTRZEŃ WROCŁAWIA"
Niniejsza strategia powstała w ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia”, realizowanego przez Towarzystwo Benderowskie w partnerstwie z Towarzystwem Upiększania
Miasta Wrocławia. Projekt ten uzyskał finansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, a także dodatkowe dofinansowanie ze środków Fundacji im. Stefana
Batorego.
W ramach projektu TB i TUMW m.in. składały wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów (np. Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej, powstającego studium zagospodarowania przestrzennego, czy też projektów dokumentów rządowych, mających wpływ na Wrocław). Składały również wnioski
do władz miasta o różnorodne usprawnienia. Powstały także analizy tematów miejskich
(dotyczące m.in. związków miasta z Odrą, szybkiej kolei miejskiej, tramwajów czy urbanistyki). Wszystkie materiały można znaleźć na stronie internetowej (zarejestrowanej jako
czasopismo) – www.hipermiasto.com
Celem programu „Obywatele dla demokracji” jest wsparcie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program finansowany
jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli
tzw. Funduszy EOG).
Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy udzielanej przez Norwegię, Islandię
i Liechtenstein 15 państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej
i Południowej w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na program realizowany w Polsce przeznaczono
37 mln euro, a ich operatorem jest Fundacja im Stefana Batorego.
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2.1. JAWNOŚĆ I DEBATA PUBLICZNA
Uważamy, że kluczowym postulatem, który umożliwi jakikolwiek wpływ mieszkańców na sprawy swojego miasta i państwa, jest jawność. Gdy brakuje transparentności
- obywatele w ogóle nie mogą uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym miasta.
Jawność organów samorządów nie wynika tylko z przepisów prawa (przede wszystkim
z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej), ale też z uczciwego stosunku między
wybieranymi a wyborcami.
Nawet, gdy uznajemy, że obecnie funkcjonująca demokracja, jest pośrednia, to obywatele
powinni w jak najszerszym stopniu poznawać zamierzenia i wizje wybranej przez nich
władzy. Sprzyjać to będzie przestrzeganiu prawa i jego rozumieniu.
Jawność może być wyłączona tylko w przypadkach, gdy przeciwstawia się temu szczególny interes publiczny albo godny ochrony interes prywatny (np. prawo do prywatności
czy dane osobowe). Ta zasada nie powinna być zaś nadużywana, np. do ukrywania dokumentów, których poznanie ewidentnie leży w interesie publicznym, a dane należą do sfery
publicznej (np. w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy czy też pozwoleń na budowę).Nie można zaakceptować zaś (pojawiającej się niestety także w części orzecznictwa)
tezy o „sferze wewnętrznej” administracji publicznej: wszystko, co robi władza publiczna
w imieniu wyborców, powinno być jawne.
2.1.1. Jawność decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji celu
publicznego
Te decyzje powinny być traktowane dokładnie jak miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Ich zakres jest bowiem podobny, a są wydawane w sytuacjach, gdy MPZP
dla danego terenu nie istnieje.
Niestety, decyzje, które kształtują przestrzeń, często we Wrocławiu były tajne. Kuriozalne
było utajnianie części z nich z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa. Z zasady dane zawarte
w decyzjach nie mogły być tajemnicą, gdyż były przedmiotem postępowania, otwartego
przecież dla stron; do tego dotyczą przestrzeni miejskiej, która nie jest prywatną sprawą
właściciela działki.
Naszym zdaniem decyzje o warunkach zabudowy i decyzje lokalizacyjne powinny być
zarówno dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i w Systemie Informacji
Przestrzennej na takich samych zasadach jak MPZP - tj. z oznaczeniem na mapie linii
zabudowy, przeznaczenia terenu czy miejsca usytuowania dominanty. Taką propozycję
złozyliśmy do urzędu miejskiego w jednej z naszych petycji, o czym niżej.
2.1.2. Jawność decyzji Kolegium Prezydenta
Obecnie zarządzanie miastem odbywa się na tajnych spotkaniach, zwanych właśnie
Kolegiami Prezydenta. Obywatele powinni poznawać motywy, a także różne zdania,
obecne w ramach struktury urzędu, działającego na ich rzecz.
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Obecną praktykę, która obywatelom utrudnia dostep do wiedzy o działalności własnych
przedstawicieli - najpierw przez utajnianie protokołów, potem przez rezygnację z protokołowania, należy uznać za karygodną.
Jawne powinny być także oczywiście opinie i wnioski wszelkich innych ciał wewnątrz
urzędu (tzw. rad społecznych, komisji i innych gremiów, powoływanych zarządzeniami
Prezydenta).
2.1.3. Jawność i przejrzystość budżetu
Dokumentem, który realnie decyduje o tym, które postulaty z licznych obowiązujących
strategii są realizowane w praktuce, jest budżet. Niestety, we Wrocławiu tajne są materiały przygotowawcze. Nie jest możliwe też złożenie wniosków przez obywateli albo
organizacje społeczne na żadnym z etapów przygotowywania budżetu.
W ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia” złożyliśmy wniosek o jawny i otwarty proces
przyjmowania budżetu. Domagamy się:
- by do projektu budżetu mieszkańcy mogli zgłaszać swoje wnioski zarówno na etapie
1) przed powstaniem budżetu, 2) po stworzeniu projektu, a przed przekazaniem Radzie
Miejskiej 3) po przekazaniu Radzie Miejskiej,
- by rozpatrzenie wniosków następowało z uzasadnieniem dla ich przyjęcia/odrzucenia
tak, by obywatel mógł poznać przesłanki, jakimi kierowali się urzędnicy,
- umieszczania na dedykowanej temu podstronie na portalu wroclaw.pl wniosków poszczególnych wydziałów, biur i jednostek składanych w każdym roku, korespondencji
między wydziałami UM dotyczącej prac nad budżetem i roboczych projektów budżetu,
- zorganizowania spotkań konsultacyjnych (kilku do kilkanastu),
- by w przypadku zmian budżetu (przez uchwałę lub zarządzenie) sporządzać za każdym
razem jednolitą wersję budżetu.
2.1.4. Pełny Biuletyn Informacji Publicznej
Liczne dane są już dzisiaj informacją publiczną, lecz dostępną tylko na specjalny wniosek.
O wiele łatwiej dla każdego będzie, gdy będą dostępne automatycznie.
Zamieszczanie tych dokumentów najczęściej nie spowoduje problemów dla urzędu – to
tylko jedna czynność dla urzędnika. Oszczędzi zaś pracy dotyczącej przygotowywania
odpowiedzi na wniosek.
Złożyliśm petycję do Prezydenta o to, by Urząd Miejski udostępniał:
1. treści udzielonych już odpowiedzi na wnioski, skargi i petycje,
2. treści udzielonych już odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej,
wraz z załącznikami,
3. treści zawieranych umów, na kwotę powyżej 5 tys. zł, wraz z załącznikam,
4. decyzje o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego, a także mapy z tymi
decyzjami,
5. decyzje o usunięciu drzew (dostępny co najmniej: wiek, obwód i gatunek, lokalizacja,
powód usunięcia drzewa),
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6. analiz, koncepcji, studiów Biura Rozwoju Wrocławia oraz Wydziału Architektury
i Budownictwa,
7. danych dotyczących urzędników: imiona, nazwiska, funkcje, telefony,
8. protokołów z posiedzeń rad i komisji wewnątrz urzędu,
9. danych z systemu ITS, np. dotyczących przepustowośi samochodów i tramwajów
na wybranych skrzyżowaniach.
Podobne petycje skierowaliśmy również do spółek należących do gminy, jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury.
2.1.5. Otwarta debata o zagospodarowaniu przestrzennym
Teoretycznie procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest otwarta: organizowana jest dyskusja i można zgłaszać wnioski lub uwagi.
W praktyce jednak plany nie są zrozumiałe dla przeciętnego obywatela. Spotkania odbywają się zaś w Urzędzie Miejskim, a nie na osiedlu, którego plan dotyczy. Do tego - są
organizowane na późnym etapie, już po projektowaniu i opiniowaniu lub uzgadnianiu
przez inne instytucje, a także o wczesnej godzinie – 15:30 – gdy większość osób jest jeszcze w pracy.
Postulujemy:
- przygotowywanie opisów do planów, zrozumiałych dla laików, (w formie zblżeonej do
obecnego "streszczenia w języku niespecjalistycznym")
- przygotowywanie makiet lub modeli przestrzennych, które umożliwią zrozumienie
zapisów planu,
- organizowanie dyskusji publicznych nie tylko po wyłożeniu planu, ale także przed jego
przygotowaniem i przed opiniowaniem jego projektu przez odpowiednie jednostki.
Za błędną uważamy politykę przyjmowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego tylko dla poszczególnych działek (przykładem są plany uchwalane
np. dla rejonu ul. Chełmońskiego czy dla rejonu ul. Sztabowej i Drukarskiej) Uchwalanie
planów zagospodarowania przestrzennego powinno służyć ładowi przestrzennemu,
a także tworzeniu spójnych zespołów urbanistycznych. Uchwalanie planu dla tylko części
kwartałów jest działaniem fragmentarycznym, które nie sprzyja spójności rozwiązań.
Niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji planów miejscowych. Niektóre miejscowe
plany wymagają zmian w związku z niezgodnością z obecnymi przepsiami, dokumentami
wyższego rzędu (Studium), jak i innymi dokumentami miasta.
2.1.6. Wrocławski Budżet Obywatelski
Budżet partycypacyjny został zaproponowany przez TUMW w roku 2011 r. podczas tzw.
przybijania Tez Miejskich, o których mowa w części 1, do drzwi Ratusza.
WBO to dobry kierunek zmian. Daje ludziom dużą wiedzę o mieście, skłania do współodpowiedzialności za nie i umożliwia wybór tych projektów, które są najbardziej potrzebne
oraz daje narzędzie wpływu na najblżesze otoczenie.
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Niemniej budżet obywatelski jest zdecydowanie za mały, a współczynnik sukcesu (prawdopodobieństwo, że dany projekt uzyska dofinansowanie) jest niski (14,5% jako średnia
dla wszystkich złożonych projektów).
W konkursach grantowych na całym świecie funkcjonują dwie zasady kciuka, jeśli chodzi
współczynnik sukcesu. W optymalnym wariancie powinien kształtować się w okolicach
20-30%, jednak nie powinien być niższy niż 15%. Konkursy z tak niskim współczynnikiem
uznaje się za najbardziej prestżeowe. Tak skonstruowane warunki tworzą równowagę
między tworzeniem zachęty do aplikowania, a rezygnacją z aplikowania ze względu na
łatwiejszą możliwość pozyskania środków na realizację celu w innym źródle. W WBO’15
współczynnik sukcesu (success ratio) to 14.5% w ogólności, w tym: 28% dla progu do 150
000 zł, 7% dla progu 150–500 tyś. zł, 2% dla progu powyżej 500 000 zł. W WBO'16 przyjęty
został inny podział, regionalny, ale już w trakcie planowania podziału w konsultacjach
społecznych jasne było, że budżet jest za mały (25 mln zł), by dokonać podziału na regiony
o wystarczająco dużej rozdzielczości.
Regiony zaproponowane w WBO'16 są za duże, tak że mniejsze dzielnice np. Bieńkowice
nie mają najmniejszych szans na uzyskanie projektu. Natomiast pula na duże projekty
zakłada 4 mln zł, co pozwoli na realizację nie wiecej niż 4-8 projektów spośród 369
zgłoszonych. Trudno uznać to za poważny współczynnik sukcesu. Niski poziom szans
na sukces w tych kategoriach jest jednym z czynników kształtujących darwinizm WBO.
W celu zapewnienia normalnego klimatu aplikowania o granty należałoby te współczynniki wyskalować. *
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Budżet Obywatelski nie musi być jedynie dodatkiem do budżetu miejskiego, ale jednym
z głównym mechanizmów wyboru projektów inwestycyjnych w mieście. Zwłaszcza
w sytuacji, gdy budżet obywatelski jest lokalny, z uwagi na podział na rejony, jego rozwój
umożliwi realną decentralizację decydowania o mieście.
Efektem każdej edycji WBO powinna być analiza potrzeb mieszkańców. Wnioski do WBO
są bowiem najlepszą wskazówką, co jest najbardziej potrzebne wrocławianom. Najczęściej
powtarzające się projekty, o ile nie dostaną finansowania w ramach WBO lub te które
miały wysoką liczbę głosów, ale niewystarczającą do wygranej, powinny być rozpatrzone
w ramach prac nad budżetem miejskim (trzeba tu zaznaczyć, że istnieją projekty, które
są ważne dla społeczności, ale jednak nie tak atrakcyjne i przegrywają w głosowaniu
właśnie z tego powodu).
2.1.7. Standardy konsultacji
Wszystkie dokumenty gminy (plany, programy, strategie, koncepcje) powinny powstawać
w procesie otwartych konsultacji. Zbieranie uwag i wniosków powinno odbywać się
zarówno przed powstaniem dokumentu, jak i po jego prezentacji. Przy każdym dokumencie powinno być zorganizowane co najmniej jedno spotkanie z wiceprezydentem,
odpowiedzialnym za daną dziedzinę. Urzędnicy niższego szczebla często nie są w stanie
złożyć żadnych deklaracji, a czasem nawet odpowiedzieć na pytania.
Nawet, gdy organy miasta zachowują prawo do ostatecznej w decyzji, powinny jednak
dokładnie uzasadnić motywy rozstrzygnięcia i to, dlaczego wybrali dane postulaty a nie
inne. Zachęcać będziemy do oddawania kolejnych pól do bezpośredniej decyzji mieszkańców. Analogicznie do WBO, warto zorganizować również np. konkurs na najważniejsze
dla mieszkańców wydarzenia kulturalne lub społeczne.
2.1.8. Rola rad osiedli
Uważamy, że należy rozwijać system rad osiedli, gdyż jest on szansą na aktywizację
społeczności lokalnych. Wprowadzenie zasady (w 2013 r.) o nie zawiązaniu się rady
osiedla w przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów niż jest miejsc w radzie,
jest szkodliwe dla danego osiedla. W takiej sytuacji znalazło się Przedmieście Oławskie,
w którym lada chwila zaczną się procesy rewitalizacyjne i władze miasta nie mają partnera do rozmów po stronie osiedla. Niska frekwencja na wyborach do rad jest wynikiem
braku wiedzy o ich roli, a także ich obiektywnie małymi kompetencjami (w porównaniu
np. do rad jednostek pomocniczych innych miast w kraju).
Rady osiedli:
- powinny być wybierane przy okazji innych wyborów (np. samorządowych lub do
Parlamentu Europejskiego), by frekwencja nie była tak niska jak dotąd,

Fot. 2. Maraton pisania wniosków do WBO zorganizowany przez Akcje Miasto (źródło: akcjamiasto.org)

* z wykładu Piotra Szymańskiego na spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym przyszłosci Wrocławskiego Budżetu
Obywatelskiego, które odbyło się w grudniu 2015
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- powinny być stale informowane o wszelkich decyzjach urzędu, a także wnioskach,
np. o decyzje o warunkach zabudowy,
- powinny być konsultowane ws. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
decyzji o warunkach zabudowy, a także wszelkich inwestycji na terenie danego osiedla;
informacja do danej rady osiedla powinna docierać na etapie wstępnych założeń, przed
powstaniem projektu, a wszelkie zamierzenia (szczególnie w takiej materii jak plany
miejscowe) powinny być opisywane w możliwie prosty i krótki sposób,
- powinny otrzymać środki na niewielkie inwestycje (np. remonty chodników, nasadzenia drzew), potem wykonywane przez jednostki miejskie. Ten proces powinien istnieć
niezależnie od Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Reformy wymaga tzw. procedura karty zadań inwestycyjnych. Obecnie okresem zbierania
wniosków są wakacje, gdy trudno jest podjąć wymaganą uchwałę, a ponadto rady osiedla
wnioskujące o dane zadanie inwestycyjne nie otrzymują odpowiedzi dotyczącej tego, jakie
były powody odrzucenia danego wniosku. Propozycją jest, by wnioski inwestycyjne
zbierane były na wiosnę oraz aby radni byli informowani o powodach weryfikacji negatywnej. Konieczne jest też wprowadzenie jasnych kryteriów oceny zgłaszanych inwestycji.
Wnioski o charakterze trwałym (np. budowa chodnika), które nie zostały pozytywnie
zweryfikowane w danym roku, powinny przechodzić na rok kolejny, bez konieczności
ponownego ich składania. Procedura powinna kończyć się raportem jak w WBO - w jakich
rejonach miasta jest najwięcej potrzeb, jakiego rodzaju, ile jest wniosków, ile pozytywnych odpowiedzi, ile negatywnych, itd. Po kilku latach zapewne doprowadziłoby to do
podziału budżetu na rejony, aby sprawiedliwie rodzielać środki.

2.2. MIASTO KOMPAKTOWE
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To niekorzystne dla mieszkańców - osiedla te pozbawione są usług, a odległości do pracy
czy szkoły są dla mieszkańców znaczne. Do tego, najczęściej, pozbawieni są sprawnego
transportu zbiorowego, więc poruszają się autami. To z kolei prowadzi do coraz większych
korków w centrum i zajmowania kolejnych chodników, i trawników pod parkowanie.
Zdajemy sobie sprawę, że obecne prawo planistyczne nie realizuje interesu publicznego.
Właściciel terenu może tylko wymagać. Patologią jest np. możliwość wydawania niezgodnych ze studium decyzji o warunkach zabudowy. W przypadku budowy drogi, która
służy obsłudze nowych inwestycji, a nie jest drogą wewnątrzną, gmina musi zapłacić za
grunt. Według nas, gmina powinna działki pod cele publiczne, służące głównie danemu
miejscu, otrzymywać za darmo, a deweloper - ponosić koszty budowy infrastruktury,
w przypadku gdy nie jest to zgodne z polityką gminy (np. budowy na przedmieściach).
W tym celu można stosować wpisy do hipotek, co jest stosowane w niektórych gminach
w Polsce.
2.2.1. Problem suburbanizacji
Argumentem, którym często uzasadnia się suburbanizację, jest cena mieszkań, o wiele
niższa poza centrum. Uważamy, że po pierwsze - winna jest zbyt mała podaż gruntów
w centrum. Odpowiedzialna za to jest polityka urzędu miejskiego, który
- przygotowywał zbyt mało infrastruktury technicznej,
- nie przygotowywał do sprzedaży gruntów w takich miejscach. Przykładem może być
np. zasób działek na Nadodrzu, w okolicach ul. Ptasiej, który dopiero w ostatnich latach
był częściowo sprzedany. Innym błędem była świadoma polityka sprzedaży ogromnych
gruntów za jak najwyższą cenę pojedynczemu deweloperowi, czego przykładem jest od
lat niezabudowane tzw. Centrum Południowe.

Miasto kompaktowe (compact city) to współczesny cel, do którego dąży urbanistyka
Europy Zachodniej i Unia Europejska*. Miasto, w którym odległości między miejscami
mieszkania, pracy, nauki, usług i wypoczynku są niewielkie, a dużą część podróży można
odbyć pieszo czy na rowerze, umożliwia zmniejszenie terenu zajmowanego przez infrastrukturę drogową, której wymaga nadmiernie rozbudowana motoryzacja. Duże odległości powodują też konieczność doprowadzenia dodatkowej infrastruktury, co powoduje
koszty dla wszystkich obywateli.
Niestety, Wrocław był i nadal jest przedmiotem poważnej wewnętrznej suburbanizacji,
która istnieje obok suburbanizacji zewnętrznej. Polityka uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego na przedmieściach, w sytuacji gdy nie ma ich np. duża
część Śródmieścia czy Południa, doprowadziła do rozlania się miasta. Tak samo zadziałała polityka rozbudowywania tam infrastruktury, w ramach tzw. programu współpracy
z deweloperami - w sytuacji gdy są tereny w centrum, które czekają na uzbrojenie.
* Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy; publikacja z października 2011 r.: http://ec.europa.
eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf;
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Fot. 3. Zabudowywaniu przedmieść towarzyszy degradacja śródmieścia (fot. Tomasz Bojęć)
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Po drugie, suburbanizacja mogła przybrać inny, bardziej kontrolowany wymiar. Jeśli już
urząd miejski decydował się na zabudowę na przedmieściach, powinien wybrać jedno
osiedle z dużą podażą gruntów (np. Jagodno), a potem skierować inwestycje (zwłaszcza
transportu zbiorowego, edukacji i rekreacji) w to miejsce, by wraz z budową, mieszkańcy
mieli dostęp do podstawowych usług, a także nie zwiększali nadmiernie ruchu samochodowego w centrum miasta.
Uważamy, że ten model nadal jest możliwy, a Jagodno jest najbardziej do tego predystynowane - z uwagi na duży zasób ziemi do wykorzystania oraz intensywny rozwój
nowych zespołów zabudowy. Kluczowymi inwestycjami powinny być: linia tramwajowa
do granicy miasta wraz z dużym parkingiem Park and Ride dla mieszkańców okolicznych
gmin, którzy pracują w stolicy Dolnego Śląska, a także zespół szkolno-przeszkolny na
osiedlu. To, że dzisiaj Jagodno ma tylko 4,5 tys. zameldowanych mieszkańców (według
urzędu miejskiego) lub 10 tys. zamieszkujących (według obliczeń Rady Osiedla), nie
powinno mieć znaczenia. Te inwestycje spowodują bowiem gwałtowny wzrost ludności,
która będzie już przyzwyczajona do poruszania się komunikacją publiczną.
2.2.2. Tereny do rozwoju
Konieczna jest większa podaż terenów pod zabudowę w Śródmieściu. W przypadku
gminy - powinny być to oczywiście tereny sprzedawane w celu budowlanym a nie
spekulacyjnym. Kary umowne za brak realizacji inwestycji powinny być odpowiednio
wysokie i w każdym przypadku egzekwowane.Kluczowe dla zwiększenie podaży terenów jest oczywiście dopasowanie polityki inwestycyjnej samorządu do zasady miasta
kompaktowego. „Program współpracy z deweloperami”, który polegał na budowie
dróg na przedmieściach, de facto premiował rozlewanie się miasta. Pieniądze powinny
być przeznaczane na rozwój uzbrojenia i infrastruktury centrum, zwłaszcza - transportu
zbiorowego i sieci ciepłowniczej.
Inwestorzy powinni być każdorazowo obligowani do remontu lub przebudowy okolicznych ulic lub ulicy (w zależności od wielkości inwestycji). Zmiany powinny być zgodne
z Wrocławską Polityką Mobilności, tzn. uwzględniać priorytet komunikacji zbiorowej
oraz ruchu pieszego i rowerowego, umożliwiając mieszkańcom nowych osiedli i biur
rezygnację z aut. Należy przy tym zrezygnować z wyznaczania prawoskrętów prowadzących do parkingów podziemnych kosztem fragmentów pasów zieleni. Są to miejsce,
gdzie powinny rosnąć drzewa. Pod zabudowę trzeba przeznaczyć zwłaszcza tereny:
- Dworca Świebodzkiego,
- Portu Miejskiego,
- części ogrodów działkowych w okolicach ul. Reja,
- ogrodów działkowych przy al. Wiśniowej,
- części ogrodów działkowych przy ul. Starogroblowej i Gnieźnieńskiej
- kolejowe między Hubami a Przedmieściem Oławskim,
- tzw. Placu Społecznego między mostem Grunwaldzkim, pl. Wróblewskiego i budynkiem
poczty.
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Niezbędna jest także dokładna analiza plombowania centrum i Śródmieścia. Nadal jest
wiele niewykorzystanych działek, które potencjalnie mogłyby stać się terenem nawet
małego budownictwa.
Często argumentem, dla którego niewielkie budynki nie są w stanie powstawać, są wyśrubowane normy parkingowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Warto, by zmienić te plany, zrezygnować z podobnych norm w odniesieniu do działek,
gdzie hamowałoby to budowę. Jako alternatywę można by na jednej z takich działek
wybudować parking wielopoziomowy (wpasowany między istniejącą zabudowę), który
służyłby mieszkańcom kilku nowych plomb. Wymagałoby to jednak odpowiedniego formułowania przepisów – obecnie bowiem miejsca parkingowe muszą być usytuowane na tej
samej działce, co inwestycja. Inną alternatywą mogłaby być zmiana MPZP (i ewentualnie
studium, jeśli byłoby to konieczne) tak, by niewielkie plomby nie musiały być wyposażone
w miejsca parkingowe, a jednocześnie spełniały następujące warunki:
- byłyby budowane przez miasto jako mieszkania czynszowe (komunalne, TBS-y) lub
przez kooperatywy (gmina przekazywałaby działkę grupie osób, która chce wybudować
budynek mieszkalny, w użytkowanie wieczyste),
- z ich mieszkańcami byłyby zawierane umowy, że nie posiadają i nie zaopatrzą się
w samochód.
Mowa jest o działkach w śródmieściu, skąd Rynek jest w zasięgu spaceru i gdzie istnieje
dość dobra alternatywa w postaci komunikacji zbiorowej (lecz która nadal powinna
być rozwijana, o czym było wcześniej), więc de facto samochód nie powinien być potrzebny (poza nielicznymi przypadkami, gdy można samochód wypożyczyć, skorzystać
z taksówki lub usługi Uber). W przypadku realizacji takich inwestycji dobrym jej uzupełnieniem byłaby miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych (które magistrat chce
wprowadzić), gdyż wtedy byłaby to dodatkowa alternatywa dla osób, które na codzień
autem się nie poruszają, a czasem chcą z niego skorzystać.
2.2.3. WUWA2/Nowe Żerniki
Krytycznie należy spojrzeć na Wuwę 2, czyli Nowe Żerniki, tzw. modelowe osiedle,
tworzone we współpracy samorządu i Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów. Dwa
najważniejsze problemy miasta - suburbanizacja i zbyt duży ruch drogowy - zostały tam
pominięte.
Pierwszy - przez lokalizację, tj. dalsze zabudowanie przedmieści, mimo znacznych wolnych terenów blżeej centrum. Drugi - przez ciągłe nakierowywanie na samochód. Istnieje
co prawda na północnej granicy tego osiedla linia tramwajowa, natomiast będzie ona
w sensowny sposób obsługiwać tylko tę jego część. Nie zaplanowano odnogi linii tramwajowej, która penetrowałaby Nowe Żerniki. Miejsce zostało także wybrane w oderwaniu
od wrocławskiej sieci kolejowej - przystanek Wrocław Stadion jest odcięty od Wuwy 2
wielką obwodnicą.
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WUWA2 powinna powstać w innym miejscu. Pierwotnie planowano jej zlokalizowanie
w miejscu ogrodów działkowych na Pilczycach - i to miejsce byłoby o wiele lepszym
rozwiązaniem dla miasta. Ma bezpośrednie połączenie z komunikacją, jako że linie tramwajowe są niedaleko, po obu stronach działki. Budowany dom kultury służyłby nie tylko
kilku blokom w polu, ale dużym zespołom mieszkaniowym.
Uważamy, że Wuwę 2 należy zakończyć na terenie, który jest przewidziany do zabudowy
„w pierwszym etapie”, a który znajduje się w obszarze oddziaływania istniejącej linii
tramwajowej i skupić się na innych terenach blżeej centrum, wymienionych w poprzednim punkcie.
Niewielkie zainteresowanie deweloperów dowodzi, że także oni uznali tę inwestycję za
mniej atrakcyjną od zabudowy śródmieścia, która właśnie przeżywa boom budowlany
(inwestycje na Kępie Mieszczańskiej, plomby i oficyny na Nadodrzu i na Przedmieściu
Oławskim).
2.2.4. Rynki osiedlowe
Zmniejszaniu odległości między miejscem zamieszkania a usługami, może służyć lokowanie niezbędnych usług na każdym osiedlu.
Rynki osiedlowe, to jednak nie tylko miejsce, gdzie można zrobić zakupy, czy usiąść
na kawę w kawiarni, to także przestrzeń publiczna. Obecnie na osiedlach takich miejsc
brakuje (chyba że dane osiedle, to byłe miasteczko, jak w przypadku Psiego Pola lub
planowane było jako osiedle satelitarne, jak w przypadku Karłowic). Mieszkańcy nie mają
miejsca, gdzie mogą razem niezobowiązująco się spotkać albo po prostu przyjść poczytać
książkę lub poobserwować innych ludzi. To na władzach samorządowych spoczywa
obowiązek wyposażania osiedli w przestrzenie publiczne. Place nie tylko powinny być
uwzględniane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale przede
wszystkim naprawdę budowane, z udziałem finansowym gmin.
Różne osiedla mają różne uwarunkowania i lokalne centra, np.
- Na Krzykach-Partynicach faktycznym miejskim rynkiem są okolice Biedronki na Krzyckiej,
koło wiaduktu kolejowego,
- na Karłowicach - centrum stanowią: pl. Piłsudskiego i pl. Daniłowskiego,
- na Brochowie - potencjalnym rynkiem mogą być okolice ul. Semaforowej i dawnego
ratusza,
- na Placu Grunwaldzkim osiedlowym rynkiem mogłoby stać się skrzyżowanie ulic Polaka
i Wrocławczyka, pod warunkiem powiększenia przestrzeni dla pieszej.

2.3. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO
2.3.1. Problem smogu
Zanieczyszczenie powietrza jest kluczowym środowiskowym wyzwaniem Wrocławia.
Problem ten przez lata był zapominany, dopiero od 2014 r. (głównie przez działania
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego) przebił się do opinii publicznej.
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Dzisiaj głównym powodem zanieczyszczeń jest energetyka, a konkretnie - ciepłownictwo
indywidualne. Nie świadczy to o tym, że należy zapominać o transporcie. Trend bowiem wskazuje na zwiększanie się udziału zanieczyszczeń komunikacyjnych w pyle.
Np. w Warszawie większość zanieczyszczeń wynika z transportu oraz nawiewów ze
strefy podmiejskiej. Inną sprawą jest fakt, że zanieczyszczenia transportowe to głównie
mniejsze frakcje pyłu, trudniej wykrywalne i zdatne do badania, a jednocześnie bardziej
szkodliwe dla zdrowia. Metody zwalczania zanieczyszczenia transportowego opisujemy
w punkcie kolejnym. Tutaj – zanieczyszczenie powodowane przez spalanie paliw złej
jakości.
Celem, do którego powinniśmy dążyć, jest docelowo miasto wolne od jakiegokolwiek
dymu z węgla i drewna. W ramach projektu zaproponowaliśmy stworzenie w pierwszym
etapie „strefy wolnej”, obejmującej Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Nadodrze,
Ołbin, pl. Grunwaldzki i Przedmieście Oławskie. To obszary centralne, gęsto zaludnione, bardzo narażone na smog, gdzie dym wzmagany jest przez intensywny ruch
samochodowy.
W okresie grzewczym głównymi winowajcami zanieczyszczenia powietrza są piece,
często złej jakości technicznej, którymi ogrzewają się mieszkańcy kamienic. To z nich
pochodzi ponad 95% zanieczyszczenia benzo[a]pirenem oraz 70% zanieczyszczenia
pyłami zawieszonymi. Mieszkańcy często palą nie tylko niskiej jakości węglem, lecz także
tzw. mułem węglowym, „ekogroszkiem”. Głównymi powodami spalania złej jakości
paliwa są kwestie finansowe oraz brak świadomości wśród mieszkańców Śródmieścia
związanej z zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi z oddychania zanieczyszczonym
powietrzem.Władzom miasta zaproponowaliśmy „kij i marchewkę” - uchwałę antysmogową, która zabroni (np. od 2022 r., kiedy należy zakończyć rozliczanie funduszy
z obecnej perspektywy budżetowej UE) palenia węglem i drewnem, a także odpowiednie
środki na wymianę pieców - nie tylko z programu Kawka i funduszy UE, ale i z budżetu
gminy. Wzorem powinien być Kraków, gdzie w ostatnich trzech latach wymieniono
25 tys. pieców węglowych. Zmniejszenie zanieczyszczeń w centrum będzie również
metodą na uatrakcyjnienie śródmieścia i powrót mieszkańców z przedmieść.
W naszej ocenie program „Kawka” – pomimo licznych zalet – nie jest programem idealnym. Wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe, co jest najczęstszym rozwiązaniem
stosowanym we Wrocławiu, wiąże się z podwyższonymi opłatami za ogrzewanie, co może
skazywać mniej zamożnych mieszkańców miasta na ubóstwo energetyczne, czyli brak
możliwości uiszczenia opłat za ogrzewanie, a w konsekwencji rezygnację z korzystania
z ogrzewania gazowego i powrót do palenia złej jakości paliwem w palenisku domowym.
W przypadku wymiany ogrzewania na gazowe w ramach programu „Kawka” konieczne
jest zapewnienie tzw. programów osłonowych – dopłat na korzystanie z nowego źródła
ogrzewania. Nie możemy także zapomnieć o ogromnej roli termomodernizacji budynków
oraz audycie efektywności energetycznej w lokalach z ogrzewaniem przekształconym na
gazowe. Te działania przełożą się na obniżenie opłat za gaz, a ponadto stworzą lokalne
miejsca pracy związane z termomodernizacją.
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Najlepszym źródłem ciepła obecnie jest elektrociepłownia, która dodatkowo produkuje
prąd, a do tego ma nadwyżki ciepła. Zakładamy jednak, że nasza sieć przekształci się
w sieć o obiegu otwartym. Źródłem ciepła mogą być np. serwerownie, nie mówiąc
o odnawialnych źródłach energii. Miasto powinno wypracować strategię podłączania całych kwartałów do sieci elektrociepłowniczej, połączoną z termomodernizacją budynków.
Podłączanie nie może przebiegać tylko i wyłącznie w oparciu o zgodę danych wspólnot
czy spółdzielni mieszkaniowych na podłączenie do elektrociepłowni, lecz musi być szerzej
zakrojonym miejskim planem zmiany systemu ogrzewania na osiedlach ze starą zabudową, gdzie dominuje ogrzewanie węglem i produktami pochodnymi.Niekorzystne było
sprzedanie sieci ciepłowniczej prywatnemu inwestorowi. Gdyby należała do gminy, łatwiejsze byłoby podłączanie do niej kolejnych kamienic. Np. Świdnica w ramach programu
„Kawka” zdecydowała się na masowe podłączanie do sieci, po minimalnych kosztach dla
mieszkańca. Rozwiązanie wrocławskie jest fragmentaryczne, a np. podłączenie instalacji
gazowej uniemożliwia późniejsze przyłączenie całej kamienicy do ciepła sieciowego.
Myśląc długoterminowo, Wrocław powinien inwestować w odnawialne źródła energii energię wiatrową, geotermalną, słoneczną, głównie w oparciu o koncepcję rozproszonej
energetyki obywatelskiej, w myśl której właścicielami energii są osoby prywatne, gminy,
wspólnoty, spółdzielnie, instytucje (szpitale, szkoły, urzędy itp.), organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Energetyka prosumencka jest odporna na część kryzysów,
które dotykają energetykę tradycyjną oraz kryzysy gospodarcze, np. region Nawarra
w Hiszpanii, gdzie samorząd postawił na samowystarczalność energetyczną, tworzącą
także nowe miejsca pracy oraz ośrodki naukowo-badawcze, okazał się jednym z niewielu
w Hiszpanii, odpornym na skutki kryzysu w 2008 roku. Żeby to stało się faktem, sieć
energetyczna musi być dostosowana do rozproszonej produkcji energii.
Gmina posiada wiele narzędzi wspierania energetyki obywatelskiej, zaczynając od
wyznaczania „miękkich” celów politycznych, ustalania gminnych planów działania,
np. wchodząc w skład inicjatywy Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors,
wytyczne wspierania społeczności lokalnych w rozwoju OZE poprzez planowanie przestrzenne, zachęty finansowe i odpowiednio konstruowane zamówienia publiczne na
renowację stary i budowę nowych budynków użyteczności publicznej, kończąc na
wsparciu technicznym i informacyjnym oraz promowaniu energetyki obywatelskiej.
2.3.2. Zanieczyszczenie hałasem
Problemem obecnie właściwie nie rozpatrywanym we Wrocławiu jest nadmierny hałas,
szczególnie drogowy. Właściwie przy wszystkich głównych arteriach komunikacyjnych
w mieście występują przekroczenia obecnych norm (mniej wyśrubowanych niż poprzednie, z 2007 roku) o co najmniej kilka decybeli (dB), co można sprawdzić na wrocławskim
geoportalu (http://gis.um.wroc.pl/). Długotrwały hałas (a przekroczenia występują także
w nocy) powoduje m.in. stres , zaburzenia koncentracji i zmniejszenie wydajności pracy,
może doprowadzić do utraty słuchu, czy schorzeń o podłożu nerwicowym. Dodatkowo,
hałas utrudnia porozumiewanie się za pomocą mowy, dlatego w miejscach, gdzie ma
powstać atrakcyjna przestrzeń publiczna, musi zostać zmniejszony.
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Docelowo władze miasta powinny podjąć działania zmierzające ku obniżeniu hałasu
(poniżej norm wynikających z przepisów, najlepiej kierując się poprzednimi normami),
przede wszystkim w centrum miasta i przy głównych drogach. Zastosować można rozwiązania takie jak:
- tzw. cichy afalt na powierzchni ulic,
- nasadzenia drzew, krzewów i żywopłotów, które tłumią hałas,
- obniżenie prędkości maksymalnej na danej drodze,
- regularne szlifowania torowisk tramwajowych,
- stosowanie cichych torowisk (np. zielonych).
Należy podkreślić, że ekrany akustyczne nie powinny być elementem krajobrazu miasta.
Każda realizacja (budowa, przebudowa, rozbudowa, remont drogi) powinna powodować poprawę jakości życia (w tym: zmniejszenie hałasu), w oparciu o dokumenty gminy
(uchwała Rady Miejskiej, zarządzenie Prezydenta). Obowiązujący Program ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia powinien zostać zmieniony tak, aby
gmina wyznaczała sobie bardziej ambitne cele w zakresie ochrony przed uciążliwością
akustyczną.

2.4. TRANSPORT ZRÓWNOWAŻONY
Problematyka transportu i przemieszczania się mieszkańców od początku znajduje się
w centrum uwagi ruchów miejskich. Wrocław od wielu lat boryka się z problemami
transportowymi czego unaocznieniem jest wysoka kongestia na ulicach miasta i wysoki
wskaźnik motoryzacji.
Na podstawie doświadczeń wielu miast i badań na ten temat, w sposób jednoznaczny
można stwierdzić, że niemożliwym jest zaspokojenie potrzeb transportowych mieszkańców za pomocą komunikacji indywidualnej. Konieczna jest realizacja konkretnej
i spójnej polityki transportowej odzwierciedlającej założenia zrównoważonego rozwoju.
Wskazywać ona powinna na cele takie jak:
- zmniejszenie udziału ruchu samochodowego w podróżach niepieszych,
- zwiększanie wydajności i atrakcyjności (w tym dostępności i poziomu obsługi)
komunikacji zbiorowej,
- wspieranie rozwoju ruchu rowerowego i pieszego.
Zapisy takie można znaleźć w już obowiązujących dokumentach przyjętych przez Gminę,
zwłaszcza we „Wrocławskiej Polityce Mobilności”.
Polityka zrównoważonego transportu jest akceptowana przez mieszkańców. Zgodnie
z Kompleksowymi Badaniami Ruchu z 2010 r. (na ponad 10 tys. ankietowanych) 78%
wrocławian uważa że trzeba ograniczyć ruch samochodów w centrum. Zgodnie
z sondażem "Gazety Wyborczej" z listopada 2013 r. 58% osób jest przeciwnych dominacji
samochodów w centrum. W badaniach IBRiS dla urzędu miejskiego 55,6% mieszkańców
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opowiedziało się za ograniczeniem ruchu we Wrocławiu (36,4% było przeciw). Także
referendum lokalne, przeprowadzone 6 września 2015 r., pokazało, że 67,5%. głosujących
jest za ograniczaniem ruchu aut w centrum.
Za niezbędne więc uznajemy wprowadzenie zapisów „Wrocławskiej Polityki Mobilności”
w życie. To bowiem władze miasta muszą świadomie kreować zachowania komunikacyjne
mieszkańców poprzez swoje działania i decyzje inwestycyjne.
2.4.1. System transportu publicznego
Wysoki stopień zatłoczenia komunikacyjnego we Wrocławiu świadczy przede wszystkim
o niskiej jakości komunikacji publicznej, której oferta nie jest wystarczająca ani atrakcyjna
dla mieszkańców. Za kluczowe problemy należy uznać: niewystarczającą częstotliwość,
brak obsługi wielu obszarów miasta i niską dostępność na obszarach obsługiwanych, nieoptymalny układ linii, niedostateczne uprzywilejowanie w ruchu powodujące opóźnienia
i nie-konkurencyjność z komunikacją indywidualną.
Porównując stan komunikacji zbiorowej we Wrocławiu z innymi miastami Europy
Zachodniej, ale także i Polski, należy wskazać na jej niedoinwestowanie i niewielką rolę
jaką pełni w strukturze podróży. Dlatego też postulujemy:
* Zwiększenie wydatkowania środków publicznych przeznaczanych na komunikacje
zbiorową
Podstawowym postulatem jest zwiększenie środków przeznaczanych na transport zbiorowy. Dotyczy to zarówno funduszy inwestycyjnych, ale zwłaszcza wydatkowania bieżącego. Nakłady powinny znacząco przekraczać wpływy z biletów, podczas gdy we
Wrocławiu poziom finansowania nie podąża nawet za ich wzrostem. Na transport zbiorowy wydaje się ok. 350 mln zł rocznie i w ciągu ostatnich lat wzrost sumy wydatków
był niewielki, choć wpływy z biletów z roku na rok rosną. Dla porównania: Kraków
przeznacza rocznie o 100 mln zł więcej na komunikacje zbiorową (co daje 50 zł więcej
na mieszkańca).
Wzrost wydatkowania powinien zostać przeznaczony na poprawę dostępności KZ, wprowadzenie obsługi na tereny dziś nieobsługiwane czy zwiększenie częstotliwości, w tym
komunikacji nocnej.
* Priorytet inwestycyjny dla komunikacji zbiorowej
Inwestycje w komunikację publiczną powinny być priorytetowe dla budżetu miasta.
W przypadku planowania inwestycji transportowej konieczne jest przeanalizowanie
wariantów uwzględniających budowę trasy tramwajowej i preferowanie ich w stosunku
do wariantów rozbudowujących jedynie układ drogowy. Konieczne jest szybki rozwój
systemu tramwajowego i doprowadzenie do obsługi na najważniejsze osiedla (Psie Pole,
Jagodno, Muchobór Wielki, Swojczyce, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce), przedłużenie
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istniejących tras (Bartoszowice, Gądów) oraz zwiększenie dostępności w obszarach gęstej
zabudowy (Stare Miasto - ul. Szewska, Słowackiego; Południe – Gajowicka, Zaporoska;
Nowy Dwór).
* Zwiększenie prędkości handlowej komunikacji zbiorowej
Według danych za rok 2014 średnia prędkość eksploatacyjna dla pojazdów komunikacji
zbiorowej we Wrocławiu wynosiła odpowiednio 12,8 km/h dla tramwaju i 16,2 km/h
dla autobusu *. Te same prędkości w przypadku tramwajów w miastach niemieckich czy
czeskich o podobnych warunkach przestrzennych jak Wrocław oscylują wokół wartości
20 km/h. Dla porównania, zimą 2015 r. przeciętna prędkość samochodu w centrum
Wrocławia wynosiła 30 km/h** . Aby zachęcić mieszkańców do skorzystania z komunikacji publicznej konieczne jest podnoszenie jej konkurencyjności, przede wszystkim jeżeli
chodzi o czas przejazdu i punktualność. Zwiększenie prędkości handlowej komunikacji
zbiorowej należy osiągnąć za pomocą:
- obowiązkowego nadania całkowitego priorytetu pojazdom KZ, przede wszystkim na
skrzyżowaniach;
- reorganizację przystanków;
- przyspieszenie wymiany pasażerów za pomocą odpowiedniej infrastruktury przystankowej i taboru (wysokie perony, tabor niskopodłogowy z dużą liczbą drzwi).
Priorytet dla KZ można osiągnąć np. za pomocą istniejącego we Wrocławiu systemowi ITS,
ale także poprzez organizację ruchu lub wydzielanie tras KZ z ruchu ogólnego tam, gdzie
to konieczne - kluczowe jest wydzielenie torowisk i buspasów na głównych korytarzach
ruchu w mieście, w szczególności na całej obwodnicy śródmiejskiej, jak i odnogach komunikacji zbiorowej do innych dzielnic (np. Robotnicza, dojazd na Psie Pole, Krakowska/
Opolska, Mościckiego). Buspasy powinny być wyznaczanie niezależnie od przekroju ulicy,
a w zależności od potrzeb.
* Aktualizacja oferty przewozowej
Przede wszystkim, kluczowe jest dokonanie optymalizacji komunikacji zbiorowej, nie
pod kątem unikania kosztów, ale zwiększania jakości funkcjonowania jako alternatywy
wobec transportu samochodowego. Docelowym wskaźnikiem jakości powinno być zapewnie możliwości dojazdu komunikacją zbiorową w czasie niedłuższym niż dojazd
samochodem oraz przy możliwie najmniejszej lub zerowej liczbie przesiadek między
obszarami miasta istotnie funkcjonalnie związanymi.
Fundamentalnym założeniem komunikacji zbiorowej we Wrocławiu powinno być kursowanie taboru nie rzadziej niż 6 minut wewnątrz obwodnicy śródmiejskiej, i nie rzadziej
niż co 12 minut poza nią w ciągu dnia. Również standard komunikacji nocnej powinien
przewidywać takt co najmniej półgodzinny, z 20-minutowym w kluczowych relacjach.
* Dane Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
** Raport portalu Korkowo.pl
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Podstawowym środkiem komunikacji publicznej we Wrocławiu powinien być tramwaj dla szybkich podróży do centrum i w ramach możliwości międzydzielnicowo. Autobusy
nadal powinny pełnić jednak istotną rolę w tym systemie - jako linie główne dochodzące
do centrum dla obszarów nieobsługiwanych przez tramwaj, linie międzydzielnicowe
oraz jako linie dowozowe do tramwaju/ kolei dla obszarów peryferyjnych. W dłuższej
perspektywie system powinien zostać uzupełniony o system kolei miejskiej/aglomeracyjnej (o której w dalszej części rozdziału).
Stworzenia atrakcyjnego i zrównoważonego transportu zbiorowego powinno być poparte rzetelnymi danymi. Wrocław potrzebuje aktualnych badań przemieszczania się
i potrzeb przewozowych oraz stworzenia modelu ruchu obejmującego komunikację zbiorową. Inteligentne miasto powinno zbierać dane na temat potrzeb swoich mieszkańców
w cyklach i regularnie. Ważna jest także dbałość o aktualizację oferty przewozowej
i szybkie reagowanie na zachodzące zmiany - utworzenie procesu regularnej akomodacji oferty przewozowej pozwoli uniknąć spadku atrakcyjności transportu publicznego
w efekcie dezaktualizacji potrzeb.
* Zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej i dostosowanie jej do potrzeb osób
z ograniczoną mobilnością
Oprócz zwiększenia dostępność, poziomu obsługi (częstotliwości), szybkości i punktualności, należy dążyć do zwiększenia atrakcyjności KZ, także poprzez zwiększenie jej niezawodności i minimalizacje uciążliwości. Usługi transportu publicznego muszą realizować
potrzeby przewozowe mieszkańców ciągle i w sposób nieprzerwany, dlatego należy dążyć
do minimalizacji ryzyka awarii poprzez dbałość o bieżące utrzymanie, zwłaszcza systemu
tramwajowego (bieżące szlifowanie szyn i przetaczanie kół). Przełoży się to również na
zmniejszenie negatywnego oddziaływania pojazdów komunikacji szynowej w postaci
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hałasu. Przy remontach lub nowych realizacjach należy stosować ciche nawierzchnie lub
zielone torowiska, by zmniejszyć uciążliwości komunikacji zbiorowej związane z hałasem.
Podstawową kwestią jest dostosowanie komunikacji zbiorowej do potrzeb osób mających
problemy z poruszaniem się. Diagnoza demograficzna dla Polski i Wrocławia przewiduje zwiększanie się odsetku osób starszych wśród mieszkańców. Konieczne jest więc
szybkie dostosowanie zarówno infrastruktury przystankowej jak i taboru. Obecnie wśród
autobusów osiągnięto 100% dostosowania, jednak w przypadku tramwajów, wynosi
on poniżej 40%. Podstawowym więc celem miasta jest możliwie szybkie osiągnięcie celu
w postaci dostosowania wozów tramwajowych dla mało mobilnych grup pasażerów
(niska podłoga), przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej szybkości wymiany pasażerów na przystankach (duża liczba drzwi - o czym wspomniano w poprzednim punkcie). Nie musi oznaczać to jednak natychmiastowej wymiany wszystkich pojazdów na
fabrycznie nowe i w całości niskopodłogowe, co przez wielu jest odbierane jako synonim
postępu, jednak jest niewykonalne z przyczyn bardzo wysokich kosztów w możliwym
do określenia nieodległym przedziale czasu.
Dlatego należy sporządzić racjonalny program realizacji celu wymiany taboru, z którym
budżet miasta jest sobie w stanie poradzić - przykładowo poprzez odpowiednie proporcje
zakupu taboru fabrycznie nowego w całości niskopodłogowego, częściowo niskopodłogowego (min. 50% długości), taboru używanego niskopodłogowego i modernizacji obecnego, oraz zakupu niskopodłogowych wagonów doczepnych (rozwiązanie proponowane
ze względu na duży obecnie udział składów tramwajowych zestawianych z pojedynczych wagonów - w przyszłości doczepy można wykorzystać na wzmacnianie składów
w szczycie - rozwiązanie stosowane m.in. w miastach czeskich i niemieckich). Należy podkreślić, że zakup niskopodłogowych wagonów doczepnych pozwala na bardzo szybkie
osiągnięcie celu 100% pojazdów dostosowanych do potrzeb obsługi grup mało mobilnych
i zwiększenie komfortu podróży - w cenie zakupu jednego nowego niskopodłogowego
i zespolonego pociągu tramwajowego można kupić wielokrotnie więcej niskopodłogowych wagonów doczepnych.
* Wykorzystanie transportu kolejowego do przewozów w ramach miasta
Wrocław powinien skorzystać z rozbudowanej infrastruktury kolejowej przebiegającej
na jego terenie. Aby wykorzystywać obecnie istniejący już ruch kolejowy do przewozów
o charakterze wewnątrz miejskim konieczne są inwestycje w infrastrukturę przystankową
i integracja z siecią komunikacji miejskiej.

Fot. 4. Rondo Regana to przestrzeń komunikacyjna, która wzbudza ogromne kontrowersje (fot. Maciej Lulko)

Obecny system dworców i stacji we Wrocławiu pochodzi z XIX w. i nie jest dostosowany
do obecnej sieci osadniczej. Nie ma praktycznie żadnej koncepcji kolei miejskiej
i aglomeracyjnej (a jest ich wiele), która pomijałaby potrzebę rozwoju nowych przystanków. Pewne zapisy zawiera także obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wrocław. Sprawa ważna jest także w kontekście
obecnie funkcjonującego systemu kolejowego.
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Pasażerowie często już dzisiaj mogliby korzystać z kursujących pociągów, lecz nie mają
takiej możliwości. Nowe przystanki - zwłaszcza w obszarze zurbanizowanym - to nowi
pasażerowie dla kolei. Dlatego gmina powinna aktywnie działać na rzecz zagęszczenia
sieci przystanków na liniach kolejowych PKP PLK, także poprzez partycypację w kosztach
ich budowy. Kluczowymi nowymi przystankami są:
- os. Sobieskiego (obsługujący wielkie osiedle blokowe),
- Karłowice (w okolicach ul. Sołtysowickiej),
- Szczepin (nad ul. Długą),
- Maślice (w okolicach ul. Głównej),
- Arkady (obok ul. Świdnickiej).
Wszystkie proponowane przez nas lokalizacje dla nowych przystanków kolejowych
można znaleźć pod adresem:
http://www.hipermiasto.com/komunikacja/gdzie-powinny-powstac-przystankikolejowe-we-wroclawiu/.
Niezbędna integracja sieci kolejowych z siecią komunikacji miejskiej powinna się
odbywać przez tworzenie węzłów przesiadkowych, lokalizację przystanków transportu
publicznego w pobliżu stacji i przystanków kolejowych (np. przystanek Zachodnia
bliżej wiaduktu stacji Mikołajów), czy przedłużaniu do nich linii komunikacji miejskiej
(np. Nowy Dwór, Leśnica).
Po rozbudowie infrastruktury należy docelowo dążyć do uruchomienia przewozów
aglomeracyjnych we współpracy z samorządami województwa i powiatów Aglomeracji
Wrocławskiej, obsługujących ruch do/z Wrocławia z obszarów Aglomeracji, a także pełniących rolę szybkiego transportu z bardziej odległych obszarów miasta czy transportu
międzydzielnicowego wewnątrz Wrocławia.
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2.4.2. Ruch pieszy
Ruch pieszy to podstawowa forma przemieszczania się. Wszyscy jesteśmy pieszymi,
dlatego też urząd miejski musi tworzyć dobre warunki do chodzenia. Ruch pieszy powinien zdecydowanie dominować w krótkich podróżach co najmniej do 500 m. Aby to
osiągnąć konieczne jest tworzenie wysokiej jakości dedykowanej infrastruktury, która
będzie zachęcać do chodzenia. W szczególności należy zwrócić uwagę na jakość ciągów
pieszych w obszarach śródmieścia i gęstej zabudowy na osiedlach oraz prowadzących
do węzłów przesiadkowych.
Konieczne jest nieprzerywanie naturalnych ciągów pieszych, zwłaszcza wzdłuż brzegu
Odry. Przykładowo, przejścia dla pieszych powinny powstać:
- przy moście Pomorskim, między Strażniczą a Bulwarem Zwierzyckiego,
- przy Moście Uniwersyteckim, na wysokości ul. Strażniczej,
- przy moście Grunwaldzkim (po obu stronach),
- przy moście Pokoju, między św. Józefa a Joliot-Curie,
a poza bulwarami:
- przez Wyszyńskiego, między Benedyktyńską a Hlonda.
- przez Pomorską, na wysokości ulic Nobla, Henryka Brodatego i Wąskiej,
- przez Nowy Świat, na wysokości ul. Cieszyńskiego.
Powinny powstać też liczne kładki przez Odrę i inne rzeki (więcej o tym - w części 2.6.).

Przewozy te powinny być niezależne od obecnie uruchamianych przewozów wojewódzkich, wzajemnie się jednak uzupełniając. Celem dobrej oferty kolejowej dla przewozów
miejskich powinien być pociąg co najmniej raz na pół godziny na wiodących kierunkach,
a w szczycie co 15 min.
* Tworzenie parkingów przesiadkowych
Niezbędna jest budowa parkingów przesiadkowych (Park and Ride) przy nowych
i projektowanych pętlach tramwajowych oraz autobusowych oraz przystankach
kolejowych, gdzie odbywa się ruch wjazdowy do miasta.
Wiele osób chętnie przesiadłoby się na komunikację zbiorową, by nie stać w korkach
i nie krążyć w poszukiwaniu miejsca parkingowego przy miejscu pracy, jednak obecnie
nie mają takiej możliwości, choć tematyka parkingów Park and Ride od dawna obecna
jest w narracji władz miejskich. Zaparkowanie na takim parkingu powinno uprawniać
do poruszania się komunikacją miejską danego dnia (na podstawie biletu parkingowego).
Fot. 5. Warto zrealizować projekt przekształcenia ul. Św. Antoniego w woonerf (fot. Tomasz Bojęć)
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Konieczne jest również wyznaczanie przejść dla pieszych obok przejść podziemnych, jako
alternatywę dla osób mniej mobilnych (osoby starsze, osoby z ograniczonym poruszaniem
się, osoby z wózkami dziecięcymi lub walizkami). Przejścia takie należy priorytetowo
wyznaczyć w miejscach:
- na skrzyżowaniu Oławskiej i Piotra Skargi (po stronie północnej i południowej),
- przez ul. Grabiszyńską, wzdłuż ul. Kolejowej,
- na pl. Jana Pawła II (cztery przejścia dla pieszych),
- przez Legnicką, przy ul. Nabycińskiej,
- przez Legnicką, przy ul. Młodych Techników.
Rekomendujemy też likwidację kładek nadziemnych dla pieszych nad ulicami, jako
zaburzających krajobraz i uciążliwych dla pieszych.
Nie można zezwalać na zastawianie chodników przez parkujące samochody. Obecnie nagminnie nie jest respektowane prawo zwłaszcza na ulicach śródmiejskich (Więckowskiego,
Suchardy, Grunwaldzka, Sienkiewicza, Pobożnego, itd.). Chodniki powinny służyć pieszym, a nie samochodom.
W ścisłym centrum powinny powstawać kolejne deptaki, gdyż te istniejące sprawdziły się
bardzo dobrze, ożywiając przestrzeń i stymulując rozwój małego biznesu (ul. Kuźnicza,
Szewska, Oławska). Proponujemy powrót do planu z 2011 r., zgodnie z którym z ruchu
samochodowego miały być wyłączone takie ulice, jak św. Elżbiety czy Kiełbaśnicza.
Idealnym deptakiem, już dzisiaj uczęszczanym masowo przez pieszych, byłaby
ul. Ruska na odcinku między Kazimierza Wielkiego a pl. Solnym. Deptaki powinny
pojawić się też w parkach, gdzie ruch samochodowy powinien być maksymalnie ograniczony (np. ul. Pilczycka na południe od skrzyżowania z Popowicką, ul. Pałucka na
południe od ul. Kozanowskiej, ul. Kopernika na całej długości: od pętli tramwajowej do
ul. Kochanowskiego).
Dobrym kierunkiem zagospodarowania dróg jest uspokojona ulica z zielenią (tzw.
woonerf), jaką planuje się zrealizować na ul. św. Antoniego. Podobne inicjatywy mogą
pojawić się także w innych miejscach miasta, nie tylko w centrum. Warty realizacji jest
pomysł zamiany w woonerf ul. Ofiar Oświęcimskich między pl. Solnym a ul. Świdnicką,
gdzie powstało wiele lokali gastronomicznych, czy ul. Bogusławskiego, która po uruchomieniu nowego przejścia dla pieszych zaczęła być częściej odwiedzana przez pieszych (co
też przełożyło się na rozwój lokali gastronomicznych na odcinku między ul. Świdnicką
a Zielińskiego). W roku 2011 Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia zaproponowało takie zagospodarowanie ulicy Bogusławskiego (uspokojony ruch aut, odnowienie
elewacji estakady kolejowej, nasadzenie drzew, wyposażenie ulicy w małą architekturę).
2.4.3. Ruch rowerowy
Wrocław przebył długą drogę, jeśli chodzi o dostosowywanie miasta do potrzeb ruchu
rowerowego. Obecnie jest drugim miastem w Polsce (po Gdańsku) pod względem udziału
ruchu rowerowego we wszystkich podróżach (Wrocław - ok. 5%, Gdańsk - ok. 8%).
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Ma też czwarty, po Warszawie, Łodzi i Lublinie, największy system roweru miejskiego
w kraju, jednak w najbliższych dwóch latach zostanie wyprzedzony w tym rankingu
przez Kraków, Poznań, Szczecin oraz metropolię pomorską (m. in. Gdańsk, Gdynię,
Sopot, Wejherowo, Rumię, które stworzą wspólny system). Użytkownicy rowerów stali
się nieodłączną częścią krajobrazu wrocławskich ulic.
We Wrocławiu wiele już zrobiono dla poprawy infrastruktury dla rowerów, a przełomem
była wygrana projektu „Rowerowy Wrocław” we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim
w 2014 r. Dzięki niej nie tylko pojawiły się pasy rowerowe w samym centrum miasta,
ułatwiając poruszanie się na rowerze, ale także wpłynęła na znaczne powiększenie puli
na inwestycji rowerowe w budżecie miejskim. Wiele jest jednak jeszcze do zrobienia, gdyż
żadne z osiedli nie ma obecnie spójnego połączenia z centrum Wrocławia. Domagamy się
respektowania i wdrażania w życie zarówno zapisów polityki rowerowej z 2010 r., jak
i rowerowego rozdziału Wrocławskiej Polityki Mobilności. Zasadą powinno być, że dana
ulica albo posiada infrastrukturę rowerową (obustronną, co do zasady jednokierunkową,
oprócz głównym magistrali) albo jest uspokojona (fizycznie przystosowana do prędkości
nie większej niż 30 km/h).
Na niektórych ulicach pasy ruchu dla rowerów powinno się traktować jako rozwiązanie tymczasowe. Docelowo np. na ul. Braniborskiej, Kołłątaja, Piłsudskiego powinny
powstać wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe, wzorowane na rozwiązaniach
kopenhaskich, stosowanych również na niektórych ulicach we Wrocławiu (ul. Piaskowa,
Na Polance). Można również wykorzystać trasy powstałe przed II wojną światową
i w okresie PRL, które obecnie pełnią funkcję “dzikich parkingów” lub nie są wykorzystywane (np. ul. Obornicka, Olszewskiego, Opolska). Niezbędna jest modernizacja
większości istniejących tras rowerowych, które przy większym ruchu rowerowym staną
się niewydolne. Poza wymianą kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną, w wielu
miejscach trzeba przewidzieć remonty punktowe lub odcinkowe, likwidację barier, zmianę
przebiegu, itd. Regułą powinno być sytuowanie śluz rowerowych na każdym wlocie skrzyżowania, który nie ma równoległej drogi rowerowej lub pasa rowerowego w kierunku
jazdy. Rowerzysta, który stoi na skrzyżowaniu przed samochodem, jest bardziej widoczny
i przez to bezpieczny.
* Infrastruktura w centrum
Potrzebne są śmiałe decyzje w centrum, które zapewnią bezpieczną infrastrukturę rowerzystom, których tutaj jest najwięcej. Pasów rowerowych wymagają takie miejsca jak:
- ul. Świdnicka,
- ul. Bożego Ciała,
- ul. Widok,
- pl. Orląt Lwowskich,
- północna jezdnia Kazimierza Wielkiego (w części, w której nie powstanie w ramach
projektu „Rowerowy Wrocław”),
- ul. Grabiszyńska (między pl. Legionów a Zaporoską).
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* Rower miejski
Wrocławski rower miejski okazał się niezwykłym sukcesem, jeśli chodzi o politykę
mobilności Wrocławia, pomimo niewystarczającej liczby rowerów oraz stacji. Jest atrakcyjnym środkiem transportu indywidualnego szczególnie w obrębie centrum i śródmieścia Wrocławia. Jednocześnie im dalej od centrum tym mniej stacji rowerowych, są one
w zasadzie nieobecne poza wnętrzem obwodnicy śródmiejskiej. W obszarze letnim rośnie
wykorzystanie roweru miejskiego do ruchu rekreacyjnego przez co rower miejski, z racji
na ograniczoną liczbę stacji, w mniejszym stopniu jest w stanie spełniać swoją podstawową - transportową - funkcję. Istnieją również osiedla znajdujące się poza obwodnicą
śródmiejską, które nie mają dostępu do bezpiecznych warunków dojazdu rowerem
(np. Wojszyce, Jagodno, Księże).
Rower miejski powinien stać się równoważnym środkiem transportu zbiorowego. Należy
w tym zakresie zdecydowanie wspierać aktualną główną funkcję roweru miejskiego,
zagęszczając dostęp do stacji i zwiększając liczbę rowerów dostępnych w obrębie centrum
i śródmieścia (w szczególności tego ostatniego).
W ramach projektu „Przestrzeń Wrocławia”wnioskowaliśmy o powiększenie istniejącego
systemu do 100 stacji i 1000 rowerów. Kolejny przetarg (na rower miejski w 2019 r. i potem)
powinien obejmować 150 stacji i 1500 rowerów - tak, by siecią objąć większość miasta,
a Stare Miasto i Przedmieście Świdnickie (czyli ścisłe centrum) - siecią bardzo gęstą (stacja
co 200-300 metrów). Powinny być w nim uwzględnione także nowinki techniczne - rower
elektryczny, tandemy czy rowery dziecięce, wzorem np. Warszawy. Mieszkańcy mogliby
też mieć dostęp do wypożyczalni rowerów towarowych.
2.4.4. Ruch samochodowy
Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju rola ruchu samochodowego w podróżach
wewnątrz miasta powinna być ograniczana - udział podróży samochodowych nie może
wynosić więcej niż 35% wszystkich podróży (cel ten wynika z zapisów Wrocławskiej
Polityki Mobilności). Obecnie jest to ponad 40% (wg Kompleksowych Badań Ruchu
z 2010 r. - 43%, teraz prawdopodobnie więcej), a układ drogowy Wrocławia jest maksymalnie wykorzystywany, dlatego tendencja wzrostowa użytkowania samochodów
powinna zostać zahamowana.
W podróżach w kierunku centrum komunikacja indywidualna może pełnić funkcję uzupełniającą dla sprawnie działającego systemu komunikacji publicznej i ograniczona dla
podróży niemożliwymi do realizacji innymi środkami transportu (komunikacja zbiorowa,
rower). W przypadku podróży międzydzielnicowych - ruch powinien skupiać się na trasach o charakterze obwodnicowym. Należy uniemożliwić ruch tranzytowy przez miasto
i kierować go na obwodnice zewnętrzne (głównie A8).
* O realizacji prawa Lewisa-Mogridge'a w Warszawie można przeczytać na http://ww.zm.org.pl/?t=lewis-mogridge; dostęp: 13.04.16
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* Urealnienie planów inwestycyjnych
Postulujemy urealnienie i zmniejszenie planów dotyczących nowych dróg, za wyjątkiem części obwodnic, zwłaszcza Obwodnicy Leśnicy. Wystarczająca dla Wrocławia sieć
drogowa już powstała, a miasto może być ominięte dzięki Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia, obwodnicy śródmiejskiej czy też - w perspektywie - Wschodniej Obwodnicy
Wrocławia i Obwodnicy Leśnicy. Zgodnie ze znanym paradoksem Braessa oraz prawem
Lewisa-Mogridge'a dalszy rozwój sieci drogowej doprowadzi do wzbudzenia tzw. popytu
ukrytego i dalszego wzrostu motoryzacji (mieszkańcy, widząc nowe lub szersze drogi,
przesiadają się do aut i korkują te trasy wkrótce po otwarciu - a to oznacza jeszcze więcej
samochodów w centrum i dzielnicach śródmiejskich)* .
Z miejskich planów powinny zostać wykreślone inwestycje drogowe, które najprawdopodobniej nigdy nie będą zrealizowane, a przynajmniej - nie powinny być realizowane.
Ich budowa nie jest konieczna, biorąc pod uwagę strategiczny cel, którym jest znaczące
zwiększenie udziału komunikacji zbiorowej we wszystkich podróżach. Utrzymywanie
rezerw jest kosztowne, wymaga m.in. wypłaty odszkodowań. Dotyczy to takich tras jak:
- Trasa Swojczycka,
- Trasa Czeska,
- Łącznik Pawłowicki,
- Śródmiejska Trasa Południowa,
- Trasa Krajkowska,
- Trasa Krakowska.
Alternatywą dla nich jest zdecydowane zwiększenie roli transportu zbiorowego oraz
inwestycje, które go unowocześnią:
- dla Trasy Swojczyckiej: linia tramwajowa, dobiegająca do linii kolejowej nr 292, wraz
z uruchomieniem kursów kolei miejskiej na tej trasie,
- dla Trasy Czeskiej: linia tramwajowa wzdłuż Racławickiej i al. Piastów,
- dla Łącznika Pawłowickiego: linia tramwajowa na Psie Pole,
- dla Śródmiejskiej Trasy Południowej: linia tramwajowa wzdłuż ul. Zaporoskiej,
Szczęśliwej i do Dyrekcyjnej lub wzdłuż ul. Zaporoskiej, Wielkiej do Ślężnej,
- dla Trasy Krajkowskiej: linia tramwajowa na Jagodno z parkingiem Park and Ride,
- dla Trasy Krakowskiej: przedłużenie linii tramwajowej z Księża Małego na Księże Wielkie
wraz z budową parkingu Park and Ride, uruchomienie kolei aglomeracyjnej na trasie do
Siechnic i św. Katarzyny,
- dla Łącznika Pawłowickiego alternatywa nie jest niezbędna, gdyż ruch z trasy S-8 może
być prowadzony przez węzeł Wrocław-Północ.
Sprzeciwiamy się postulatom budowy tzw. Nowej Trasy Obornickiej, której realizacja
zwiększy ruch samochodowy we Wrocławiu. Problemy komunikacyjne tej okolicy rozwiązane powinny być przez kolej aglomeracyjną, dodatkowe kursy autobusów na osi
ul. Obornickiej. Rozwiązania wymaga także tranzyt przez drogę wojewódzką nr 342
(ul. Pełczyńską), który powinien być w dużej mierze przeniesiony na drogę wojewódzką
nr 340 oraz przyszłą drogę szybkiego ruchu S-5.
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* Remonty obecnych ulic
Inwestycje w układ drogowy powinny wobec tego skupić się na remontowaniu zniszczonych nawierzchni (zwłaszcza takich ulic jak Pomorska czy Zaporoska) oraz przywracaniu
ulicom charakteru przestrzeni publicznej - z nasadzeniami zieleni i uporządkowaniem
parkowania. Przestrzeń uliczna powinna pełnić nie tylko rolę komunikacyjną, ale również
handlową, miejsc spotkań i aktywności sportowej, kulturalną, wzmacniającą tożsamość
wrocławian.
Od wielu lat błędnie przyjmuje się, że jedyną funkcją ulicy jest przepuszczenie jak największej liczby aut (przepustowość), czego efektem jest dehumanizacja i degradacja
przestrzeni w mieście. Należy podkreślić ważną rolę ulic jako miejsc spotkań wrocławian,
wymiany poglądów, aktywności mieszkańców, również osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci.
* Ograniczenie i uspokojenie ruchu w centrum i na osiedlach
Ruch samochodowy powinien być ograniczony i uspokojony nie tylko w centrum miasta,
ale również w obszarach intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ograniczenie nie musi
oznaczać ograniczenia dostępu, a może być realizowane za pomocą organizacji ruchu,
jego strefowania, etc.
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Docelowo, w długiej perspektywie i w miarę zmniejszania się liczby posiadanych aut
przez wrocławian (jako efektu pojawienia się wiarygodnej alternatywy dla auta w postaci
zrównoważonego transportu publicznego), tworzenie takiego mechanizmu elektrycznego
samochodu miejskiego / car sharingu jest rekomendowane i pozwoliłoby na nieposiadanie
samochodu na codzień, przy jednoczesnej możliwości skorzystania z samochodu w razie
specyficznej potrzeby ruchu.
* Racjonalna polityka parkingowa
Do realizacji celów „Wrocławskiej Polityki Mobilności” niezbędne jest prowadzenie racjonalnej polityki parkingowej. Należy tak kształtować podaż miejsc, aby pogodzić potrzeby
parkingowe mieszkańców z niezachęcaniem ich do podróży samochodem. Organizacja
miejsc postojowych musi jednak respektować potrzeby pieszych i nie powinna pozwalać na swobodne zastawianie chodników - popieramy fizyczne ograniczniki w postaci
słupków, gazonów, donic, etc.
Za priorytetowe należy uznać ograniczenie miejsc postojowych przy ulicach w centrum
miasta i kierowanie parkujących do powstałych zadaszonych lub podziemnych parkingów
miejskich (pl. Nowy Targ, pod Narodowym Forum Muzyki). Politykę cenową należy
kształtować w taki sposób, aby wymusić odpowiednią rotację samochodów na miejscach
parkingowych, odpowiadającą zapotrzebowaniu.

Niezbędne jest stosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. fizycznych środków uspokojenia ruchu, które musi być powszechne na osiedlach i w miejscach uczęszczanych przez
pieszych, szczególnie dzieci (okolice przedszkoli i szkół). Uważamy np., że zasadniczo
wszystkie przejścia dla pieszych (na drogach klasy niższej niż Z) powinny powstawać
jako wyniesione.
Myślenie o bezpieczeństwie należy bowiem zacząć od zapewnienia, że w bezpieczny sposób poruszać się będą te pojazdy, które powodują największe zagrożenie - tj. samochody.
Nie można przenosić odpowiedzialności na ofiary.
Projektem, który należy wdrożyć, jest przygotowany przez Wydział Inżynierii Miejskiej
modelowy projekt uspokojenia ruchu na Nadodrzu. Projekt ten przewidywał uwolnienie
chodników od parkowania, stworzenie ulic jednokierunkowych, a także zwężenie wlotów ulic. Byłby to pierwszy tego typu projekt, pilotażowy i jeśli by się sprawdził, warto
by takie zmiany wprowadzić też w innych miejscach.
Aby osiągnąć cel zmniejszenia ruchu samochodowego, warto też wspierać wszelkie
formy dzielenia się samochodami (carsharing). Jesteśmy jednak przeciwni budowie
w najblżeszych latach miejskiej wypożyczalni samochodów elektrycznych - w sytuacji
ograniczonych środków budżetowych o wiele pilniejsze są inwestycje w transport zbiorowy. Samochód, nawet elektryczny, jest nadal wysoce terenochłonny.

Fot. 6. Wzrost ilości zarejestrowanych pojazdów oraz PKB w latach 2006-2012 dla miasta Wrocławia; źródło:
TUMW (na podstawie danych GUS i Komendy Głównej Policji)
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Popieramy powiększanie strefy płatnego parkowania o kolejne obszary wokół centrum.
Za warty rozważenia jest także pomysł objęcia nią nawet obszaru całego miasta i uruchamiania w zależności od potrzeb i wniosków mieszkańców lub rady osiedla*.
Uważamy, że władze miasta powinny aktywnie wspierać zmiany w ustawodawstwie
krajowym dotyczące zarówno ustalania stawek opłat za postój w strefie, jak i sposobu
wyznaczania w niej miejsc postojowych, tak aby konieczność uiszczenia opłaty powodowało samo zostawienie samochodu w obszarze strefy**.
Należy także rozważyć ograniczenie podaży miejsc ogólnodostępnych i przeznaczenie ich
dla mieszkańców - poprzez stosowanie identyfikatorów upoważniających do parkowania
przy konkretnych ulicach. Przy czym ceny abonamentu parkingowego dla mieszkańców
również powinny zostać ustalone na bardziej racjonalnym poziomie i np. dotyczyć tylko
pierwszego samochodu dla danego mieszkania.
W zakresie planistycznym miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny
uwzględniać, że miejsca parkingowe mogą znajdować się poza terenem, któremu te
miejsca towarzyszą, jeśli w pobliżu tego terenu znajduje się otwarty całą dobę parking
kubaturowy lub podziemny, a także zapisy maksymalnych wskaźników parkingowych.
Rozwiązanie to zracjonalizuje politykę parkingową. Często parking w każdym budynku
nie jest konieczny. Zapisy dotyczące miejsc minimalnych, są w istocie zachętą na rzecz
komunikacji samochodowej. W planach należy ustalać maksimum miejsc postojowych,
czyli maksimum samochodów które dany teren może w ogóle przyjąć. Może to się odbyć
ze wskazaniem, że większość tych miejsc lub wszystkie muszą znajdować się w parkingu
podziemnym na terenie inwestycji.
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W pierwszych miesiącach 2014 roku grupa mieszkańców zebrała podpisy ponad 1200
osób pod apelem do Prezydenta Miasta o zaprzestanie wycinek* i założyła Stowarzyszenie
Ochrony Drzew „miastoDrzew”, które zajmuje się monitoringiem działań władz miejskich
w zakresie ochrony zieleni. W tym samym roku została podjęta decyzja o nasadzeniach
kompensacyjnych w pobliżu Odry, a władze miasta zaczęly przeznaczać większe sumy
na nasadzenia nowych drzew w mieście (jednak głównie jako uzupełnienia na już istniejących terenach zielonych lub zieleńcach).
Nośność tematu zieleni spowodowała powstanie Grupy Dialogu Społecznego ds. Zieleni,
którą opiekuje się Fundacja EkoRozwoju. Ponadto odbyło się Wrocławskie Forum Zieleni
pod nazwą „Postaw na zieleń” w Sali Sesyjnej Ratusza w październiku 2014 r. pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Aliny Drapelli-Hermansdorfer z Politechniki Wrocławskiej.
Temat zieleni został również poruszony na jednym z Forów przygotowawczych do prac
nad nową strategią rozwoju miasta (Wrocław 2030) jesienią 2015 r. Powszechnym stało
się przekonanie, że zieleń w mieście jest bardzo ważna dla mieszkańców i nie może być
lekceważona. Musi istnieć spójny plan rozwoju terenów zielonych we Wrocławiu tak, by
wszelkie nasadzenia odbywały się w sposób planowy i przemyślany.
Z raportu przygotowanego przez organizacje MojaPolis i BIQdata** jasno wynika, że tylko
12,2% powierzchni Wrocławia to tereny zielone, co plasuje nas w ogonie polskich miast.
Co ważniejsze, 7,4% powierzchni Wrocławia stanowią lasy położone głównie na obrzeżach miasta i w pobliżu Odry, poza terenem zabudowanym. Zieleń, która znajduje się na
terenach zabudowanych, czyli parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej, stanowi tylko
4,8% powierzchni miasta.

Samochodów we Wrocławiu jest po prostu za dużo: w dzielnicach mieszkalnych prawie
nie ma atrakcyjnych ulic, zachęcających do spacerów i użytkowania; ani podwórek, na
których mogą bawić się dzieci bo wszelkie typy przestrzeni publicznej i półpublicznej
zastawione są samochodami.

Konieczne jest zwiększenie powierzchni terenów zielonych Wrocławia z aktualnych 12,2%
do 15 % w ciągu 4 lat poprzez budowę nowych parków i nowe nasadzenia w centrum i na
obrzeżach miasta, rekonstrukcję zieleni w istniejących parkach oraz odtworzenie zieleni
przyulicznej (żywopłoty, drzewa) jako bariery akustycznej i ograniczającej zanieczyszczenie spalinami samochodowymi.

2.5. ZIELEŃ W MIEŚCIE

Kolejnym wyzwaniem jest odpowiednie zagospodarowanie terenów zalewowych i wałów
przeciwpowodziowych oraz stworzenie „zielonej sieci miasta”.

O zieleni zaczęło się więcej we Wrocławiu mówić w ostatnich latach. Przyczynkiem do
tego były duże, spektakularne wycinki drzew towarzyszące Modernizacji Wrocławskiego
Węzła Wodnego, ale także wycinka drzew w parku przy dworcu PKS, na czele z pięknym,
stuletnim dębem.

Przed podjęciem powyższych działań należy najpierw przeprowadzić inwentaryzację
ekosystemu miasta, w tym terenów zielonych oraz biologicznie czynnych, ze szczególnym
uwzględnieniem oczek wodnych, pomników przyrody i starodrzewia, siedlisk łąkowych
i lasów łęgowych.

* w 2015 roku wprowadzenie nowej strefy zaproponował Tomasz Stefanicki, oficer pieszy w UM: http://blogi.
wroclaw.pl/transport/wyprowadzmy-ogolnomiejska-strefe-platnego-parkowania/; dostęp: 14.04.16
** Obecnie konieczne jest zarówno stawianie znaku pionowego, jak i wymalowanie znaku poziomego - tylko
wtedy można od kierowcy pobrać opłatę

*http://miastodrzew.wroclaw.pl/list-otwarty-w-sprawie-zaprzestania-masowej-wycinki-drzew-wewroclawiu/#more-176; dostęp: 14.04.16
** http://biqdata.pl/sprawdz-czy-twoje-miasto-jest-naprawde-zieolne, dostęp: 18.04.16
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2.5.1. System terenów zielonych
Od lat pojawiają się słuszne postulaty stworzenia “zielonej sieci miasta”*, czyli połączenia
parków, zieleńców, ogródków działkowych, klinów zieleni, alej, wałów i bulwarów nad
rzekami, cmentarzy i terenów zieleni osiedlowej pasami zieleni, przez które przeprowadzone będą ciągi piesze i ścieżki rowerowe, tworząc w ten sposób spójną sieć terenów zielonych i rekreacyjnych. Umożliwi to również komfortowe poruszanie się po całym mieście
i zwiększy przyrodniczą bioróżnorodność.
Takie zielone szlaki należy przewidzieć również wzdłuż nasypów kolejowych, szczególnie
po obu stronach kolejowej obwodnicy towarowej, które naturalnie łączą się w innymi
terenami zielonymi, wcinającymi się w miasto (ogrody działkowe, parki i inne miejsca,
jak np. Wzgórze Gajowe). Połączenie terenów zielonych w spójny system komunikacyjny, optymalnie - korytarzami odseparowanymi od intensywnego ruchu kołowego
i uzupełnionymi o elementy małej architektury oraz elementy przyrodnicze (drzewa),
dałoby atrakcyjne trasy spacerowe, które mogłyby być użytkowane alternatywnie wobec
“tradycyjnych” ciągów komunikacyjnych.
2.5.2. Nowe nasadzenia
Jak pokazuje raport NIK o ochronie drzew przy realizacji inwestycji w miastach** jakościowa
skuteczność nasadzeń prowadzonych przez lokalne samorządy jest niska. W związku
z tym istnieje ryzyko, że zasoby przyrodnicze miast ulegać będą powolnemu, ale systematycznemu zmniejszaniu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że sadzonki są słabe
i niskiej jakości, a w dodatku - już nasadzone - pozostają bez odpowiedniej opieki: niezabezpieczone i niepodlewane.
We Wrocławiu istnieje problem sadzenia młodych drzew złej jakości oraz braku odpowiedniej opieki nad nimi – i dotyczy to zarówno nasadzeń dokonywanych przez inwestorów jako nasadzenia kompensacyjne, jak i przez firmy zewnętrzne na zlecenie gminy.
Do tego dochodzi problem zanieczyszczeń – obecnie młode drzewa mają mniejsze szansę
się przyjąć i osiągnąć duże rozmiary niż kiedyś.
Rozwiązaniem tych problemów mogą być:
- odpowiednie wymagania dla inwestorów oraz firm sadzących drzewa i pielęgnujących je
na zlecenie gminy Wrocław,
* Trafną koncepcję „zielonej sieci miasta” przedstawił w swoim apelu na łamach Gazety Wyborczej profesor
LudwikTomiałojć: utworzenie otulin z lasów osłaniających miasto od południa i zachodu przed niesionymi
przez wiatry zanieczyszczeniami, a zarazem tworząc napowietrzające Wrocław kliny zieleni; zagospodarowanie poprzez dosadzanie i tworzenie nowych terenów zielonych trzech naturalnych korytarzy przecinających
Wrocław, czyli koryta Odry, Widawy i Ślęzy, tworząc w ten sposób razem z otuliną z lasów kręgosłup przyszłej
zielonej sieci, stanowiący zarazem główny ciąg komunikacyjny dla rowerów oraz blisko dostępny mieszkańcom
teren rekreacyjny. Więcej o koncepcji profesowa można znaleźć pod adresem: http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35771,17756520,Trzeba_odbudowac_pluca_Wroclawia__APEL_PROFESORA_PRZYRODNIKA_.html,
dostęp: 18.04.16
**https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ochronie-drzew-przy-realizacji-inwestycji-w-miastach.html; dostęp:
18.04.16
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- mikoryzowanie sadzonek, dzięki czemu drzewa szybciej i lepiej się przyjmują (w naturalnym środowisku grzyby mikoryzowe same zasiedlają system korzeniowy drzew,
jednak w wyjałowionej miejskiej glebie – urbanoziemach – często ich po prostu nie ma),
- stosowanie specjalnych substratów (mieszanek mineralno-organicznych) podczas sadzenia drzew (powodują one szybsze ukorzenianie młodych drzewek i pozytywnie wpływają
na ich stan zdrowotny),
- regularne podlewanie młodych drzew, szczególnie w okresach susz,
- pielęgnacja drzew (odpowiednie formowanie koron) nie przez rok, czy trzy lata po posadzeniu, ale dużo dłużej (nawet przez 10-20 lat); regularne i rozłożone w czasie zabiegi
są też mniej niekorzystne dla drzew niż radykalne cięcia co kilka lat; w młodym wieku
łatwiej też skorygować pewne wady, które w innym wypadku później mogłyby nawet
stanowić zagrożenie (np. rozwidlenia V-kształtne, powodujące, że drzewo ma dwa konkurujące ze sobą przewodniki, z których jeden po pewnym czasie mógłby się wyłamać).
Zapisy dotyczące tych rozwiązań powinny znaleźć się zarówno w decyzjach zezwalających
na usunięcie drzew wraz ze zobowiązaniem inwestora do nowych nasadzeń, jak i w materiałach przetargowych na dostarczenie i posadzenie sadzonek drzew oraz ich pielęgnację.
Takie zapisy powinny być stosowane przez wszystkie miejskie jednostki budżetowe,
które pod swoją opieką mają drzewa (m.in. Zarząd Zieleni Miejskiej, Spółka Wrocławskie
Mieszkania, Zarząd Zasobu Komunalnego). W procesie kształtowania przestrzeni również należy brać pod uwagę drzewa, dlatego w miejscowych planach zagospodarowania
powinny być umieszczane zapisy dotyczące obowiązkowej zieleni wysokiej - w formie
alej, szpalerów oraz norm zadrzewień na dany obszar działki.
Wszystkie ulice w mieście powinny być w miarę możliwości obsadzane szpalerami drzew.
Wyznacznikiem nie powinien być obecny przebieg sieci uzbrojenia podziemnego, ale
znaczenie ulicy dla miasta - ze względu na usytuowanie przy nich obiektów handlowych
i mieszkalnych, duży ruch pieszych i rowerzystów, itp. Również śródmiejskie ulice, ze
zwartą zabudową po pobu stronach, nadają się do nasadzeń drzew. Pokazują to analogiczne dzielnice w Berlinie, gdzie w zależności od szerokości ulic spotkać można brzozy,
graby, czy platany.
2.5.3. Pola irygacyjne
Wnosimy o ochronę terenów Pól Irygacyjnych na północy miasta wraz z Lasem
Osobowickim i Rędzińskim (z zakazem zabudowy). Tereny pól irygacyjny należy poddać rekultywacji i stałemu nawadnianiu w celu uniknięcia stepowienia tego obszaru
i uwalnianiu do środowiska metali ciężkich i przetrwalnikowych form pasożytów.
W przyszłości tereny te powinny być wykorzystywane jako rekreacyjne z docelowym
utworzeniem na nich rezerwatu przyrody (szczególnie ze względu na występowanie 200
gatunków ptaków wodno-błotnych). Tak unikatowy ekosystem powinien być otoczony
szczególną opieką, a zapisy obecnego studium tego nie realizują (natomiast obowiązujący
plan miejscowy, na podstawie poprzedniego studium, w dużym stopniu tak).
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Jednocześnie należy przeanalizować wpisanie do studium możliwości rekreacyjnego
użytkowania terenów wodonośnych (np. istniejących dróg na wycieczki rowerowe);
obecnie dostęp do tego atrakcyjnego, zielonego terenu jest mocno ograniczony.
2.5.4 Tereny nadrzeczne
Idealnym rozwiązaniem dla terenów zalewowych jest posadzenie kwietnych łąk. Byłyby
to tzw. łąki zmiennowilgotne, które rozwijają się na pograniczu skrajnych warunków
wilgotnościowych, m.in. na dużych powierzchniach terenów zalewowych, w miejscach,
gdzie czasem może tygodniami utrzymywać się woda, czy też w międzywalu. Istnieje
szereg roślin, które doskonale sprawdzą się w wilgotnych warunkach, a równocześnie
zwiększą różnorodność biologiczną miasta.
2.5.5. Trawniki
We Wrocławiu problemem jest nadmierne wykaszanie traw, które generuje koszty w budżecie miasta i nie sprzyja atrakcyjności terenów zielonych (szczególnie podczas upałów,
gdy trawy wysychają). W zupełności wystarczyłoby ograniczenie się do jednego lub dwóch
pokosów rocznie lub nasadzenie kwietnych łąk, które nie wymagają częstego koszenia,
poprawiają estetykę okolicy, zachwycając kolorami i zapachem oraz będąc domem dla
setek różnych owadów i roślin. Więcej o kwietnych łąkach można przeczytać w części
3.5. o Nadodrzu, Ołbinie, Kleczkowie i Przedmieściu Piaskowym. Zamiast trawników,
szczególnie w miejscach zacienionych, gdzie trawy rosną słabiej, warto nasadzać roślinność okrywową, np. barwinek pospolity, bluszcz pospolity i inne cienioznośne rośliny.
2.5.6. Zwiększenie ilości zieleni osiedlowej
Na szczególną uwagę zasługuje potrzeba zwiększenia ilości zieleni (trawników, krzewów,
drzew) wewnątrz kwartałów starej zabudowy, ale także nowej, deweloperskiej, gdzie
często brakuje roślinności. Obecnie tereny wewnętrznych podwórzy są często parkingami,
które w okresie deszczowym zamieniają się w utrudniające pieszym błoto.
Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni wewnątrz kwartałowej poprzez zwiększenie ilości zieleni sprzyjałoby nie tylko poprawie estetyki podwórek, lecz także integracji
mieszkańców kamienic.
2.5.7. Ogrody działkowe
Ogródki działkowe powinny być z zasady zielonymi rezerwami miasta. Uważamy, że jedynie najcenniejsze tereny, które wzmacniałyby zwartość miasta i kontynuowały śródmieście,
powinny być zastąpione przez zabudowę (np. pomiędzy Reja a Bujwida, przy Gajowej
i Glinianej, przy Ślężnej i Wiśniowej, pomiędzy Gnieźnieńską a Starogroblową, wzdłuż
ul. Toruńskiej). Częściowo ogrody działkowe na Śródmieściu powinny być przekształcone
w tereny parkowe (np. przedłużenie skweru wzdłuż północnej części ul. Bolesława Prusa
aż do wałów nad Odrą, czy na Pilczycach).
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Pozostałe ogrody działkowe nie mogą być jednak zamkniętymi „miastami w mieście”.
Proponujemy wprowadzenie kategorii tzw. parku działkowego, tj. terenu, który zawiera
np. maksymalnie 70% ogrodów działkowych, a także place zabaw, zieleńce i tereny
otwarte, max 10% niskiej zabudowy np. usługowej, a także jest otwarty dla wszystkich
mieszkańców, przynajmniej od wschodu do zachodu słońca. Takie rozwiązanie nie spowoduje większego zagrożenia kradzieżami (czego obawiają się działkowcy), ponieważ
dzięki obecności spacerujących ludzi zwiększy się poziom bezpieczeństwa poprzez nieformalną społeczną kontrolę.

2.6. ODRA I RZEKI
2.6.1. Ruch pieszy
Olbrzymim problemem wrocławskiego nadodrzańskiego ruchu pieszego jest nieciągłość
bulwarów. Żeby móc chodzić wzdłuż Odry, niezbędne jest przywrócenie naturalnych
przejść dla pieszych, m.in.:
- przez ul. Wyszyńskiego, przy moście Pokoju,
- przez jezdnię pl. Społecznego, przy moście Grunwaldzkim,
- przez jezdnię pl. Grunwaldzkiego, przy moście Grunwaldzkim,
- przez ul. Pomorską, przy moście Pomorskim,
- przez ul. Wróblewskiego, przy moście Zwierzynieckim.
Innym rozwiązaniem jest też sytuowanie przejazdów oraz przejść pod mostami (jak
np. w przypadku Bulwaru Dunikowskiego i przepustu pod mostem Pokoju). Taka inwestycja jednak jest droga, poza tym jej wadą może być konieczność pokonywania nadmiernych różnic wysokości.
Ruchowi pieszo-rowerowemu mocno sprzyjają kładki przez rzeki, których budowa jest
kilkanaście-kilkadziesiąt razy tańsza od mostów drogowych. Tym sposobem ruch pieszy i rowerowy zyskuje najczęściej nowe, konkurencyjne wobec samochodu, połączenie.
Należałoby wyznaczyć kładki w następujących miejscach:
- pomiędzy wyspą Tamka a wyspą Daliową lub wyspą Piasek, lub Słodową;
- pomiędzy wyspą Słodową a Bielarską;
- nad fosą miejską pomiędzy ul. Sikorskiego a dawnym szpitalem Babińskiego (połączenie
z ul. Cieszyńskiego);
- nad Odrą, pomiędzy ul. Nowy Świat a ul. Księcia Witolda;
- nad Starą Odrą, pomiędzy ul. Mianowskiego a ul. Bujwida;
- pomiędzy ul. Trawową a Francuską, jako łącznik między Muchoborem Wielkim
i Muchoborem Małym;
- nad Widawą, pomiędzy Zgorzeliskiem a Kowalami i/lub Psim Polem a Kowalami;
- nad Oławą w Parku Wschodnim, w miejscu przedwojennego Pirschamer Brücke;
- nad fosą miejską, pomiędzy skrzyżowaniem ul. Podwale z ul. Dworcową a Wzgórzem
Partyzantów;
- nad rzeką Ślęzą, pomiędzy przedłużeniem ulicy Nałkowskiej a Parkiem Grabiszyńskim;
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- nad rzeką Ślęza, przy ul Rędzińskiej;
- nad rzeką Widawą, przy ujściu do Odry, na miejscu istniejącego tu niegdyś mostu;
- nad Odrą, pomiędzy Lasem Pilczyckim a lasem Osobowickim;
- nad Odrą, pomiędzy terenem z obecnego studium Pracze Odrzańskie Wypoczynkowe
REKR a Lasem Rędzińskim;
- nad Odrą, po północnej stronie Kępy Mieszczańskiej;
- nad Odrą, niedaleko portu miejskiego (między Portem Miejskim a okolicami Górki
Szczepińskiej)
- nad Starą Odrą, zamiast planowanego w studium mostu na zachód od mostu
Osobowickiego;
- nad Odrą, między ul. Norwida a ul. Szybką.
Ta ostatnia kładka jest potrzebna, mimo realizacji kolejki gondolowej „Polinka”, która była
inwestycją błędną i nieuzasadnioną, co TUMW od początku wskazywał*. Kolejka ta nie
prowadzi najszybszym szlakiem między Przedmieściem Oławskim (okolice ul. Traugutta/
Szybkiej) a pl. Grunwaldzkim, nie jest czynna całą dobę, a do tego korzystanie z niej jest
płatne. Z tych powodów nie jest dobrą ofertą dla wrocławskich pieszych i rowerzystów
(ci drudzy z kolejki korzystać w ogóle nie mogą).
Ważne jest, żeby Odra służyła wszystkim mieszkańcom. Dlatego też wszelkie inwestycje
powinny spełniać postulat maksymalnej możliwej dostępności dla osób niepełnosprawnych – np. przez stosowanie pochylni o niestromym spadku zamiast schodów.
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2.6.2. Dostęp mieszkańców
Mieszkańcy powinny mieć też bliski dostęp do wody. Szansę na przyblżeenie rzeki
do mieszkańców zaprzepaszczono m.in. na bulwarze Zienkiewicza, gdzie np. przy moście
Tumskim można było łatwo obniżyć brzeg, lecz nie zrobiono tego. Podobnie, nie da się
zejść do rzeki przy bulwarze Joliot-Curie, choć wystawa południowa brzegu idealnie by
się do tego nadawała. Odra nie powinna być grodzona, czy to poprzez barierki w miejscach, gdzie nie jest to konieczne, czy to przez zamykanie na noc (jak w przypadku Wyspy
Słodowej). Co jest zresztą niezgodne z przepisami ustawy Prawo Wodne, które mówią
o konieczności pozostawienia swobodnego dostępu do wód publicznych, przynajmniej
w pasie o szerokości 1,5 m od linii brzegu (art. 27 p-kt 1 ustawy).
Bulwary powinny być urządzone estetycznie; są też wdzięcznym miejscem dla eksperymentów architektonicznych. Przykładem jest tu nabrzeże kopenhaskie; a naszym lokalnym
– bulwar Dunikowskiego, którego projekt został wybrany w drodze konkursu architektonicznego. Na rewitalizację czekają zaś jeszcze m.in. bulwar Słoneczny (przy ul. Drobnera),
nabrzeże przy dawnym szpitalu im. Babińskiego czy ul. Strażnicza.
2.6.3. Wypoczynek na Odrze
Tereny nadrzeczne to nieodmiennie najpiękniejsze tereny rekreacyjne. Warto je wzmacniać, sytuując na nich pawilony/foodtracki, ogólnodostępne toalety, a także urządzenia
rekreacyjne.
Pozytywnie należy ocenić działalność prywatnej plaży miejskiej, połączonej z lokalem
gastronomicznym (w okolicy mostu Zwierzynieckiego czy też czasowo w okolicy
pl. Społecznego). Miasto powinno stworzyć również własne plaże, a na pewno – zaoferować podobne tereny innym podmiotom, chętnym do stworzenia plaż lub pośredniczyć
w rozmowach z RZGW lub DZMiUW, gdy to te jednostki dysponują podobnymi terenami.
Wypoczynek przy Odrze jest także wspierany przez ulokowane na barkach lokale gastronomiczne (jak np. przy Wyspie Słodowej), które stają się także miejscami imprez
kulturalnych. Warto wyznaczyć inne miejsca na cumowanie podobnych barek, także
poza ścisłym centrum Wrocławia. Potencjalnym miejscem na ich lokowanie mógłby być
np. bulwar Joliot-Curie, obok kampusu Uniwersytetu Wrocławskiego.
2.6.4. Rekreacja na Odrze
Od lat działa Zatoka Gondolowa, gdzie można wypożyczyć kajaki czy łódki. Warto jednak
stworzyć możliwości do lokowania podobnych wypożyczalni również w innych miejsach
Wrocławia. Przeszkodą jest zbyt mała liczba nabrzeży, zejść, miejsc do cumowania.

Fot. 7. Większość odrzańskich brzegów wciąż jest niezagospodarowana (fot. Tomasz Bojęć)

* W sierpniu 2012 roku TUMW wraz z Wrocławską Inicjatywą Rowerową wystosowali list otwarty do prezydenta
Rafała Dutkiewicza, Rektora Politechniki Wrocławskiej Tadeusza Więckowskiego i Przewodniczącego Rady
Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego w sprawie rezygnacji z kolejki gondolowej, mającej połączyć Wybrzeże
Wyspiańskiego z ulicą Na Grobli. Źródło: Raport o ruchu pieszym we Wrocławiu pod red. Jakuba Nowotarskiego,
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Przeszkodą jest też zakaz nocnego i wieczornego używania Odry przez kajaki czy łódki.
Ten zakaz, w odniesieniu do centralnego odcinka Odry, mógłby zostać zniesiony.Otwartą
sprawą jest stworzenie kąpielisk w samej Odrze (podobne działały w okresie przedwojennym). Wymagałoby to potwierdzenia przez odpowiednie służby czystości wody w rzece.
Biorąc pod uwagę zmniejszającą się liczbę basenów miejskich, takie kąpielisko cieszyłoby
się w okresie letnim bez wątpienia dużą popularnością.
2.6.5. Transport
Rzeka może pełnić funkcję transportową – zarówno pasażerską, jak i towarową. Kluczowym
od lat postulatem jest przywrócenie ruchu na Śluzie Mieszczańskiej, położonej przy moście
Pomorskim. Jej brak uniemożliwia płynięcie w pętli wokół wrocławskiego Śródmieścia,
a także np. bezpośrednio z Kozanowa do Starego Miasta.
Warto zastanowić się nad wykorzystaniem Portu Miejskiego także dla żeglugi pasażerskiej,
urządzeniem tam stacji benzynowej, miejsca dla zrzucania zanieczyszczeń, itp. udogodnień dla ruchu łódek czy jachtów.
2.6.6. Tramwaj wodny
Ryszard Majewicz i dr Paweł Ogielski od lat postulują powołanie linii tramwaju wodnego.
W prezentacji na Wrocławskim Forum Odry (w lutym 2016 r.) zaproponowali przykładową
trasę: Bartoszowice – Biskupin – Dąbie – Rakowiec – Politechnika – Urząd Wojewódzki
– Hala Targowa – pl. Bema – Uniwersytet.
Takie myślenie może obecnie jest przedwczesne. Gdyby jednak udział komunikacji zbiorowej w modal splicie (podziale zadań przewozowych) wynosił 60-70 proc., niezbędne
byłoby obsługiwanie także kierunków innych niż prowadzące do centrum i obwodowe.
Wtedy ruch statków o częstotliwości właściwej komunikacji miejskiej (tj. co 15 minut
i częściej), byłby uzasadniony. Jednak już dziś tramwaj wodny, kursujący z przystani na
Ostrowie Tumskim do Zoo, jest atrakcyjny w stosunku do zakorkowanych ulic w każdym
słoneczny weekend.
Głównymi potencjalnymi generatorami ruchu, obok Starego Miasta i okolic Hali Stulecia,
mogłyby być: Kozanów, Biskupin, Kępa Mieszczańska, Karłowice, Kleczków, a także
Swojczyce (powstające osiedla Olimpia Port i Nowy Port).
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Nie można prowadzić polityki mieszkaniowej opartej wyłącznie na deweloperach.
Mieszkania komunalne i socjalne niezbędne są chociażby dla zdrowego rynku wynajmu.
Dzisiaj inwestorzy nie są zainteresowani tego typu inwestycją, gdyż w razie problemów
wynajmującego, nie może on liczyć na mieszkanie socjalne.
Gmina Wrocław ma kilka narzędzi wspierania mieszkalnictwa społecznego, np. bezpośrednie inwestycje w nowe budownictwo komunalne i remonty zasobów komunalnych,
dotacje na cele remontów zabytkowych budynków mieszkalnych, budowę i utrzymanie
domów i schronisk dla osób bezdomnych, wspieranie kapitałowym spółek komunalnych
działających w sferze mieszkaniowej, w tym Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
Ponadto gmina wpłaca dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym oraz ustala czynsze
za lokale komunalne.
Krytycznie ocenić trzeba prowadzony przez urząd miejski „Program współpracy z deweloperami”. Promował on budowę mieszkań na przedmieściach i tworzenie gett mieszkaniowych. Infrastruktura powinna być rozwijana w centrum, a także w miejscach dobrze
skomunikowanych transportem publicznym (co też wynika z Wrocławskiej Polityki
Mobilności, która powinna stanowić wytyczne do rozwoju, a nie tylko zbiór życzeń).
Nie ulega wątpliwości, że władze miasta powinny się zaangażować w budownictwo
mieszkaniowe. Wynika to z ustawy o samorządzie gminnym, która mówi, że gmina
zapewnia realizację potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców.
Władze miejskie powinny zmienić zasady współpracy z deweloperami i odejść od polityki
odsprzedawania miejskich gruntów. W zamian za to powinny rozwinąć efektywny program budowy mieszkań komunalnych oraz TBS dla wrocławian w systemie partnerstwa
publiczno-prywatnego bądź systemie „mieszkania za grunt” (o których niżej).
Ponadto konieczne jest dostosowanie istniejącej oferty mieszkań komunalnych do potrzeb mieszkańców oraz przeprowadzenie audytu wykorzystania lokali komunalnych
pod kątem potrzeb lokatorów (by uniknąć przeludnienia w zbyt małym lokalu lub w
przypadku mniejszej niż zarejestrowana liczby mieszkańców zaoferować mniejszy lokal
o zredukowanych kosztach użytkowania).

2.7. MIESZKALNICTWO
2.7.1. Polityka mieszkaniowa gminy
Obecnie rynek mieszkaniowy jest zdominowany przez deweloperów (rys.). Poza kupnem
mieszkania na własność (najczęściej na kredyt) nie ma wielkiego wyboru, by zaspokoić
swoje potrzeby mieszkaniowe. Zarówno państwo, jak i samorządy wycofały się z tej
sfery. Niesłusznie. Władze miasta powinny stymulować rynek mieszkaniowy i sprzyjać
wielości potencjalnego wyboru.

Fot. 7. Porównanie ilości oddawanych mieszkań według form budownictwa w roku 1989 i 2013; źródło: GUS
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Audyt miałby także na celu wyeliminowanie praktyk „podnajmowania” mieszkań gminnych oraz uaktualnienie listy mieszkańców, którym przysługują mieszkania komunalne
ze względu na dochody.
Mieszkania budowane przez miasto powinny być wzorcowe (w zakresie planowania
i przystosowywania do potrzeb różnych grup społecznych, w tym niepełnosprawnych)
po to, by zachęcało to samych deweloperów do lepszego planowania osiedli i budynków.
Wysokość czynszu komunalnego powinna być nieco wyższa niż obecnie i pokrywać
wartość odtworzeniową. Mieszkania komunalne powinny być zróżnicowanej wielkości
tak, by jak najlepiej były dopasowane do potrzeb różnych osób i rodzin.
Obok mieszkań komunalnych i socjalnych, władze miasta powinny inwestować w mieszkania na wynajem, dostępne dla większej liczby ludzi (np. bez konieczności spełnienia
warunków o maksymalnym progu dochodowym). Może być to zupełnie osobny program
mieszkań na wynajem, a można do niego zaadoptować tzw. TBS-y (dzięki czemu będzie
od razu istnieć spółka budująca takie mieszkania).
Dodatkową opcją mogłoby być otrzymywanie przez gminę mieszkań na wynajem od
deweloperów – np. za upust w cenie działki (tzw. „mieszkania za grunt”). W ten sposób
np. wśród 140 mieszkań, które inwestor wybuduje w jednym budynku, 14 otrzyma miasto, które włączy je do swojego zasobu mieszkaniowego. Podobne rozwiązania są znane
i stosowane na Zachodzie Europy, np. w Holandii czy Francji.
Jednym ze sposobów zwiększenia zasobu mieszkań komunalnych może być powołanie do
życia Społecznych Agencji Mieszkaniowych*. Byłyby to prowadzone przez lokalne samorządy i/lub zarejestrowane organizacje pozarządowe instytucje pośrednictwa najmu. Ich
celem byłoby wynajmowanie lub pośredniczenie w wynajmowaniu mieszkań na rynku
najmu prywatnego osobom w potrzebie mieszkaniowej, przy jednoczesnym zapewnieniu
systemu gwarancji finansowych i działań opiekuńczych. Korzyści wynikające z takiego
rozwiązania są obopólne. Z jednej strony właściciel prywatnego mieszkania zgłasza lokal
do SAM-u i w zamian za obniżenie czynszu ma gwarancję długoterminowego najmu i
regularnego opłacania czynszu.
Potencjalni lokatorzy uzyskują natomiast od SAM wielopłaszczyznowe wsparcie dostosowane do ich indywidualnej sytuacji oraz gwarancję bezpiecznego mieszkania w godziwych warunkach, w zamian za utrzymanie mieszkania w należytym stanie i regularne
opłacanie czynszu.
Magistrat powinien także wspierać inne formy budownictwa, np. kooperatywy.
Szczególnie przydatną mogą tu być niewielkie działki na plomby w śródmieściu, które
często dla deweloperów nie przedstawiają wielkiej wartości.
* O których opowiadała Joanna Erbel podczas wykładu na Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie
Wielkopolskim we wrześniu 2015 roku
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Natomiast grupa ludzi mogłaby własnymi środkami wybudować wymarzony budynek
wielorodzinny na takiej działce, oddanej im przez gminę w użytkowanie wieczyste (lub
poprzez sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego). Dzięki temu z jednej strony
zwiększą się możliwości, a z drugiej miejska tkanka zacznie się wypełniać.
Kooperatywy mogłyby nie tylko budować nowe domy, ale także remontować budynki
w ścisłej zabudowie miejskiej poprzez oddawanie im do adaptacji niszczejących kamienic,
czy innych pustostanów - nawet za symboliczną złotówkę. Również w tym wypadku
byłby to zysk dla miasta, bo budynki mogłyby być szybciej i efektywniej remontowane.
Zróżnicowane działania miasta na polu polityki mieszkaniowej doprowadziłyby do
odblokowania rynku wynajmu, spadek cen na komercyjnym rynku wynajmu, a także
spadek cen mieszkań deweloperskich sprzedawanych na własność. Wszystko to dzięki
wielokierunkowym działaniom na różnorodność i wyjście naprzeciw potrzebom wielu
różnych grup społecznych. Jednym z rozwiązań może być model holenderski: partnerstwo publiczno-prywatne polegające na wkładzie gminy w postaci gruntu, w zamian za
część mieszkań udostępnianych miastu jako komunalne. Rozwiązanie to stosowane jest
także np. we Francji.
2.7.2. Mieszkania przy Odrze
Mieszkanie przy rzece od lat jest w Europie stawiane za wzór prestżeu (czego przykładem
są doświadczenia Holandii czy też hamburskie HafenCity). Deweloperzy i we Wrocławiu
inwestują w ten typ zamieszkiwania – np. firma Bouyges Immobilies buduje apartamentowiec przy wybrzeżu Wyspiańskiego, zaś firmy Archicom i Incom na Swojczycach stawiają
swoje osiedla Olimpia Port i Nowy Port.
Predystynowane do mieszkalnictwa przy rzece mogą być następujące miejsca:
- Port Miejski,
- Kępa Mieszczańska,
- okolice ul. Michalczyka
- Kleczków
Lokowanie mieszkań w centrum jest zgodne z postulatem „miasta kompaktowego”, które
sprzyja ograniczaniu niepotrzebnego transportu i życiu społecznemu. Gmina Wrocław
powinna wspierać takie mieszkalnictwo, zarówno poprzez umożliwienie go w planach
zagospodarowania przestrzennego, jak i przez budowę niezbędnej infrastruktury technicznej: dróg, wodociągów, kanalizacji.
Statki z funkcją mieszkalną są coraz popularniejsze, a podobny sposób życia jest możliwy
i we Wrocławiu (czego sztandarowym przykładem jest dom Kamila Zaremby zacumowany
w okolicach mostu Grunwaldzkiego). Barki mieszkalne potrzebują zwłaszcza możliwości
podłączenia się do elektryczności i wodociągu/kanalizacji.
Potencjalnymi miejscami dla cumowania podobnych barek są zarówno zimowiska barek,
port przy ul. Kościerzyńskiej, port Popowice, ale i np. Port Miejski czy część rzeki Oławy.
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2.8. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
Obok poszanowania zasad projektowania uniwersalnego, przestrzeń Wrocławia powinna
być estetyczna. Powinny zostać opracowane obowiązkowe do stosowania wytyczne do
projektowania, szczególnie wymagania, by zespół projektowy był interdyscyplinarny
i by obowiązkowe były badania zachowania ludzi w danej przestrzeni, które powinny
być podstawą do planowania rozwiązań.
Uzupełnieniem mgłyby być badania ankietowe użytkowników. Dodatkowo, dla miejsc
o najwyższej randze właściwą metodą dla wyboru projektów w przestrzeni publicznej
powinny być konkursy architektoniczne. Należy włączyć jednak obywateli w proces
projektowania - np. w postaci wyboru między kilkoma, zaproponowanymi przez profesjonalistów wizjami, czy też w wypracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
Nie służą wysokiej jakości rozwiązaniom projektowym zamówienia z wolnej ręki, gdyż
wiele projektów dla przestrzeni publicznych robionych jest przez tych samych ludzi,
co może spowodować, że w różnych miejscach Wrocławia będą podobne przestrzenie
publiczne, z wykorzystaniem tych samych elementów, a one powinny być wyjątkowe
i dostosowane do charakteru danej dzielnicy.
2.8.1. Jasne linie zabudowy
W uchwalanych we Wrocławiu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
królują tzw. nieprzekraczalne linie zabudowy, które nie określają dokładnie lokalizacji
przyszłych budynkwów. Niezbyt dokładne określenie możliwego usytuowania budynków
może spowodować, że zabudowa będzie powstawać w dowolnym miejscu, nie tworząc
jasnej struktury, a raczej chaotycznie rozmieszczone budynki i ulice wewnętrzne. Planista
może wspomóc ład przestrzenny, wspierając sytuowanie budynków równolegle do jezdni,
co też sprzyjać będzie wytworzeniu przestrzeni publicznej ulicy.
We wszystkich planach zasadą powinno być stosowanie obowiązujących linii zabudowy
wzdłuż ulic. Postulujemy, by planiści wzięli odpowiedzialność za kreowanie Wrocławia.
Linie obowiązujące ciągłe powinny zaś być szeroko stosowane zwłaszcza w centrum
i śródmieściu oraz wzdłuż głównych ulic, by w ten sposób tworzyć zwartą obudowę ulicy.
Ich brak prowadzi bowiem do sankcjonowania przerw w zabudowie (np. dlatego,
że inwestor w miejscu, gdzie kończy się jego budynek, projektuje okna, zamiast zostawić
ślepą ścianę, przez co niemożliwe jest późniejsze zaplombowanie takiej urbanistycznej
„dziury”; takie działania można zaobserwować obecnie przy nowej inwestycji pod adresem
Grabiszyńska 85 czy Pobożnego 15).
2.8.2. Nielegalne reklamy
Zalew reklam od lat jest problemem Wrocławia i innych polskich miast. Dobrym kierunkiem jest tzw. park kulturowy, który obejmuje Stare Miasto i pl. Kościuszki, a który
szczegółowo reguluje zasady umieszczania reklam.
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Drugim krokiem powinna być tzw. uchwała krajobrazowa, która może regulować zasady
umieszczania reklam na całym obszarze miasta, a także umożliwia nakładanie kar za
niedostosowanie się do jej zapisów, a także opłat za korzystanie z przestrzeni poprzez
umieszczanie w niej reklam. Zasadą powinien być zakaz reklam wielkoformatowych,
za wyjątkiem przypadków, gdy jest to dopuszczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Niestety, wniosek TUMW o taką uchwałę został na razie
rozpatrzony negatywnie.
2.8.3. Ogrodzenia
Grodzenie przestrzeni jest złym sposobem rozwiązywania problemów społecznych, prowadzi do uciążliwości dla pieszych i zmniejszenia estetyki przestrzeni. Zgodnie z badaniami, nie prowadzi do zmniejszenia przestępczości.Możliwości uregulowania tej kwestii
daje znów ustawa krajobrazowa. Rada Miejska Wrocławia powinna podjąć uchwałę, która
nakaże likwidację płotów w śródmieściu, a także na peryferyjnych osiedlach, w miejscach
gdzie są one utrudnieniem dla ruchu pieszego.
2.8.4. Toalety
Problem potrzeb fizjologicznych jest pomijany w dyskursie publicznym, głównie przez
swoją drażliwość. W wygodnym mieście należy jednak zadbać o wygodę w różnych sprawach. Wrocław dysponuje pozostałościami po cennej XIX-wiecznej sieci szaletów. Jako
zabytek architektury, dość wyjątkowe w skali europejskiej, powinny być szczególnie chronione przed wyburzeniem lub zmianą funkcji, przebudową, rozbudową lub nadbudową.
Warto, by zbadać, gdzie są potrzeby mieszkańców. Będą to głównie tereny rekreacyjne,
odległe od np. galerii handlowych, które oferują darmowe toalety - przykładem są okolice Odry, np. w okolicach mostu Zwierzynieckiego, mostu Warszawskiego czy wyspy
Opatowickiej. Niekoniecznie trzeba brać pod uwagę szalety z obsługą (która powoduje
koszty), ale też np. automatyczne. Trzeba pamiętać, że niemożliwe jest rekreacyjne wykorzystanie rzeki Odry bez zapewnienia ustępów.

2.9. ZABYTKI I TOŻSAMOŚĆ
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Towarzystwo Benderowskie walczą
o zachowanie kulturowego dziedzictwa Wrocławia. Miasto o tak bogatej historii powinno
pamiętać o swoich dziejach.
2.9.1. Zabytki do 1945 r.
W mieście, które bardzo mocno ucierpiało w czasie oblężenia twierdzy w 1945 r. i straciło większość swojej substancji budowlanej, zdecydowana większość budynków do
1945 r. powinna podlegać ochronie. Wyjątek mogą stanowić budynki o ewidentnie niskiej
wartości (dobudówki, oficyny, budynki mocno przebudowane).
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Cennym skarbem są pełne zespoły mieszkaniowe (np. Nadodrze czy Przedmieście
Oławskie), gdzie każdy element stanowi część dużej całości. Wszelkie nowo powstające obiekty powinny skalą, wysokością i położeniem nawiązywać do dotychczasowej
zabudowy.
Ochronie muszą podlegać nie tylko same budynki, ale i inne części zespołów urbanistycznych. Np. na Sępolnie i Biskupinie należy chronić przedogródki przed zabudowywaniem,
a także przez urządzeniem na nich parkingów. Zabytki należy chronic przed niekorzystnymi zmianami: rozbudowami zaburzającymi ich proporcje, zastępowaniem elementów
oryginalnych kopiami, itp. Polityka konserwatorska powinna być prowadzona otwarcie,
a wszelkie motywy działania konserwatora zabytków powinny być jawne.
Cennym dobrem są zabytki poprzemysłowe. Gmina powinna aktywnie włączyć się w ich
ochronę i poszukiwanie nowej funkcji. Zbyt wiele zostało już wyburzonych (w tym jedne
z cenniejszych, np. cukrownia na Klecinie rzeźnia miejska na Legnickiej czy gazownia na
Tarnogaju)* . Wyburzeń nie powinno się usprawiedliwiać koniecznością stawiania nowych
budynów: są we Wrocławiu dziesiątki hektatów pod zabudowę.
Ochronie powinny podlegać takie zabytki poprzemysłowe jak:
- stara kotłownia przy ul. Paczkowskiej,
- elewator przy ul. Rychtalskiej,
- port miejski przy ul. Kleczkowskiej
- cały zespół młyna Sułkowice.
2.9.2. Kamienice przy ul. Pułaskiego
Pozbywanie się cennego dziedzictwa jest nie wskazane w mieście tak doświadczonym
przez wojnę jak Wrocław. Kamienice przy Pułaskiego i Małachowskiego (wraz z oficynami: tylnymi i boczną) tworzą spójny zespół budowlany, który wyremontowany – będzie
zachwycać jak kamienice przy placu Staszica. Historycznymi budynkami interesują się
ostatnio także inwestorzy. Przykłady takich rewitalizacji jak przy ul. Łaciarskiej, ul. Prusa
38 czy Marcinkowskiego 8 wskazują, że nawet mocno zdewastowanie budynki mogą
być wyremontowane. A kamienice to zasób, który jest skończony i nie będzie wzrastać
w przyszłości. Większość kamienic (np. 60%) może zostać sprzedana – z zastrzeżeniem
remontu kamienic przez prywatnego inwestora.
Z zysków ze sprzedaży urząd miejski mógłby wyremontować część (np. 20%) z przeznaczeniem na mieszkania czynszowe pod wynajem. Takich mieszkań obecnie na rynku
niestety brakuje. Takie rozwiązanie powinno w założeniach się samofinansować i nie
przynosić strat. Inwestycję może realizować spółka gminy, co umożliwi ustalenie nieco
wyższych czynszów niż komunalne.
Jedna z kamienic powinna zostać wyremontowana, z przeznaczeniem na działania społeczne i kulturalne, przez wybraną w konkursie organizację (model Zajezdni Dąbie).
* Więcej o zabytkach poprzemysłowych we Wrocławiu można przeczytać w artykule na Hipermieście: http://
www.hipermiasto.com/nasze-teksty/wroclawia-zabytki-nieoczywiste-i-ich-losy-po-1989-roku/, dostęp: 14.04.16

POSTULATY STRATEGICZNE

57

2.9.3. Zabytki po 1945 r.
Pojęcie zabytku, wbrew rozpowszechnionym poglądom, nie ma sztywnej cezury wieków.
Dzięki działaniu społecznemu, na rejestrze zabytków znalazł się budynek Audytorium
Chemii z przełomu lat 60. i 70. Uważamy, że na rejestr zabytków mogą trafić też inne
wybitne dzieła w okresu PRL-u, takie jak np. Dolmed, Trzonolinowiec czy hala Hutmenu.
Symbolem młodego budynku, który podlegać powinien ochronie, jest Solpol, który także,
według niektórych, stał się już zabytkiem, niezależnie od ocen estetycznych. Jesteśmy
za ochroną dóbr kultury współczesnej, także tych po 1989 r. Warto ocenić budynki
z ostatnich 25 lat pod względem tego, które są najlepszymi przedstawicielami stylów
i najlepiej oddają ducha epoki.
2.9.4. Zabytki niekonwencjonalne
Należy opowiedzieć się także za ochroną „świadków czasu”. Warto ochronić elementy,
takie jak napisy, szyldy czy tablice (z różnych epok), które się zachowały np. na budynkach.
Niestety, mimo działań TUMW, nie udało się obronić napisu „Żądamy orła z koroną”,
umieszczonego na budynku Urzędu Wojewódzkiego, choć było to możliwe (napis przez
dłuższy czas po remoncie był odsłonięty). Godne ochrony są nie tylko budynki, ale
też zabytki wrocławskiej komunikacji. Najlepszymmiejscem dla nich byłoby Muzeum
Komunikacji Miejskiej w byłej zajezdni na Dąbiu. Niestety, projekt centrum kultury studenckiej, przedstawiony w marcu 2016 r. przez fundację „Tratwa” nie do końca uwzględnia potrzeby takiego muzeum.
Uważamy, że ochronie powinny podlegać niektóre dawne odcinki torowisk, z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów. Godny zachowania jako zabytek
jest też pozostałość po kolejce Twierdzy Wrocław na ul. Bernardyńskiej. Od lat działa
we Wrocławiu fundacja Otwartego Muzeum Techniki, która zbiera eksponaty (zwłaszcza statki), związane z użytkowaniem rzeki, niestety nie ma stałego miejsca dla siebie,
a z poprzedniej siedziby przy wybrzeżu Wyspiańskiego została usunięta. Niewyobrażalne
jest, żeby tak cenna kolekcja nie mogła znaleźć swojego miejsca.
2.9.5. Tożsamość
Wrocław przez lata był miastem niemieckim, o silnej obecności Polaków i Żydów, a także
z udziałem Czechów, Walonów czy Węgrów. Różnorodna była także historia religijna.
Nie zgadzamy się na ograniczanie pamięci o tysiącletniej historii miasta i powrotu do
PRL-owskiej historiografii.
Należy chronić zarówno pamięć, jak i nazewnictwo historyczne, zwłaszcza na Starym
Mieście. Nowe nazwy powinny uwzględniać nie tylko historię Polski, ale też historię
miejsca. Upamiętnienia oczekuje m.in. Georg Bender, wybitny nadburmistrz i patron
Towarzystwa Benderowskiego. Postulujemy, by Wzgórze Bendera w Parku Południowym
powróciło również formalnie do swojej nazwy.
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Inni godni upamiętnienia wybitni wrocławianie to:
- ks. Paul Peikert, autor znanego pamiętnika,
- Karl Holtei, dramaturg,
- Theodor Mommsen, prawnik, laureat Literackiej Nagrody Nobla,
- Gerhart Hauptmann, laureat Literackiej Nagrody Nobla,
- Paul Ehrlich, chemik, laureat Nagrody Nobla,
- Friedrich Bergius, chemik, laureat Nagrody Nobla,
- Otto Stern, fizyk i chemik, laureat Nagrody Nobla z fizyki.
Uważamy też, że mogłoby powstać osiedle, którego nazwy skupione byłyby na architektach - zarówno z okresu przedwojennego (Max Berg, Hans Poelzig, Richard Konwiarz,
Richard Plüddemann, Karl Klimm, Heinrich Lauterbach, Erich Mendelssohn, Moritz
Hadda), jak i powojennego (Marian i Krystyna Barscy, Andrzej Frydecki).
Historia to także trudne dzieje totalitaryzmów: hitlerowskiego i stalinowskiego. Należy
godnie upamiętnić pierwszy obóz koncentracyjny w Rzeszy Niemieckiej, KZ Dürrgoy na
terenie obecnego Wzgórza Gajowego, co najmniejprzez tablicę pamiątkową, a najlepiej przez odpowiedni pomnik, wybrany w międzynarodowym konkursie.
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2.10 PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
Celem urbanistyki wrocławskiej powinno być miasto skrojone dla wszystkich, niezależnie
od wieku czy stanu zdrowia. Skłaniać nas powinna do tego nie tylko zasada równości wobec prawa, ale i zasada solidarności społecznej. Problem jest o tyle aktualny, że np. grupa
seniorów będzie coraz większą częścią naszego społeczeństwa. Aktualne są też wszystkie
uwagi dotyczące ruchu pieszego (część 2.4.2. Ruch pieszy): najbardziej narażonymi na
trudności w ruchu pieszym są niepełnosprawni i starsi. Wrocław jest miastem o dużej
liczbie barier architektonicznych. Jest nawet nazywany „najbardziej płaskim miastem
o największej liczbie schodów”.
Symbolem podejścia nieuwzględniającego potrzeb wszystkich użytkowników miasta jest
remont Zaułka Solnego, gdzie projektant zapomniał o jakiejkolwiek pochylni.
W kilka lat wszelkie schodki na terenach dróg publicznych, parków i skwerów miejskich
powinny być zlikwidowane albo - gdy jest to niemożliwe - uzupełnione pochylniami
i windami. Urządzenia te powinny być montowane po wszystkich stronach danego wejścia,
by nie zwiększać długości drogi dla osób niepełnosprawnych.
Pochylnie do budynków powinny być jedynie ostatecznością, a standardem - wejście
w poziomie parteru. Zaś sytuowanie specjalnych wind dla niepełnosprawnych nie jest
dobrym rozwiązaniem, gdyż praktyka pokazuje, że takie utrudniają równe prawa niepełnosprawnym (windy często nie działają lub wymagają obsługi).
Gdy jednak już z pewnych powodów muszą być zastosowane, pochylnie trzeba sytuować
przy wszystkich wejściach do budynku lub na dany teren.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny przewidywać obowiązkowe windy wewnątrz wszystkich budynków usługowych i wielorodzinnych, a także
wejścia w poziomie parteru, bez pochylni ani schodków. Zmiany wymaga projektowanie
peronów tramwajowych, które powinny być równe z poziomem tramwaju. To, że jest to
możliwe, pokazuje przykład Gdańska. Skandaliczne jest położenie peronów w poziomie
„zero” na rondzie Reagana czy ul. Szewskiej.
Jednym z głównych celów polityki komunikacyjnej miasta powinien być tabor tramwajowy całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (min. 50% niskiej
podłogi w pojeździe oraz duża liczba drzwi, ułatwiająca szybką wymianę pasażerów).
Celem krótkoterminowym powinien być zaś niskopodłogowy kurs na każdej z linii co
najmniej co pół godziny.

Fot. 8. Solpol powinien stać się zabytkiem (źródło: tvp.pl)

Informacja o pojazdach niskopodłogowych powinna być wyświetlana na tablicach
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (wniosek w tej sprawie powstał w ramach projektu
„Przestrzeń Wrocławia”). Wszystkie te rozwiązania będą korzystne nie tylko dla osób
niepełnosprawnych, ale przecież również dla tych, którzy tylko czasowo (z uwagi np. na
nogę w gipsie) mają trudności w poruszaniu się, a także dla osób starszych. Dla seniorów
szczególnie istotne jest też lokowanie dużej liczby ławek, na których mogą odpocząć.
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2.11. HANDEL
Handel niewątpliwie stanowi jedną z najistotniejszych części życia miejskiego. Władze
miejskie muszą wspierać i pracować nad jego rozwojem - szczególnie dotyczy to funkcji handlowych w śródmieściu. Warto aby, punktem wyjścia do dyskusji o handlu we
Wrocławiu było stworzenie raportu, podobnego do tego ze Szczecina („Raport badania
stanu nasycenia w obszarze handlu i usług w Szczecinie”, http://bip.um.szczecin.pl/
chapter_11356.asp), który pozwoli na szczegółowe określenie potrzeb i kierunków rozwoju handlu w mieście.
2.11.1. Handel w śródmieściu i galerie handlowe
Potrzeba nam strategicznego zarządzania miejskimi przestrzeniami handlowymi (ulicami
i placami) na zasadach podobnych do tych, według których zarządza się galeriami handlowymi. Te ostatnie są bowiem wyrazem nowoczesnego podejścia do handlu i zapewniają
to, co ulice miejskie zapewniać przestały. Można ten trend odwrócić, a przestrzeń miejska
może być konkurencyjna dla lokalizowania w niej handlu. Dobrze zorganizowana ulica
może przyciągnąć więcej użytkowników niż galeria (a nawet sprawić, że jej budowa
będzie bezzasadna). Potrzebna jest jednak spójna i odważna strategia oraz następujące
po niej działania.
To gmina musi zapewnić dobre warunki dla handlu w samym śródmieściu. Mowa tu
przede wszystkim o:
- wysokiej dostępności komunikacyjnej, zwłaszcza za pomocą komunikacji zbiorowej,
- wysokiej jakości przestrzeni (atrakcyjność, czystość, bezpieczeństwo, dostosowanie do
potrzeb pieszych ),
- oraz, co jest bardzo ważne, odpowiedniej ofercie handlowej.
Tę ostatnią powinno się realizować przede wszystkim przez świadomą politykę lokalową:
konieczne jest przygotowanie odpowiednich lokali, zwłaszcza pod kątem metrażu - dziś
trudno znaleźć przy ulicach lokale o powierzchni typu 300, 700 czy 1600 m2, co jest wymagane przez konkretne formaty sklepów, zwłaszcza sieciowych. Władze miejskie powinny
więc we współpracy z kamienicznikami zapewnić podaż takich lokali. Co więcej, gmina
może dość precyzyjnie wpływać na ofertę handlową ulic przez przekazywanie swoich
lokali pod konkretne rodzaje działalności (np. wspierając rzemieślnictwo, usługi kulturalne, itp.) w zależnościod potrzeb. Konieczna jest także współpraca kupców / właścicieli
lokali handlowych - priorytetem powinno być wprowadzenie spójnych godzin otwarcia
sklepów, nie wspominając o wspólnych akcjach marketingowych.
Same galerie handlowe mogą zaś stanowić uzupełnienie oferty dla handlu w centrum
poprzez ich świadome i umiejętne lokalizowanie (np. na końcu ciągów pieszych) i stanowić
dodatkowy atraktor dla ruchu pieszego i na zasadzie synergii wzajemnie oddziaływać ze
śródmieściem generując jeszcze większy ruch (zwłaszcza jeśli będą to domy handlowe
bez parkingów).
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Należy rozważyć wprowadzenie dla galerii ograniczeń ilościowych (ilość obiektów) lub
wielkościowych (wielkość powierzchni handlowej) - ale niezależnie, konieczna jest, zgodna
z ogólnie przyjętą strategią, współpraca z deweloperami, aby inwestycje przyniosły
również zysk dla przestrzeni miejskiej.
Można wtedy wykorzystywać inwestycje wielkopowierzchniowe np. do odnawiania
tkanki miejskiej (np. poprzez odbudowę kwartałów, porządkowanie przestrzeni lub
rewitalizację dworców).
2.11.2. Rynki osiedlowe i targowiska
Funkcje handlowe w mieście nie mogą się jednak kumulować tylko w centrum miasta.
Zgodnie z ideą miasta kompaktowego, podstawowe funkcje handlowe powinny znajdować się jak najbliżej miejsc zamieszkania. Dlatego też popieramy koncepcję policentryczności Wrocławia i tworzenie małych lokalnych centrów handlowo-usługowych, najlepiej
w postaci osiedlowych rynków z targowiskami, niestety obecnie zapomnianych jako forma
handlu. A to właśnie targowiska stanowią niezwykle cenny przejaw życia miejskiego
i realizują żywotne potrzeby najbliższego sąsiedztwa.
Zauważają to nawet deweloperzy wkomponowujący targowiska w swoje śmiałe projekty
(Markthall w Rotterdamie). Targowisko, jako miejsce drobnych zakupów, pełnią nie tylko
funkcję handlową, ale przede wszystkim społeczną - umożliwiają kontakty z mieszkańcami z najblżeszej okolicy, budując i umacniając więzi społeczne, a także tożsamość miejsca.
Rozwiązaniem nie jest jednak zastąpienie ich przez r ealizacje takie jak np. hala Grafit.
Powinny to być miejsca atrakcyjne zarówno dla sprzedających, jak i kupujących. Nie muszą
to być śmiałe architektonicznie inwestycje - najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej
jakości przestrzeni (w tym np. zadaszenia) i dobrej lokalizacji o wysokiej dostępności
(najlepiej centralnie względem osiedli i w pobliżu linii komunikacji miejskiej).
Wierzymy, że takie rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby kupców (którzy tracą kolejne miejsca handlowe), jak i mieszkańców, oraz dzięki którym życie miasta nie będzie
odbywać się tylko w jego centrum.
O osiedlowych rynkach napisaliśmy też w części 2.2. Miasto kompaktowe.
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Zaproponowaliśmy tam przykładowe lokalizacje dla wybranych osiedli. Poniższe postulaty nie wyczerpują listy koniecznych zmian na wrocławskich osiedlach. Niezbędne jest
stworzenie strategii rozwoju dla każdego z nich - bądź ich grup, np. według podzialu,
jaki zastosowano w rejonizacji Budżetu Obywatelskiego.
W pracach nad takimi dokumentami powinni wziąć udział mieszkańcy z radami osiedli,
urzędnicy, esksperci z różnych dziedzin i społecznicy, szczególnie działający na terenie
danego osiedla. Tylko dogłębne zbadanie potrzeb i oczekiwań danych społeczności
Wrocławia pozwoli na harmonijny rozwój ich osiedli.
Taka strategia powinna wykazywać działania niezbędne do podjęcia w danym rejonie,
wraz z ich hierarchizacją. To z kolei powinno być podstawą do inwestycji i wydatkowania
miejskich pieniędzy, a także – tworzenia bądź zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

3.1. STARE MIASTO
Stare Miasto, jako serce miasta, należy chronić przed nadmiernym ruchem samochodowym, podobnie jak to jest w innych miastach europejskich (np. Strasburg, Wiedeń,
Barcelona, Londyn)Docelowo powinno być wolne od tranzytowego ruchu kołowego.
Zlikwidować należy trasę W-Z w obecnym kształcie. Docelowo powinna zostać jedynie
ulicą dojazdową do centrum, ograniczoną do jednego pasu w każdym kierunku. Przy czym
nie jest potrzebna żadna „alternatywa” w postaci kolejnej drogi lub systemu drogowego.
Realnymi zmianami powinny być:
- rozwinięty system transportu zbiorowego, wraz z liniami tramwajowymi, kursującymi
znacznie częściej niż obecnie
- rozwinięty system dróg rowerowych, który umożliwi dojechanie do centrum ze
wszystkich osiedli wrocławskich. Natomiast samochodem będzie można wybrać ulice:
Podwale, Kościuszki, Owsianą, Swobodną i przyszły łącznik między pl. Strzegomskim,
a ul. Grabiszyńską, który pozwoli na zmniejszenie liczby aut dojeżdżających do pl. Jana
Pawła II.
Ruch w centrum należy ograniczyć wyłącznie do tego dojazdowego. Wymaga to dużych
inwestycji w transport zbiorowy, a także znaczącej poprawy komfortu podróżowania.
Częstotliwość tramwajów powinna zwiększyć się z 12 do 7-8 minut w godzinach szczytu
tak, aby zwiększona pojemność przyjęła dodatkowych pasażerów. Taka częstotliwość
pozwoli też na znaczne przyspieszenie łącznego czasu przejazdu, przez skrócenie czasu
przesiadek, czym uczyni podróżowanie transportem publicznym bardziej atrakcyjnym.
Niezbędna jest budowa drugiego toru tramwajowego na ul. Szewskiej i Grodzkiej. Obecna
sytuacja utrudnia komunikację między północną częścią Starego Miasta a południową
częścią Wrocławia, a także ogranicza przepustowość tras tramwajowych w centrum.
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Przy znaczącym zwiększeniu liczby kursów tramwajowych, będą niezbędne także dalsze
inwestycje, zwiększające przepustowość sieci tramwajowej w centrum - np. dodatkowa
trasa tramwajowa na linii wschód-zachód (np. ul. Purkyniego i Kotlarską do Szewskiej
albo ul. Wita Stwosza, Rynkiem i św. Mikołaja).
W ścisłym centrum powinny powstawać kolejne strefy wyłączone z ruchu aut, na wzór
ul. Oławskiej czy Kuźniczej. Proponujemy powrót do planu z 2011 roku, zgodnie z którym
deptaki miały powstać na ul. Św. Elżbiety czy Kiełbaśniczej. Idealną strefą pieszą, już
dzisiaj uczęszczaną masowo przez przechodniów, byłaby ul. Ruska na odcinku między
Kazimierza Wielkiego a pl. Solnym. Na innych ulicach, takich jak Odrzańska, Włodkowica,
Nożownicza, czy ciąg Gepperta - Ofiar Oświęcimskich do ul. Świdnickiej, można by
stworzyć przestrzenie współdzielone, tzw. woonerfy z priorytetem ruchu pieszego, zagospodarowaniem zielenią i małą architekturą, ale z możliwością wjazdu samochodem.
Zdecydowanie konieczne jest wycofanie się z pomysłu parkingu pod fosą. Ten projekt
nie tylko zaszkodziłby środowisku, w tym drzewom (którym groziłoby uschnięcie), ale
też - jest niepotrzebny z punktu widzenia transportu miejskiego.
Parkingi wielopoziomowe już dzisiaj stoją niewykorzystywane, a powinniśmy liczyć
się raczej z mniejszymi potrzebami parkingowymi, a większym udziałem transportu
zbiorowego, rowerowego i pieszego.
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Plac Jana Pawła II musi na nowo stać się miejskim placem, a nie tylko skrzyżowaniem.
Pierwszym krokiem powinno być wyznaczenie przejść dla pieszych na jego powierzchni.
Przejść dla pieszych brakuje także m.in. przy Arsenale (przez ul. Nowy Świat) oraz na
skrzyżowaniu ulic Oławskiej, bł. Czesława i Piotra Skargi na kierunku wschód-zachód.
Rewitalizacji oczekuje także plac Solidarności, obecniec służący za parking. Po uzupełnieniu brakującej zabudowy (nowy gmach Cuprum, budynki przy Drzewnej, pl. Solidarności
i Sokolniczej), powinien stać się on wysokiej jakości przestrzenią publiczną, z dużą ilością
zieleni (w tym drzew).
Wielkim skarbem centrum Wrocławia jest Odra. Uważamy, że należy rozwijać nadodrzańskie życie miasta:
- Wyspa Słodowa powinna być wyspą otwartą, bez zamykania na noc,
- konieczna jest budowa kładki między wyspą Tamką a Wyspą Piasek lub Słodową, która
mocno skróci czas dojścia ze Starego Miasta na wyspy odrzańskie oraz połączy ul. Szewską
z Jedności Narodowej,
- niezbędne jest spięcie na nowo przerwanych bulwarów, m.in. przez budowę przejść dla
pieszych przy moście Pokoju i przy moście Pomorskim.
W centrum Wrocławia potrzeba też więcej drzew (o naturalnych pokrojach i rozmiarach),
gdyż pełnią one ważne funkcje środowiskowe i estetyczne.
W dobie zmian klimatu, coraz częstszych nawałnic, a z drugiej strony okresów suszy
i fal gorąca, jest to szczególnie ważne.
Powinny one towarzyszyć zabudowie, również zabytkowej, np. na placu przy kościele
Św. Marii Magdaleny. Na ul. Świdnickiej, między Oławską a Kazimierza Wielkiego, klony
kuliste powinny zostać zamienione na pełnowymiarowe drzewa. Dzięki temu w przyszłości znacznie zmniejszą nagrzewanie się kamiennych nawierzchni i przyniosą latem ulgę
mieszkańcom. Mogłyby być one nasadzone wzdłuż dawnej linii zabudowy, która została
przesunięta w czasie odbudowy miasta po 1945 r., by utworzyć Plac Młodzieżowy.
Nasadzenia dużych drzew potrzebne też są na wspomnianej Kazimierza Wielkiego.
Szpalery drzew powinny oddzielać od siebie ruch pieszy, rowerowy, samochodowy
i tramwajowy (na trasie W-Z zmieściłyby się co najmniej cztery szpalery drzew na większej długości ulicy).
Na Starym Mieście w latach powojennych wybudowano bardzo dużo bloków. Wiele z nich
nie było od tamtego czasu remontowanych, inne modernizowane są bez poszanowania
modernistycznych podziałów elewacji. Estetyka samego centrum dużo by zyskała na
przemyślanych rewaloryzacjach tych budynków. Towarzystwo Upiększania Miasta
Wrocławia przedstawiło w roku 2011 projekty odnowy elewacji takich bloków*.

Fot. 9. Propozycja modernizacji bloku na rogu ul. Szewskiej i Nożowniczej, w nawiązaniu
do ceglanej ściany szczytowej kamienicy (źródło: TUMW)

* http://tumw.pl/powojenne-bloki-dobre-wzorce-modernizacji/, http://tumw.pl/powojenne-bloki-cz-2%E2%80%93-dobre-wzorce-modernizacji/, http://tumw.pl/powojenne-bloki-cz-3-dobre-wzorce-modernizacji/,
dostęp: 18.04.16
** http://tumw.pl/plac-nowy-targ-wedlug-tumw/, dostęp: 18.04.16
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Korzystnym byłoby stworzenie katologu dobrych praktyk w zakresie modernizacji PRLowskiej architektury, szczególnie dla obszaru parku kulturowego „Stare Miasto”. Wartym
rozważania byłoby umocowanie go w prawie, np. poprzez zarządzenie prezydenta.
Zmian potrzebują niektóre przestrzenie publiczne na Starym Mieście, takie jak:
- placyk przy wlocie Leszczyńskiego w Kazimierza Wielkiego – który wymaga uporządkowania parkowania i oddania przestrzeni pieszym, urządzenia roślinności, wyposażenia
w małą architekturę; można także rewaloryzacji poddać fontannę, obecnie nieczynną,
która wciąż tam stoi,
- plac Solny – który wymaga powiększenia powierzchni chodników po zlikwidowanych
zatokach postojowych na wschodniej pierzei placu, wprowadzenia miejsc postojowych
krótkotrwałych zamiast całodniowych, zlikwidowania części miejsc parkingowych, przynajmniej na okres wiosenno-letnio-jesienny pod ogródki gastronomiczne, głównie na
zachodniej pierzei placu,
- plac przy kościele Św. Marii Magdaleny - konieczne jest posadzenie pełnowymiarowych
drzew wzdłuż Szewskiej i Wita Stwosza, po linii dawnych kamienic,
- plac Nowy Targ – którego sytuację poprawi postawienie pawilonu handlowego wzdłuż
ul. Piaskowej, nieodłącznego elementu w wizji jego odnowy, przedstawionej przez pracownię arch. Romana Rutkowskiego; konieczne jest także wyremontowanie otaczających
plac bloków, z poszanowaniem ich modernistycznego wyglądu (projektykolorystyki dla
tych budynków przedstawiło w 2010 roku Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia**),
połączone z ich termomodernizacją (ewentualne odtworzenie dawnej zabudowy wokół
tego placu to obecnie pieśń przyszłości); dokończenia wymaga płyta placu: poprzez
rewaloryzację fontanny Neptuna, symbolu związków Wrocławia z Hanzą, odtworzonej
z zachowanych części lub – alternatywnie – postawienie nowoczesnej fontanny, bez konieczności lokowania jej w niecce (odtworzonego Neptuna należałoby wtedy postawić
w innym, dobrze wyeksponowanym miejscu Starego Miasta),
- Wzgórze Polskie – zachowane ruiny Bastionu Ceglarskiego powinny zostać zaadoptowane, nie tylko zabezpieczone; rozważyć można też postawienie wieży widokowej wraz
z restauracją na szczycie wzgórza, co jeszcze bardziej uatrakcyjni ten teren,
- Wzgórze Partyzantów – które najpierw musi zostać odzyskane przez gminę w procesie
sądowym od firmy Retropol, która na początku lat 90-tych XX w. dostała to miejsce
w użytkowanie wieczyste i przez lata doprowadziła obiekt do bardzo złego stanu; następnie konieczna będzie kompleksowa rewaloryzacja całego terenu Wzgórza z odtworzeniem
fontanny i wieży widokowej,
- Promenada Staromiejska – na rewaloryzację czeka odcinek Promenady od ul. Świdnickiej
do budynku Proximy oraz od ul. Piotra Skargi do ul. Oławskiej; natomiast na wyremontowanych częściach Promenady konieczne są pewne zmiany, np. zamontowanie ławek
z widokiem na fosę (na odcinku od ul. Krupniczej do Świdnickiej ich zabrakło).
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3.2. CENTRUM ŚWIEBODZKIE
To nowa dzielnica, której powstanie TUMW zaproponował kilka lat temu, w różnych
wariantach*. Autorem koncepcji był Tomasz Korolkiewicz, a współpracownikami: Igor
Gisterek, Przemysław Filar i Bartłomiej Knapik.
Dzisiaj teren w okolicach Dworca Świebodzkiego jest w dużej mierze zabudowany ruderami lub stanowi nieużytek. Obszar Centrum Świebodzkiego został zaprojektowany jako
dzielnica o wielkomiejskim charakterze, z szerokimi alejami obsadzonymi szpalerami
drzew (Trasa Strzegomska, Trasa Świebodzka i Śródmiejska Trasa Południowa) oraz
siatką ulic lokalnych dzielących obszar na kwartały.
Przebieg głównych tras komunikacyjnych, kształt obszaru objętego opracowaniem, jak
również urbanistyczne uwarunkowania przyległych terenów determinują podział terenu
na kwartały i przebieg ulic lokalnych, będących przedłużeniem istniejących dróg spoza
obszaru lub dawnych ich przebiegów, które postuluje się przywrócić. Ulica Robotnicza
jako jedyna istniejąca na tym obszarze pozostaje w swoim historycznym przebiegu
w niemalże niezmienionej formie.
W centralnej części dzielnicy zbiegają się projektowane ulice lokalne będące przedłużeniem ulic:
- od północy ul. Inowrocławskiej,
- od południa ul. Kolejowej oraz ulice nowoprojektowane.
Takie ukształtowanie przestrzenne scala rozdzielone dotychczas Przedmieście Świdnickie
od południa i Mikołajskie od północy, harmonijnie wkomponowując nową dzielnicę
w istniejącą tkankę miejską.
Podstawowym założeniem przyjętym przy proponowanych wariantach zagospodarowania obszaru Centrum Świebodzkiego było niedopuszczenie za wszelką cenę na umieszczenie łącznika ulic Szpitalnej i Robotniczej w ciągu Śródmiejskiej Trasy Południowej na
wiadukcie wyniesionym na 6 lub 7 metrów ponad poziom otaczającego terenu.
Takie rozwiązanie ma same minusy. W bezpośrednim sąsiedztwie nie da się nic zbudować,
a wywyższenie jezdni ponad poziom terenu znacznie zwiększa uciążliwość hałasu generowanego przez ruch uliczny.
Biorąc pod uwagę przykład Gądowianki można założyć, że obszar negatywnego wpływu
estakady (przekroczenie hałasu ponad wszelkie normy), na którym lokowanie funkcji
mieszkalnych jest niemożliwe, sięga 200 metrów od wiaduktu. A ograniczenie potencjalnych funkcji wpłynie bezpośrednio na cenę sprzedawanych w pobliżu gruntów. Estakada
uniemożliwia skomunikowanie terenów Centrum Świebodzkiego z ŚTP ze względu na
różnicę poziomów co dodatkowo obniży ich wartość.
* http://tumw.pl/centrum-swiebodzkie-opis-obecnej-sytuacji/; dostęp: 25.04.16
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Zastosowanie kilku równoległych ulic na poziomie terenu pozwoli natomiast doskonale
skomunikować ten teren z pozostałą częścią miasta. Dlatego jako rozwiązanie zaproponowano obniżenie torów kolejowych biegnących z Dworca Świebodzkiego poniżej
poziomu terenu i poprowadzenie ich w wykopie (tańsza wersja) lub w tunelu (droższa).
Dzięki takim decyzjom łącznik zwany Nowoszpoitalną mógłby przebiegać w na poziomie
terenu i być aleją miejską wysadzaną drzewami, przy której można ulokować zabudowę
usługową lub mieszaną.
Zaplanowano bardzo dobre skomunikowanie wewnętrzne dzielnicy oraz powiązanie
jej z resztą miasta za pomocą transportu szynowego. Odpowiednio gęste rozmieszczenie
przystanków na projektowanych alejach stanowi kompromis pomiędzy wysokim tempem
przemieszczania się właściwym dla wydzielonego torowiska oraz dobrą dostępnością
tramwaju dla przyszłych mieszkańców.

3.3. PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE
Przedmieście Oławskie powinno stać się modelowym przykładem zrównoważonego rozwoju; miejsca przyjaznego mieszkańcom różnych grup społecznych. W ramach projektu
„Przestrzeń Wrocławia” TB i TUMW zgłosiły liczne propozycje dotyczące przyszłości tego
osiedla w kontekście jego przyszłej rewitalizacji.
3.3.1. Miejsce Spotkań
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3.3.3. Aleja Kościuszki
Proponujemy projekt, który uczyni z ul. Kościuszki prawdziwą miejską ulicę, z priorytetem dla komunikacji tramwajowej, przyjazną pieszym i rowerzystom, o jednym pasie
ruchu w każdym kierunku.
Projekt powinien obejmować: obustronne szpalery drzew, rewitalizację torowiska tramwajowego, wymianę nawierzchni ulicy, przeniesienie parkowania na jezdnię, w celu
uwolnienia na chodniku miejsca dla pieszych, a także obustronne pasy rowerowe.
3.3.4. Remont chodników i uspokojenie ruchu na Przedmieściu Oławskim
ul. Komuny Paryskiej, Zgodna, Miernicza, Prądzyńskiego, Więckowskiego, Łukasińskiego,
Kniaziewicza i inne.
Celem działań powinno być zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i poprawa jakości przestrzeni pieszej. Wzorem może być plan uspokojenia ruchu części Nadodrza (okolice
Ołbińskiej i Jedności Narodowej), przygotowany przez UM.
Projekt powinien obejmować przekształcenie niektórych ulic w jednokierunkowe (ul.
Łukasińskiego), przeniesienie parkowania na jezdnie (m.in. ul. Więckowskiego, Zgodna,
Komuny Paryskiej, Miernicza, Kniaziewicza), zabezpieczenie chodników przed parkowaniem, wymiana nawierzchni chodników na nową (płyty betonowe 50×50 cm), a także
fizyczne środki uspokojenia ruchu (wyniesione przejścia, „uszy Myszki Miki”, minironda).

Rynek Przedmieścia Oławskiego na rogu ul. Komuny Paryskiej, Zgodnej, Kościuszki
Proponujemy stworzenie miejsca z ławkami, w którym mogliby spotykać się mieszkańcy.
Wzorem może być np. przestrzeń na rogu ul. św. Antoniego i Krupniczej, czy też Rynek
Psiego Pola. Projekt powinien obejmować również zieleń: nasadzenie drzew, a także
donice z kwiatami.Obok stacji transformatorowej mógłby powstać niewielki pawilon dla
kawiarni, a także miejsca aktywności społecznej. Rynek powinien objąć także teren dzisiaj
zajmowany przez parkowanie na ślepym odcinku ul. Komuny Paryskiej.
3.3.2. Aleja Traugutta
Niestety, wykonany w latach 90. remont ul. Traugutta nie uwzględniał innych potrzeb,
niż ruch samochodowy. Ruch pieszy został sztucznie wydłużony (przez likwidację przejść
dla pieszych przy ul. Mierniczej i Prądzyńskiego), nie zadbano o potrzeby rowerzystów
i komunikacji zbiorowej. Ulica nie została także wyposażona w odpowiednią zieleń,
zwłaszcza drzewa. Nowy projekt powinien obejmować obustronne szpalery drzew, przeniesienie przejść dla pieszych do planowanych lub istniejących naturalnych ciągów pieszych (ul. Miernicza – jej przedłużenie zgodne z miejscowym planem zagospodarowania,
ul. Prądzyńskiego – ul. Szybka), wydzielenie torowiska tramwajowego i obustronne
drogi rowerowe.
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Fot. 10. Skwer Bonifratrów obecnie – zamieniony na parking dla prywatnej inwestycji mieszkaniowej.
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3.3.5. Skwer Bonifratrów (na rogu Komuny Paryskiej i Pułaskiego).

3.3.9. Odnawialne Przedmieście Oławskie – panele słoneczne na dachach

Ta przestrzeń jest jednym z niewielu miejsc zielonych w gęsto zabudowanym terenie.
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje tam
teren zieleni parkowej. Realizacja powinna zapewne wiązać się z przejęciem terenu na
własność gminy. Częścią projektu powinno być: ustawienie ławek, zasadzenie nowych
drzew i krzewów. Niestety, obecnie skwer został ogrodzony i zamieniony w parking dla
pobliskiej inwestycji mieszkaniowej.

OZE są przyszłością energetyki, a ich wdrożenie jest też obowiązkiem Polski. Energetyka
rozproszona jest w stanie ochronić nas przed kryzysami energetycznymi, a także sprzyja
zmniejszeniu zanieczyszczeń. Dobrym rozwiązaniem dla śródmieść miast są panele
fotowoltaiczne, które mogą być umieszczone na dachach. Projekty mogłyby uwzględniać
umieszczenie paneli słonecznych na budynkach publicznych (SP 2, SP 85, LO XIII, SP 92,
budynek Starostwa Powiatowego, itd.) i ofertę dotacyjną dla wspólnot mieszkaniowych
i innych instytucji.

3.3.6. Kładka nad torami kolejowymi między Przedmieściem Oławskim a Hubami
i przystanek Szybkiej Kolei Miejskiej
Stworzenie przystanku na linii E-30 spowodowałoby znaczącą poprawę komunikacji zbiorowej, zwłaszcza biorąc pod uwagę powstanie Szybkiej Kolei Miejskiej/Aglomeracyjnej.
Podmiotem inicjującym powstanie przystanku kolejowego może być Urząd Miejski Wrocławia, nawet gdy realizatorem są Polskie Linie Kolejowe (przykłady m.in. Wałbrzycha
i Lęborka).Likwidacja kładki nad torami spowodowała problemy dla pieszych i wydłużyła
ich drogę dojścia ze wschodniej części Przedmieścia Oławskiego w okolice ul. Hubskiej.
Powinna być odtworzona jako kładka pieszo-rowerowa, wraz z dostępem do przystanku.
3.3.7. Kładka pieszo-rowerowa nad Fosą Miejską, na przedłużeniu ul. Komuny
Paryskiej
Taka kładka, której pomysł pojawiał się już w Urzędzie Miejskim, ułatwiłaby ruch pieszych
i rowerzystów, zwiększając liczbę osób odwiedzających Przedmieście Oławskie.
3.3.8. Kamienice na Pułaskiego – zysk zamiast rozbiórki
Pozbywanie się cennego dziedzictwa jest nie wskazane w mieście tak doświadczonym
przez wojnę jak Wrocław. Kamienice przy Pułaskiego i Małachowskiego (wraz z oficynami: tylnymi i boczną) tworzą spójny zespół budowlany, który wyremontowany – będzie
zachwycać jak kamienice przy placu Staszica.
Historycznymi budynkami interesują się ostatnio także inwestorzy. Przykłady takich
rewitalizacji jak przy ul. Łaciarskiej, ul. Prusa 38 czy Marcinkowskiego 8 wskazują,
że nawet mocno zdewastowanie budynki mogą być wyremontowane. A kamienice to
zasób, który jest mocno ograniczony i nie będzie wzrastać w przyszłości.
Większość kamienic (np. 60%) może zostać sprzedana – z zastrzeżeniem ich remontu przez
prywatnego inwestora. Z zysków ze sprzedaży urząd miejski mógłby wyremontować
część (np. 20%) z przeznaczeniem na mieszkania czynszowe pod wynajem. Takich mieszkań obecnie na rynku niestety brakuje. Rozwiązanie to powinno w założeniach samofinansować się i nie przynosić strat. Inwestycję może realizować spółka gminy, co umożliwi
ustalenie nieco wyższych czynszów, niż komunalne. Jedna z kamienic powinna zostać
wyremontowana, z przeznaczeniem na działania społeczne i kulturalne, przez wybraną
w konkursie organizację (model Zajezdni Dąbie).

3.3.10. Zielone wnętrza kwartałów kamienic
Częścią procesu rewitalizacyjnego na Przedmieściu Oławskim musi być odnowa podwórek. W jak największej mierze powinny one służyć mieszkańcom pobliskich kamienic,
bez względu na wiek. Powinny stać się zielonymi oazami, ponieważ w tej części miasta
bardzo brakuje terenów zielonych, wyposażonymi dodatkowo w place zabaw, boiska,
małą architekturę (ławki, altany, oświetlenie). Miejsca parkingowe nie powinny zajmować
większej części terenu (jak jest obecnie), gdyż wtedy niemożliwe jest zaistnienie funkcji
społecznej. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby prz gotowanie projektu nowego zagospodarowania z mieszkańcami najblżeszych budynków, a nawet wspólne
wprowadzanie zmian. Dzięki temu lokalna społeczność będzie czuła się bardziej związana
z miejscem. Przykład Nadodrza pokazuje, że uporządkowane podwórka są miejscem
integrującym i żywym (np. podwórko w kwartale ulic Jagiellończyka, Rydygiera, Św.
Wincentego i Chrobrego).
3.3.11. Zielone dachy i ściany dla Przedmieścia Oławskiego
Urząd Miejski chce wspierać zielone dachy, czego przejawem jest uchwała, która
właścicieli zwalnia z podatku nieruchomości za tworzenie zielonych dachów i ścian.
W zanieczyszczonym mieście, zwłaszcza na terenach pozbawionych większych obszarów
zielonych, takie rozwiązanie poprawi jakość życia mieszkańców.
3.3.12. Likwidacja pieców wraz z termomodernizacją kamienic.
Podobny projekt zapewne jest rozważany w UM. Mocno ten pomysł popieramy i uważamy, że powinien być finansowany zarówno z programu Kawka, jak i z funduszy RPO
na gospodarkę niskoemisyjną. Podkreślamy, że termomodernizacja kamienic nie może
się wiązać ze „styropianizacją” frontowych elewacji. By zapobiec uciekaniu ciepła należy
przede wszystkim: wymienić okna na szczelne, wymienić instalację grzewczą oraz ocieplić dach (który powoduje największe straty ciepła), a ponadto – ocieplić elewację tylną.
W dalszej kolejności powinna być rozpatrywana możliwość ocieplenia od wewnątrz.
Projekt może być prowadzony jako program dotacyjny, analogiczny do Kawki, a także
jako projekt ZZK/WM (w odniesieniu do kamienic gminnych).

74

POSTULATY DZIELNICOWE

3.3.13. Rewitalizacja ul. Pułaskiego (Małachowskiego – Kościuszki)
Zamiast proponowanego przez magistrat poszerzenia drogi i stworzenia kolejnej, niebezpiecznej i nieprzyjaznej dla pieszych, “miejskiej autostrady”, należy zrewitalizować
ulicę (w miarę możliwości zasadzić drzewa, wyremontować chodniki, stworzyć drogi
rowerowe).
3.3.14. Modernizacja oświetlenia ulicznego i podwórkowego
Należy wymienić istniejące oświetlenie uliczne na nowe, energooszczędne i podwieszone
nakamienicach (bez zajmujących przestrzeń chodników słupów) na wszystkich ulicach
Przedmieścia, gdzie odległość budynów po obu stronach ulicy to umożliwia.
3.3.15. Zabudowa pl. Społecznego
Plac Społeczny, między ul. Mazowiecką, pl. Wróblewskiego, budynkiem Poczty Głównej
i Urzędem Wojewódzkim, to prawie 20-hektarowa, wyłącznie komunikacyjna przestrzeń
pomiędzy placem Grunwaldzkim z centrum akademickim a Rynkiem.
Przed wojną istniała tu gęsto zabudowana dzielnica, dzięki czemu Przedmieście Piaskowe,
Oławskie i Stare Miasto nie było tak podzielone jak obecnie. Opowiadamy się za wprowadzeniem nowej zabudowy multifunkcyjnej na ten obszar.
Jednak plan miejscowy powinien zostać zmieniony tak, aby:
- nie planować tunelu między Mostem Pokoju a pl. Wróblewskiego,
- nie likwidować wygodnego węzła przesiadkowego na pl. Wróblewskiego,
- planowane ulice, w tym deptaki z tramwajem, miały ludzką skalę i nie były szerokie na
dziesiątki metrów,
- pod Urzędem Wojewódzkim zachować zielony skwer, w tym szpaler lip, będący częscią
większego założenia (szpaler biegnie od mostu Grunwaldzkiego poludniowym skrajem
skweru i dalej parkiem wzdłuż alei Słowackiego),
- zabudowę przy Wyb. Słowackiego i ul. Mazowieckiej poprowadzić z poszanowaniem
historycznego przebiegu tych ulic.
- w środku nowej planowanej zabudowy powinien znaleźć się plac pieszy.
Ten projekt nie tylko zwiększy podaż gruntów pod zabudowę i liczbę mieszkań powstających w centrum, dobrze obsługiwanym przez transport publiczny, z dostępem pieszym
lub rowerowym do ważnych obiektów, ale także pozwoli na wykreowanie nowych przestrzeni publicznych wysokiej jakości i scali na nowo różne części miasta.
Jest to też niepowtarzalna okazja, by postawić budynki o naprawdę wysokiej jakości
i niebanalnej architekturze. Temu mogłyby służyć międzynarodowe konkursy.
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3.4. PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE
Przedmieście Świdnickie powinno na nowo stać się centrum Wrocławia. Rewitalizacji
wymaga ul. Świdnicka:
- priorytetu dla komunikacji zbiorowej - przystanki wiedeńskie, ułatwiające pasażerom
wejście do pojazdu,
- ruchu pieszego krótki czas oczekiwania na zielone, szerokie, wygodne chodniki
- ruchu rowerowego - pasy dla rowerów,
- odpowiedniego zarządzania lokalami usługowymi i handlowymi - również na zasadzie
negocjacji z właścicielami,
- wyposażenia ulicy Świdnickiej w zieleń.
Niestety, błędne decyzje planistyczne doprowadziły do ulokowania w tym obszarze
aż trzech galerii handlowych (a czwartej - w bliskiej okolicy), co trwale będzie uniemożliwiać odrodzenie się ulic handlowych. Przedmieście Świdnickie także powinno być obszarem świetnie obsługiwanym komunikacją zbiorową, aktualne są wszelkie uwagi dotyczące
zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów, zawarte w części dla Starego Miasta.
Zmian wymaga ul. Grabiszyńska, która dziś, na odcinku między pl. Legionów
a ul. Zaporoską, przypomina miejską autostradę. Proponujemy przekształcenie tej ulicy
w aleję, tj:
- pozostawienie dwóch pasów w każdym kierunku - o szerokości zwężonej w stosunku
do stanu obecnego,
- wyznaczenie pasów rowerowych i parkowania na obecnym trzecim pasie,
- zasadzenie drzew,
- przywrócenie przejść dla pieszych na poziomie gruntu wzdłuż ul. Prostej i Kolejowej,
wraz z likwidacją kładki.

3.5. NADODRZE, OŁBIN, KLECZKÓW, PRZEDMIEŚCIE PIASKOWE
Jest to obszar miasta, gdzie problem zanieczyszczeń jest najbardziej palący, a na zanieczyszczenie energetyczne nakłada się również transportowe. W okresie grzewczym głównymi winowajcami zanieczyszczenia powietrza są piece, często złej jakości technicznej,
którymi ogrzewają się mieszkańcy kamienic. To z nich pochodzi ponad 95% zanieczyszczenia benzo[a]pirenem oraz 70% zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi.
Mieszkańcy często palą nie tylko niskiej jakości węglem, lecz także tzw. mułem węglowym, „ekogroszkiem”.
Głównymi powodami spalania złej jakości paliwa są kwestie finansowe oraz brak świadomości wśród mieszkańców Śródmieścia związanej z zagrożeniami zdrowotnymi wynikającymi z oddychania zanieczyszczonym powietrzem.
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Priorytetem inwestycyjnym w tym obszarze powinno być podłączenie kamienic do elektrociepłowni.Należy jednak pamiętać, że podłączanie nie może przebiegać tylko i wyłącznie
w oparciu o zgodę danych wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych na podłączenie do
elektrociepłowni, lecz musi być szerzej zakrojonym miejskim planem zmiany systemu
ogrzewania w Śródmieściu.
Kilkuletni plan powinien zakładać podłączanie do elektrociepłowni całych kwartałów
kamienic oraz kompleksową termomodernizację budynków, dzięki której zwiększy się
efektywność energetyczna śródmiejskich mieszkań, a opłaty za ogrzewanie nie spowodują
popadania mieszkańców w tzw. ubóstwo energetyczne.
3.5.1 Remonty
XIX-wieczne, w miarę dobrze zachowane, zespoły mieszkaniowe stanowią wartość jako
całość. Zasadą powinna być ochrona wszystkich budynków powstałych przed 1945 r., za
wyjątkiem budynków ewidentnie niskiej wartości (dobudówek, przekształconych oficyn).
W północnej i północno-wschodniej części śródmieścia, podobnie jak na Przedmieściu
Oławskim, opisanym w części 3.3., gmina wraz z mieszkańcami powinna prowadzić
remonty podwórek we wnętrzach kwartałów kamienic. Powinny one stać się atrakcyjną
przestrzenią rekreacyjno-wypoczynkową dla swoich mieszkańców, bez względu na wiek.
Te półpubliczne lub półprywatne przestrzenie należałoby zamienić na zielone oazy w sercu
miasta, podzielone na różne strefy, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców.
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Kompleksowej rewitalizacji wymagają również takie ulice jak Rydygiera, Słowiańska,
Św. Wincentego czy Trzebnicka (na północ od wiaduktu kolejowego).
3.5.2. Infrastruktura
Niezbędne jest wydzielenie torowiska w przekroju ul. Jedności Narodowej, by tramwaj stał
się realnie najszybszym środkiem transportu. Rozwiązania wymaga też ul. Poniatowskiego,
gdzie wydzielenie jest niemożliwe - proponujemy, by ulica stała się deptakiem z tramwajem. Ruch samochodowy należałoby wtedy poprowadzić ul. Jedności Narodowej lub
ul. Oleśnicką i Żeromskiego.
Południowa część placu Staszica (skrzyżowanie ulicy Pomorskiej, placu Staszica, ulicy
św. Wincentego oraz placu Strzeleckiego) nadałaby się na lokalny rynek osiedlowy,
gdyby tę przestrzeń inaczej zaaranżować (obecnie znajduje się tam niski budynek
z supermarketem).
Ciekawą koncepcję na otwarty obiekt handlowy, pełniący funkcję targu, połączony z biurami dla małych firm i kooperatyw oraz centrum kultury przedstawiła Joanna Zielińska w
pracy dyplomowej pt. „Anatomia nieformalnych przestrzeni. Architektura handlu ulicznego.”. Uważamy, że tego typu projekt warto zrealizować, gdyż łączy funkcję targową z
kulturalną, tworząc żywe centrum dzielnicy. A umiejscowienie obok węzła przesiadkowe
jeszcze bardziej wzmocni jego znaczenie.

Remontu wymaga ul. Pomorska. Powinna zyskać nową nawierzchnię, która zniweluje
poziom hałasu, a także obustronną, jednokierunkową infrastrukturę dla rowerów.
Powinny tu powstać przejścia dla pieszych na wysokości ul. Nobla, Wąskiej i Henryka
Brodatego (po północnej stronie skrzyżowania), ponieważ brak pasów mocno wydłuża
czas dojścia pieszych między poszczególnymi stronami ulicy.
Pomorska powinna być obsadzonym drzewami reprezentacyjnym ciągiem, skupiającym ruch pieszy z dużej części osiedla i generującym zyski dla lokalnego biznesu. W
następstwie przeniesienia drogi krajowej nr 5 na Obwodnicę Śródmiejską (2016 r.) należy
uznać ciąg Bałtycka-Most Osobowicki-Reymonta-pl. Staszica-Pomorska-Mosty Pomorskie
za dojazdowy (pozbawiony tranzytu) i zapewnić pełny priorytet dla komunikacji zbiorowej, pieszej i rowerowej (wydzielone torowiska, przystanki wiedeńskie, likwidacja zatok
autobusowych, uspokojenie ruchu, poprawa bezpieczeństwa pieszych i stworzenie tras
rowerowych).
Skwer przy Pomorskiej powinien zostać powiększony do stanu pierwotnego, a mur oddzielający zieleń od ulicy zlikwidowany. Należy również zmodernizować węzły przesiadkowe na placu Staszica oraz na skrzyżowaniach Pomorska/Dubois i Dubois/Drobnera*
(wg projektu firmy Progreg , ale bez poszerzania jezdni).
* http://www.progreg.pl/?p=111, dostęp: 18.04.16

Fot. 11. I miejsce w konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich na Dyplom Roku '16, obiekt handlowo-biurowo-kulturalny na pl. Staszica (źródło: SARP o. Wrocław)
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W okolicach ul. Ptasiej znajdują się nadal gminne działki pod zabudowę. Powinny zostać
sprzedane wyłącznie w celu budowlanym. Można zlokalizować tu także budownictwo
czynszowe, którego powstanie jest konieczne we Wrocławiu. Nie dotyczy to jednak terenu
targowiska, które powinno być przez miasto chronione.
3.5.3. Komunikacja
Przez Nadodrze, Ołbin i Kleczków przebiega linia kolejowa, która potencjalnie jest najbardziej popularną trasą kolei miejskiej. Niezbędne jest zlokalizowanie dodatkowego
przystanku, w okolicach ul. Rychtalskiej, by obsłużyć gęsto zabudowany Ołbin, a także
nowo powstające osiedle Promenady Wrocławskie.
Dworzec Nadodrze mógłby stać centrum lokalnej społeczności, ze sklepem, biblioteką
czy przedszkolem. Dalej idącym pomysłem jest wykorzystanie przestrzeni Dworca jako
miejsca działań artystyczno-kulturalnych lokalnych organizacji pozarządowych, tworzonych przez mieszkańców Śródmieścia. Wsparcie dla lokalnych NGO-sów powinno na stałe
wpisać się w trend rewitalizacyjny, który zapewnia miejsca pracy na terenach objętych
działaniem. Konieczne jest przebicie tunelu na Kleczków: dzisiaj bowiem mieszkańcy
tego osiedla muszą chodzić naokoło chcąc dotrzeć do dworca.
Projektem, który należy wdrożyć, jest przygotowany przez Wydział Inżynierii Miejskiej
modelowy projekt uspokojenia ruchu na Nadodrzu (między ul. Trzebnicką a Jedności
Narodowej). Projekt ten przewidywał uwolnienie chodników od parkowania, stworzenie ulic jednokierunkowych, a także zwężenie wlotów ulic. Chodniki trzeba uwolnić od
parkowania na całym obszarze Śródmieścia, np. na ul. Grunwaldzkiej czy Sienkiewicza.
3.5.4. Zmiany architektoniczne
Ogrody działkowe przy ul. Prusa i Reja powinny być w dużej mierze przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową, zgodnie z postulatem zagęszczania zabudowy w śródmieściu.
Znaczną część należy jednak przeznaczyć pod park, który byłby kontynuacją strefy przy
ul. Prusa. Teren ten w planie miejscowym przewidziany jest jako osiedle-ogród, z dużą
ilością zieleni.
Ponieważ jest to teren gminny, to istnieje niepowtarzalna szansa, by uczynić je osiedlem
wzorcowym:
- ze zróżnicowaną zabudową mieszkaniową - czynszową, komunalną, deweloperską,
kooperatywami mieszkaniowymi,
- bez ulic w poprzek, które penetrowałyby samochody (dostęp autem powinien pozostać
od ulic Prusa, Reja i Bujwida) - z uwagi na bliskość terenów rekreacji, handlu, usług i linii
tramwajowej nowe osiedle powinno opierać się na transporcie publicznym, rowerowym
i pieszym. Pozwoli to na wykreowanie przyjaznej, zielonej przestrzeni wokół budynków.
Nową dzielnicę z Zaciszem powinna połączyć pieszo-rowerowa kładka.

POSTULATY DZIELNICOWE

79

Innym terenem, nadającym się pod wartościową zabudowę, jest Port Miejski. Sam port
mógłby zostać przekształcony w port rekreacyjny, z miejscem dla łódek i jachtów. Dla
tej inwestycji niezbędna jest przebudowa kolektora wodociągowego MPWiK. Ochronie
powinny podlegać zabytkowe budynki dawnego portu, jako nadające specyfikę temu
miejscu, uzupełnione wyłącznie o takie, które tego charakteru nie przesłonią
3.5.5. Kleczków
Osiedle Promenady Wrocławskie powinno natychmiast zostać podłączone do komunikacji miejskiej, przez skierowanie tam linii autobusowej. Rozważenia wymaga budowa
nowej trasy tramwajowej w tamtym obszarze, która w pierwotnym projekcie Promenad
przejeżdżała przez sam środek osiedla.
Problemem, z którym zmaga się Kleczków, jest brak wspólnej przestrzeni publicznej.
Osiedle jest silnie podzielone na „starą” część z kamienicami oraz „nową” część z nowoczesną zabudową. W żadnej z nich nie ma jednak wystarczającej ilości terenów zielonych
czy rekreacyjnych. Rozwiązaniem, które nie tylko połączyłoby architektonicznie obie
części Kleczkowa, lecz także przyczyniło do integracji społecznej mieszkańców kamienic
i nowoczesnych osiedli, byłoby wykorzystanie przestrzeni wokół starej gazowni Ołbin.
Gazownia była niegdyś centrum życia osiedlowego, obecnie teren jest nieatrakcyjny,
gazownia nieczynna, a jej pozostałością są tylko dwa cylindryczne fundamenty, będące
w czasach funkcjonowania zbiornikami na gaz.
Terenowi wokół gazowni można przywrócić funkcję przestrzeni publicznej poprzez stworzenie tam małego parku z placem zabaw czy ośrodka kulturalnego, przeznaczonego na
działalność organizacji pozarządowych, bibliotek, klubów seniora czy innych form działalności artystyczno-oświatowej.
3.5.6. Przestrzenie publiczne i usługi
Na omawianym obszarze rewitalizacji wymagają przestrzenie publiczne:
- Bulwar Słoneczny - konieczna jest całkowita przebudowa wraz z sieciami podziemnymi;
Zarząd Zieleni Miejskiej dysponuje koncepcjami zagospodarowania z dużą ilością zieleni
niskiej i średniowysokiej oraz drzew,
- Skwer Skaczącej Gwiazdy - wyposażenie w nową małą architekturę, w infrastrukturę
rekreacyjną, nasadzenie dodatkowych drzew i zieleni niższej, utwardzenie ścieżek,
- Skwer Ludzi ze znakiem „P” (wzdłuż ul. Prusa od Nowowiejskiej do ogródków działkowych nad Odrą) - odnowienia wymagają trawniki i zabezpieczenie ich przez samochodami, utwardzenie ścieżek, odnowienie kamiennych ławek, wyposażenie w nową
małą architekturę,
- skwer przy Placu Westerplatte - wymiana nawierzchni chodników, wytyczenie dodatkowych ścieżek, wykonanie nasadzeń zieleni niskiej, kwitnącej, wyposażenie w nową małą
architekturę, zabezpieczenie trawników przed samochodami.
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Zmian wymaga również skrzyżowanie ulic Wrocławczyka i Polaka, które obecnie zajęte
jest głównie przez zaparkowane samochody (wiele w miejscach niezgodnych z przepisami), ale urbanistycznie ukształtowane jest jako plac, z pierzejami w układzie rombu
(brakująca ściana po północno-zachodniej stronie będzie niedługo zabudowana nowym
budynkiem z usługami w parterach. Po południowo-zachodniej stronie ścianę mogłyby
stworzyć drzewa zasadzone w szpalerze lub niski, lekki pawilon usługowy lub handlowy).
Miejsce to mogłoby stać się osiedlowym rynkiem, miejscem spotkań mieszkańców.
Proponowane zmiany to:
- poszerzenie chodników i wygospodarowanie miejsca na nasadzenia drzew oraz ogródki
gastronomiczne,
- zmiana geometrii skrzyżowania na zwykłe równorzędne,
- wyniesienie tarczy skrzyżowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym.
Wokół tego skrzyżowania już teraz lokalizowane są lokale gastronomiczne: burgerownia,
tuż za skrzyżowaniem kawiarnia Kawalerka, wcześniej na pierzei pólnocno-wschodniej
był też lokal z lodami rzemieślniczymi, dopóki w kamienicy nie rozpoczął się remont.
W nowym budynku (Polaka 14) też pojawią się sklepy lub usługi.
3.5.7. Działania rewitalizacyjne
Gęsta zabudowa mieszkalna w okolicach Śródmieścia sprawia, że brakuje małych terenów
zielonych, a niezabetonowane fragmenty są często zdegradowane przyrodniczo przez
zaparkowane samochody. Doskonałym rozwiązaniem jest zasadzenie kwietnych łąk, które
są alternatywą dla miejskich trawników. Łąki poprawią estetykę okolicy, zachwycając
kolorami i zapachem oraz będąc domem dla setek różnych owadów i roślin. Staną się
ponadto miejscem, w którym botanicy i entomolodzy będą mogli prowadzić badania
nad biologią zapylaczy i roślin. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej
w glebie, która dzięki zacienieniu roślin łąkowych powoli odparowuje z powierzchni
gruntu, ochładzając powietrze.
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- trawnik położonym blisko zachodniego rogu Skweru Obrońców Westerplatte, po prawej
stronie ścieżki prowadzącej do wejścia na skwer od strony placu Westerplatte,
- trawnik położony przy placu zabaw w Parku Świętej Edyty Stein, pomiędzy ul.
Błogosławionej Edyty Stein a ścieżką prowadzącą z południowego zachodu na plac
zabaw.Kwietne łąki doskonale sprawdzą się także na terenach zalewowych przy wałach.
Tereny Nadodrza, Ołbina, Kleczkowa i Przedmieścia Piaskowego są obecnie w centrum
zainteresowania władz miejskich, od lat finansujących działania rewitalizacyjne, jak
i deweloperów, którzy – często kosztem zieleni miejskiej czy przestrzeni publicznej –
wykupują należące do miasta tereny pod budowę nowych osiedli. Gmina prowadzi
ponadto szkodliwą politykę mieszkaniową, polegającą na sprzedaży mieszkań zasobu
komunalnego, znacznie uszczuplając ilość dostępnych lokali w mieście.
Sposobem na pogodzenie interesów deweloperów, którzy zabudowując tereny w centrum Wrocławia, wpisują się jednak w koncepcję miasta kompaktowego, oraz interesów
mieszkańców korzystających z mienia komunalnego, jest ustalenie formy współpracy
„mieszkania za grunt”. W tym układzie miasto odsprzedawałoby deweloperom tereny pod
zabudowę po niższych cenach, uzyskując w zamian w nowo wybudowanych budynkach
mieszkania, które zasilą zasób lokali komunalnych. Takie rozwiązanie będzie zapobiegało także „gettoizacji” terenów, w których dominują lokale komunalne oraz sprzyjało
integracji społecznej mieszkańców o różnym poziomie zamożności.

Miejskie łąki kwietne wykonać można praktycznie na każdej dobrze nasłonecznionej
powierzchni, na której nie dominują duże drzewa. Miejska łąka kwietna o odpowiednio
dobranym składzie gatunkowym nadaje się także na suche i nieurodzajne gleby oraz
tereny zdegradowane przez człowieka, gdzie ciężko jest utrzymać trawnik.
Lokalizacje, które spełniają warunki dla posiania kwietnych łąk to m.in.:
- Park Słowiański (wydeptana ścieżka na środkowym tarasie na zboczu wzgórza, na którym stoi Pomnik Wyzwolenia Wrocławia, biegnąca równolegle do ul. Namysłowskiej),
- trawnik pomiędzy ciągiem ul. Wyszyńskiego a chodnikiem po jej wschodniej stronie
oraz między północnym skrajem przystanku Damrota,
- trawnik ograniczony kamiennym murkiem, położonym w środkowej część Skweru
Skaczącej Gwiazdy, przylegającym do ul. Prusa,
- półkolisty, ograniczony od północy kostką, obszar trawnika w południowo-zachodnim
rogu Parku Tołpy w okolicy skrzyżowania Wyszyńskiego z Prusa,

Fot. 12. Hala stulecia to serce Wielkiej Wyspy i jeden z wazniejszych obiektów wystawowych w Polsce (fot.
Tomasz Bojęć)
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Ważnym elementem działań na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Kleczkowa,
Nadodrza i Ołbina powinny być również inwestycje w bezpieczeństwo publiczne, czyli
np. monitoring miejski i patrole policji oraz straży miejskiej, ale również tzw. działania miękkie, czyli współpraca z młodzieżą i organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci
i nastolatków.

3.6. WIELKA WYSPA
Należy chronić parkowy i kulturowy charakter tego obszaru. Biegnąca środkiem Parku
Szczytnickiego ul. Mickiewicza powinna być docelowo wyłączona z ruchu samochodowego na tym odcinku (poza dojazdowym) po uruchomieniu Alei Wielkiej Wyspy. Ruch
samochodowy biegłby ulicami Olszewskiego i Wróblewskiego.
Aleja Wielkiej Wyspy (szczególnie na odcinku od ul. Olszewskiego do al. Krakowskiej)
powinna być wybudowa wraz z torowiskiem tramwajowym. Oczekują tego mieszkańcy
Tarnogaju (którzy założyli stronę na Facebooku pn. Przyjazny Tarnogaj). Będzie to tak
że szansa na to, że część ruchu, która z mostu Grunwaldzkiego przeniesie się na Most
Wschodni, będzie odbywać się wydzielonym transportem zbiorowym. Dzięki linii tramwajowej na Moście Wschodnim także mieszkańcy Książa Małego i Wielkiego, Gaju czy
Hub zyskają szybki dostęp do terenów rekreacyjnych na Wielkiej Wyspie.
Most wraz z tramwajem będzie realizacją celów Wrocławskiej Polityki Mobilności i będzie
dawał ludziom realną alternatywę – czy wybrać samochód, czy transport zbiorowy. Bez
budowy torowiska władze miasta tylko przyzwyczają mieszkańców, że najlepiej polegać
na własnym aucie, co może się przełożyć na jeszcze większe zatłoczenie ulic.
Niezbędną od dawna, a tanią inwestycją, jest przedłużenie trasy tramwajowej prowadzącej
z pętli Biskupin na Bartoszowice, które jest dużym obszarem osadniczym. Taka niewielka
inwestycja mogła by być zrealizowana nawet w najbliższych latach.
Przedogródki na Sępolnie i Biskupinie (które stanowią ważne dziedzictwo kulturowe)
należy chronić przed zabudowywaniem, a także przed urządzeniem na nich parkingów.
Przywrócenia wymaga także zabytkowy układ zieleni, w tym szpalerów drzew wzdłuż
ulic.
Obecnie te miejsca zostały zaanektowane przez samochody. Należy przywrócić szpalery
w historycznych miejscach, zabezpieczyć nowe drzewa, a pomiędzy nimi urządzić miejsca
parkingowe z półprzepuszczalną nawierzchnią. Zyska na tym kraobraz kulturowy
i estetyka ulicy. Na terenie Wielkiej Wyspy rewitalizacji potrzebuje kąpielisko Morskie
Oko. Teren rekreacyjny skupiony przy stawie powinien zostać rozbudowany, niecka
wyczyszczona (a nawet pokryta nową nawierzchnią), a operator powinien zapewnić
najwyższą czystość wody w stawie. Obecnie, gdy wiele miejskich kąpielisk zostało zlikwidowanych, a jednoczeście lata stają się coraz bardziej gorące, należy szczególnie dbać
o tego typu infrastrukturę.
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Z powodu problemów finansowych Akademii Wychowania Fizycznego i zmienionego na
prośbę jej rektora MPZP dla większej części kompleksu Stadionu Olimpijskiego, istnieje
zagrożenie zabudową nowymi obiektami (mieszkalnymi, hotelowymi) historycznych
otwartych terenów olimpijskich. Jeden z nich jużzostał sprzedany – z dawnym basenem.
To się nie powinno wydarzyć.
Całe żałożenie jest wpisane do rejestru zabytków i nie powinno się przeznaczać pod
zabudowę np. boisk. Kompleks Stadionu Olimpijskiego należy utrzymać jako sportowo-rekreacyjny, z dostępem dla wszystkich. Utrzymanie jego charakteru to jedno z wyzwań
dla władz Wrocławia.

3.7. PÓŁNOC WROCŁAWIA
Północne peryferie Wrocławia (Lipa Piotrowska, Widawa, Poświętne) powinny być możliwie wyłączone z rozwoju terenów pod zabudowę inną niż jednorodzinna. Niekorzystne
dla miasta i sprzyjające rozbudowie przedmieść są np. zapisy powstającego planu zagospodarowania przy ul. Poświęckiej, który przewiduje powstanie kolejnych osiedli
wielorodzinnych. Taka powstawać może tylko (i powinna) w obszarach najbliższych
brzegowi Odry – gdzie już w latach 70 pojawiać zaczęła się zabudowa wielorodzinna,
jednak mocno ekstensywna. Możliwe jest więc dogęszczenie tych obszarów, właściwą
północ pozostawiając jako obszary zabudowy jednorodzinnej szeregowej i wolnostojącej.
Władze miasta muszą zadbać, by na tych peryferyjnych osiedlach pojawiły się przestrzenie publiczne, takie jak place czy skwery. Nie można liczyć, że deweloperzy zastąpią
w tym względzie gminę.
Pola irygacyjne nie powinny służyć zabudowie, zarówno z uwagi na ogólną ideę miasta
zwartego, jak i na wysoką wartość przyrodniczą tego terenu.Na wskazanym terenie należy
przywrócić obszary nawadniane, które pozwolą zachować przede wszystkim ukształtowaną przez lata działania oczyszczalni ścieków unikatową faunę, a ściślej, bardzo dużą
liczbę gatunków ptaków wodno-błotnych, osiadłych, jak i przelotowych.
System odpowiedniego nawadniania tego obszaru był planowany, jednak z niezrozumiałych względów został zawieszony, co nie pozostaje bez znaczenia dla ekosystemu
podlegającego obecnie gwałtownej degradacji. Należy dążyć do zrealizowania tej koncepcji,
która ma również niebagatelne znaczenie dla zachowania poziomu wód gruntowych,
co z kolei może mieć wpływ na obszary Natura 2000.
Wymienioną przestrzeń należy przeznaczyć pod tereny parkowe i rekreacyjne i zaplanować na niej ścieżki edukacyjne, gdzie będzie można zaznajomić się z zasadami działania
naturalnej oczyszczalni ścieków i zapoznać z bogactwem przyrody terenów podmokłych,
ale także ścieżki rekreacyjne piesze, rowerowe czy konne. Dodatkowym elementem
powinna być budowa wież obserwacyjnych i innego rodzaju czatowni, które pozwalałyby
na nieinwazyjne obserwacje fauny w jej naturalnym środowisku.
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Nawadnianie i odpowiednia pielęgnacja tego terenu ma niebagatelny wpływ na oczyszczenie gleby z nagromadzonych w niej zanieczyszczeń, które znalazły się tam z powodu
długotrwałego funkcjonowania naturalnej oczyszczalni ścieków, gdzie w pewnych okresach trafiały również ścieki przemysłowe.

3.8. PILCZYCE, POPOWICE, GĄDÓW MAŁY
Na zachodzie miasta pod zabudowę nadaje się świetnie s komunikowany (przez dwie linie
tramwajowe) teren ogrodów działkowych przy ul. Pilczyckiej – planowany pierwotnie
pod zabudowę WUWA2 (patrz: część 2.2.3. WUWA2/Nowe Żerniki). Zespół mógłby
nawiązywać skalą, charakterem, a nawet siatką ulic, do położonych zaraz obok Pilczyc.
Okolica nie może narzekać na brak zieleni, z uwagi na położony w pobliżu Park Zachodni.
Obok planowanej budowy linii tramwajowej wzdłuż ul. Popowickiej i Długiej, niezbędna
jest budowa trasy, która obsłuży południowe obszary Gądowa Małego, prowadząca
np. ul. Na Ostatnim Groszu i Bystrzycką. Taka inwestycja, jako niezbyt kosztowna, mogłaby być sfinansowana z budżetu miejskiego, niezależnie od funduszy unijnych.

3.9. LEŚNICA, STABŁOWICE, MARSZOWICE
Budowa nowych osiedli na Stabłowicach, z dala od linii tramwajowej, nie była dobrym
ro wiązaniem. Już jednak istniejące skupisko mieszkań, powinno być obsłużone linią
tramwajową (np. wzdłuż ul. Fieldorfa i Wojanowskiej). To warunek konieczny, by to
osiedle mogło się dalej rozwijać, bez szkody dla terenów w centrum (zwiększania indywidualnego ruchu samochodowego). Nie można jednak zapominać o lokowaniu tam usług
publicznych, placówek oświatowych i handlu - zgodnie z ideą miasta kompaktowego
i miasta krótkich dróg.
Dla poprawy dostępności kolejowej, powinien powstać przystanek przy ul. Głównej.
Dzisiaj pociąg nie zatrzymuje się między przystankiem Pracze a przystankiem Stadion,
co mieszkańcom Maślic i Stabłowic utrudnia dostęp do tego szybkiego środka transportu,
nawet w obecnym, ograniczonym do przewozów regionalnych, wymiarze. Po otwarciu
obwodnicy Leśnicy, ul. Średzka powinna stać się deptakiem lub woonerfem. Zniechęci
to tranzyt od korzystania z tej drogi, a dzielnicy pozwoli odzyskać osiedlowe centrum.
Trasa tramwajowa na Leśnicę powinna być natomiast przedłużona przez ul. Średzką do
dworca kolejowego, by tworzyć węzeł przesiadkowy z koleją regionalną i przyszłą koleją
miejską. Na obecnym etapie miasto nie powinno rozbudowywać się na Marszowicach,
Leśnicy, Jerzmanowie, Mokrej, a także pozostałych terenach oddalonych od centrum
i nieobsługiwanych przez trasę tramwajową. Za to - przy terenach dobrze obsługiwanych przez tramwaj, a także po uruchomieniu kolei miejskiej, położonych w pobliżu
przystanku kolejowego, warto wspierać uzbrojenie terenu, a także oferować gminne
tereny na sprzedaż.
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3.10. HUBY, GAJ, TARNOGAJ
To tereny blisko centrum miasta, stosunkowo dobrze skomunikowane. Z tego powodu
warto brać pod uwagę stworzenie oferty dla rozbudowy mieszkalnictwa w tamtym
obszarze, zwłaszcza przez rozwój infrastruktury. Niezbędne jest rozwiązanie obsługi
komunikacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego. Pierwszym etapem mogłoby być przedłużenie linii tramwajowej z Gaju pod szpital, drugim - budowa linii tramwajowej wzdłuż
całej ul. Borowskiej.
Z tego powodu planowana kolej miejska powinna obejmować także obwodnicę towarową
(wraz z ewentualną budową czwartego toru). Przystanki mogłyby powstać np. w okolicach
ul. Borowskiej (okolice szpitala) oraz Bardzkiej (przesiadka na tramwaj na Jagodno).
W okolicach istnieje dużo ogrodów działkowych, jednak większość obszaru oddalona jest
od jakiegokolwiek parku. Postulujemy wykorzystanie Wzgórza Gajowego pod park
miejski oraz, jako jego przedłużenie, terenów na północ od obwodnicy towarowej
(w MPZP przeznaczonych głównie pod zieleń parkową). Zaś ogrody działkowe w okolicach ul. Bardzkiej i kolejowej obwodnicy towarowej powinny zostać otwarte – z możliwością swobodnego korzystania z alejek przynajmniej od wschodu do zachodu słońca.
Dzięki temu z jednej strony mieszkańcy uzyskają możliwość przechodzenia „na skróty”
przez teren ogrodów, a z drugiej – powiększy się przestrzeń spacerowa dla tych osiedli.
Jedynie ogródki działkowe na Hubach powinny zostać przekształcone – przy ul. Gajowej
na zabudowę mieszkaniową obrzeżną z usługami i zielonymi ogrodami wewnątrz,
a w środku kwartału Ciepła/Gliniana/Łódzka/Wesoła – na tereny zielone i rekreacyjne
dla mieszkańców, ewentualnie z przekształceniem niewielkiej ich części na budynek
wielorodzinny wolnostojący.

3.11. BROCHÓW
Brochów jest przykładem tego jak dołączenie podmiejskiego miasteczka w granice miasta
wpływa na jego szybką degenerację przez urzędowe zaniedbanie. Jako obszar Wrocławia
Brochów wymaga istotnej rewitalizacji, zarówno rozumianej przez remontowanie zabytkowych fragmentów zabudowy, odbudowę przestrzeni publicznej – zniszczonej przez
wojnę jak, i przez współczesny Wrocław w III RP (basen). Najważniejsze dla Brochowa
są następujące działania:
3.11.1. Działania budowlane
* remont i rewitalizacja dawnego Ratusza Brochowskiego, na bazie którego można rozpocząć przywracanie miejskiego charakteru ul. Semaforowej, przy której należy stworzyć
przestrzeń publiczną – centrum dzielnicy. Konieczne jest doprowadzenie do ponownej
zabudowy wschodniej strony ul. Semaforowej oraz utworzenie placu z usługami, co jest
naturalną konsekwencją postępującej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy.
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Wyburzenie Biedronki pozwoli na stworzenie przestreni publicznej o charakterze lokalnego rynku w obszarze ulic Semaforowej, Pakistańskiej i Afgańskiej. W obszarach wokół
tych ulic należy przywrócić przedwojenną zabudowę pierzejową.
*remont i rewitalizacja wieży ciśnień – wieża, siedziba Towarzystwa Przyjaciół Brochowa,
mogłaby lepiej pełnić funkcję kulturalnej instytucji w dzielnicy. Niewielkimi nakładami
możliwy jest remont schodów i wymiana okien, co umożliwi dalsze wykorzystanie obiektu.
Docelowo wieża powinna zostać wyremontowana jako zabytek.
* odbudowa basenu – Brochów dysponował zachowanym po wojnie kompleksem basenowym, który został zburzony przez gminę Wrocław, najprawdopodobniej w celu ochrony
interesów Aquaparku, jako monopolu realizowanego przez gminę. Basen był jednym
z ulubionych miejsc spędzania czasu przez mieszkańców Brochowa, jak również służył
pobliskim placówkom edukacyjnym. Od lat mieszkancy postulują jego przywrócenie,
tym bardziej że jego zburzenie nie miało poparcia mieszkańców.
* remonty zabytkowej zabudowy: kamienic oraz kompleksu kolejowego – Brochów po
wojennych bombardowaniach nigdy nie został właściwie odbudowany ani zrewitalizowany. W miejskich obiektach dziś brakuje balkonów, wiele z nich jest w złym stanie
pomimo wartości zabytkowej. Konieczny jest jak najszybszy remont zarówno kompleksu
mieszkalnego przy ul. Chińskiej, jak i ciągu kamienic przy ul. Leonarda da Vinci.
* remonty chodników – w wielu miejscach w dzielnicy chodnik jest w fatalnym stanie,
gdzie indziej na szlakach pieszych nie ma go w ogole (np. ul. 3 maja), konieczne jest więc
podjęcie prac budowlanych i remontowych. Należy przeprowadzić również wymianę
brukowej nawierzchni w drodze do Bieńkowic, z uwagi na generowany hałas.
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Należy podjąć następujące działania:
- uspokojenie ruchu na Mościckiego;
- kolej z parkingiem Park&Ride – prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz obiecał otwarcie
połączenia kolejowego w 2012 roku, tuż przed Euro, niestety do tej pory potencjał dworca
nie jest wykorzystywany. Brochów powinien stać się węzłem o wysokiej częstotliwości połączeń, co drugi kurs zaś mógłby obsługiwać również gminy położone poza Wrocławiem
jak np. Siechnice (kolej aglomeracyjna). Przy dworcu powinien powstać parking przesiadkowy Park&Ride;
- autobusy z buspasem oraz zapewnienie wysokiej jakości usług komunikacji – ogromny
problem związany z jakością komunikacji zbiorowej na Brochowie jest spowodowany
głównie korkami na drogach dojazdowych do Wrocławia, jego rozwiązaniem byłoby stworzenie buspasa dla autobusów, który w godzinach szczytu mógłby omijać korki. Konkretny
przebieg buspasa powinien zostać wytyczony po uruchomieniu kolei miejskiej z systemem P&R i analizie zmian w strukturze mobilności samochodowej. Należałoby również
skomunikować autobus z Bieńkowic z koleją tak, by umożliwić wygodną przesiadkę;
- rower stanowi doskonałe uzupełnienie mobilności na osiedlu takim jak Brochów, strzeżony parking rowerowy przy stacji kolejowej umożliwi łączenie tych dwóch środków
transportu. Dodatkowo konieczne jest połączenie drogą rowerową Brochowa z sąsiadującymi dzielnicami, zarówno z Jagodnem, Księżem jak i z obwodnicą śródmiejską.
Docelowo powinna powstać również na Brochowie stacja roweru miejskiego nextbike.
Połączenie Brochowa trasą rowerową jest także ważne z tego powodu, że jest on obszarem,
na którym brakuje nitki połączenia rowerowego między gminami ościennymi/wschodnią
obwodnicą a obwodnicą śródmiejską;
- odbudowa mostu samochodowego nad węzłem towarowym może się okazać potrzebna
w dłuższej perspektywie ze względu na udostępnienie dworca PKP na Brochowie dla
ruchu docierającego ul. Opolską.

3.11.2. Walka ze smogiem

3.11.4. Uporządkowanie kwestii lokalu socjalnego

Brochów cierpi na ogromny problem smogu, spowodowanego starymi instalacjami piecowymi i niską jakością używanego paliwa przez niezamożnych mieszkańców. Należy
przeprowadzić badania smogu na terenie Brochowa i ustalić krótkoterminowe strategie
zmniejszenia zanieczyszczeń (np. poprzez dopłaty do wymiany pieców i paliw), i długofalowe – podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Gmina Wrocław przejęła kilka lat temu jako lokal socjalny dawny hotel pracowniczy PKP.
Sprowadzono tam obok samotnych matek i rodzin w trudnej sytuacji finansowej byłych
więźniów. Była to niemal natychmiastowa katastrofa, której skutki jeszcze długo wymagać będą naprawy, stworzono getto uzależnionych od alkoholu obok dzieci, co obniżyło
jakość życia całej dzielnicy. Konieczne jest doprowadzenie do naprawienia tej sytuacji.

3.11.3. Mobilność
Brochów cierpi na ogromne korki oraz niezwykle niskiej jakości komunikację autobusową,
w godzinach szczytu cała dzielnica stoi w korku, wraz z komunikacją publiczną – ze
względu na zwiększony ruch spowodowany dopływem mieszkańców z pobliskich miejscowości oraz brakiem alternatywy w komunikacji zbiorowej, która cierpi na wypadające
kursy, jeździ rzadko, stoi w korkach i jest niepunktualna.

3.12. JAGODNO
Jagodno, mimo że jest położone relatywnie blisko rynku, brak mu odpowiedniej infrastruktury (choćby chodnika, nie wspominając o drodze dla rowerów). Sytuacja ta powoduje,
że w subiektywnym odbiorze jest ono ulokowane daleko od centrum miasta. Na tym
osiedlu potrzebne są przestrzenie publiczne, które nie byłyby usytuowane na terenach
deweloperskich, za ogrodzeniem i szlabanem. Konieczna jest integracja mieszkańców
w przestrzeni wspólnej.
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Najlepiej rolę tę spełniłby rynek osiedlowy - choć możliwe, że do jego stworzenia konieczna byłaby zamiana planu miejscowego i/lub negocjacje z deweloperami, którym
w naszej ocenie powinno zależeć, by wokół mieszkań znajdowała się atrakcyjna przestrzeń
dla mieszkańców.
Sprawą podstawową jest utwardzenie dróg na całym osiedlu, umożliwiających komunikację (przede wszystkim pieszą i rowerową) między poszczególnymi jego częściami (dziś
to prawie niemożliwe, szczególnie po deszczu). By mówić o Jagodnie jako o całości, konieczne jest połączenie ze sobą tych obecnie odseparowanych części. Tylko wtedy Jagodno
będzie miało szansę zafunkcjonować jako dzielnica, a nie tylko sypialnia Wrocławia.

3.13. KRZYKI, PARTYNICE, WOJSZYCE, OŁTASZYN
Najważniejszą dla południa Wrocławia inwestycją powinna być budowa trasy tramwajowej na Ołtaszyn, jako przedłużenie trasy biegnącej wzdłuż ul. Ślężnej. Budowa ta pomoże
rozwiązać problem, jakim jest korek na ul. Zwycięskiej.
Inną konieczną inwestycją jest planowana przez Urząd Marszałkowski rewitalizacja linii
kolejowej nr 285 (w stronę Sobótki i Świdnicy), wraz z utworzeniem nowych przystanków
przy ul. Zwycięskiej i okolicach ul. Agrestowej, uruchomieniem kursów szybkiej kolei
aglomeracyjnej oraz budową parkingów P&R przy każdym przystanku.
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Nierozważną inwestycją był remont ul. Przyjaźni bez budowy drugiego toru, któryuniemożliwia sprawne prowadzenie komunikacji zbiorowej na Partynicach i Klecinie.
Rozbudowa może być niezbędna już w najblżeszych latach.
Warto wyznaczyć teren zielony w miejscu istniejącego „dzikiego skweru” między ul.
Skrajną, Partynicką a Siostrzaną. Obecnie ten teren, w całości gminny, wyznaczony jest
w programie mieszkaniowym i MPZP pod zabudowę. Jednak warto wykorzystać to
miejsce, z rosnącymi tu dojrzałymi drzewami, na zagospodarowany teren zielony dla
okolicznych mieszkańców. Dodatkowo, postulujemy o zrezygnowanie z budowy ulicy
zbiorczej (Łącznik Racławicka-Karkonoska), która miałaby przechodzić przez ten skwer
i łączyć ul. Przyjaźni z Karkonoską.
Mieszkańcy domagają się i potrzebują zieleni urządzonej i infrastruktury rekreacyjnej
blisko swojego miejsca zamieszkania. Drzewa są już wystarczająco duże, żeby dawały
cień i ochłodę; ponadto są schronieniem dla zwierząt, więc warto je zachować i chronić
utrzymania różnorodności biologicznej miasta;
Powstaniu skweru nie towarzyszy potrzeba budowy łącznika i to o parametrach drogi
zbiorczej. Na tym terenie będzie mieszkać bowiem mniej mieszkańców, niż wcześniej
zakładano.
Konieczna jest również rewitalizacja terenu po byłym schronisku przy ul. Skarbowców,
gdzie znajduje się schron. Koncepcję przemiany tego terenu w piknikowo-rekreacyjny
TUMW przedstawił w roku 2014 i zgłosił ją jako swój projekt do budżetu obywatelskiego.
Ostatecznie, otrzymał on za mało głosów, by został zrealizowany z puli WBO. Jednak
rewitalizację tego obszaru obiecał już wcześniej prezydent Dutkiewicz, dlatego liczymy,
że w tej czy innej formie zostanie on w końcu zrealizowany.

3.14. NOWY DWÓR, MUCHOBÓR WIELKI
Po długich dyskusjach na Nowym Dworze powstanie linia tramwajowa zamiast planowanego metrobusa. Jednak konieczne jest jej przedłużenie ponad „kikut”, zaproponowany
przez urząd miejski: zarówno do stacji na Nowym Dworze, jak i na Muchobór Wielki,
do planowanej pętli przy ul. Roślinnej. Autobus, który stanie w korku, nie jest dobrą
ofertą komunikacyjną dla mieszkańców silnie rozbudowującego się osiedla, jakim jest
Muchobór Wielki.
Zanim powstanie linia tramwajowa, autobusy powinny zaś obsłużyć bezpośrednio osiedla przy ul. Gagarina i przy ul. Kunickiego, dzisiaj pozbawione dostępu do komunikacji
zbiorowej. Zgodnie z ponawianymi wnioskami TUMW, na ul. Robotniczej powinien
pojawić się zaś pas autobusowy (w obu kierunkach), który skróciłby drogę z Nowego
Dworu do centrum.
Fot. 13. Jagodno wciąż się rozwija, ale nie ma w tym pomysłu (fot. Wojciech Kurzyjamski)

90

POSTULATY DZIELNICOWE

3.15. PSIE POLE
Najważniejszą inwestycją dla Psiego Pola jest trasa tramwajowa, prowadząca zarówno
do osiedla przy ul. Litewskiej, jak i do osiedla Sobieskiego. Psie Pole to - obok Nowego
Dworu - największe osiedle, pozbawione dostępu do tramwaju.
Należy, jak już wspomniano wcześniej (patrz: …), przeciwstawić się dalszemu zabudowywaniu pól, zwłaszcza terenów na północ od ul. Zatorskiej. Za wyjątkiem terenów
które znajdować się będą w bezpośrednim sąsiedztwie przewidywanej linii tramwajowej.
Na trasie kolejowej do Oleśnicy musi powstać przystanek przy osiedlu. Sobieskiego, który
nawet przed uruchomieniem kolei aglomeracyjnej, poprawi dostęp tego osiedla do komunikacji zbiorowej. Dzisiaj mieszkańcy, mimo że mieszkają niedaleko linii kolejowej,
nie mają dostępu do pociągów.

3.16. STRACHOCIN, WOJNÓW, SWOJCZYCE
Powyższe osiedla to kolejne przykłady niefrasobliwego przeznaczania terenów pod
zabudowę mieszkaniową (w tym wielorodzinną), bez zaprojektowania i wykonania odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej, która mogłaby efektywnie obsłużyć nowych
mieszkańców.
Z tego powodu największym problemem tej okolic są korki. Sprzeciwiamy się jednak
proponowanej przez niektórych budowie trasy Swojczyckiej. To rozwiązanie, nie dość że
byłoby kosztowne, to ponadto wzmocniłoby problem nadmiernego ruchu indywidualnego,
przez wzbudzenie popytu ukrytego (zgodnie z prawem Lewisa-Mogridge'a).
Nasza propozycja to:
1) przedłużenie linii tramwajowej z Sępolna na Swojczyce, do węzła przesiadkowego
przy linii kolejowej nr 292 (planowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego), która bezpośrednio obsłuży powstające w okolicy osiedla,
2) uruchomienie kursów kolei miejskiej/aglomeracyjnej - w standardzie co najmniej co
30 minut przez cały dzień i co 15 minut w szczycie.
Rozwiązaniem tymczasowym może być tylko tzw. bramkowanie samochodów spoza
miasta przez sygnalizację świetlną. Pętlę autobusową należałoby zlokalizować wewnątrz
tego obszaru, a autobus powinien kursować jeszcze częściej niż dzisiaj, by zachęcać do
wyboru transportu publicznego.

91

ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE

92

ŚRÓDMIEŚCIE POŁUDNIOWE

93

Wrocław po ogromnym wzroście XIX wieku, który niósł ze sobą olbrzymie nierówności
i uciążliwości, wszedł w XX wiek jako najgęściej zaludnione miasto Niemiec. To wtedy
powstały plany przebudowy. Powstają nowe dzielnice, takie jak Sępolno, Westend na
Szczepinie, Grabiszyn, Popowice, są plany sanacji zabudowy centrum i śródmieścia.
Zorganizowany w latach 30. konkurs przyniósł mnóstwo pomysłów na miasto miliona
mieszkańców, a dyskusje wtedy prowadzone były inspirowane przede wszystkim myślą
wczesnych modernistów.
Ta inspiracja jest widoczna do dziś w spojrzeniu na wrocławską urbanistykę. To Max Berg
proponował przebicie szerokich alei w centrum, wraz z bezkolizyjnymi dla tramwajów
przejazdami pod skrzyżowaniami oraz wieżowce wśród niższej zabudowy. Rozproszenie
osiedli (skupionych jednak przy stacjach kolejowych) miało być remedium na brak światła
i zieleni.
Marzenie o milionowym Wrocławiu zrealizowało się bardzo szybko, już po dekadzie.
Uchodźcy niemieccy szturmujący Festung Breslau nie byli jednak tymi, o których myślano, planując wspaniałe miasto. Przygotowując “obronę miasta przed barbarzyńcami,
którzy mieli zniszczyć wspaniałą cywilizację” wyburzono rękoma jeńców oraz cywili
najwspanialsze dzielnice, ale też w taki sposób zlokalizowano gniazda artylerii przeciwlotniczej, że ułatwiono późniejszą realizację modernistycznej wizji. “Współpraca” dwóch
armii doprowadziła do otwarcia pola do popisu dla powojennych budowniczych na
ogromnych obszarach południa i zachodu Wrocławia oraz znakomicie ułatwiła realizację
tras przecinających Stare Miasto, w okolicach Nowego Targu, Nowego Światu, czy pl.
Dominikańskiego.
Już pierwsze powojenne realizacje architektoniczne pokazywały walkę pomiędzy socrealizmem a modernizmem. Linię nowej zabudowy na ul. Świdnickiej na odcinku od
Rynku do obecnej ulicy Kazimierza Wielkiego cofnięto, tworząc Plac Młodzieżowy. W
ten sposób z tyłu budynków powstały dwa podwórka publiczne. Wśród pomysłów na
Kościuszkowską Dzielnicę Mieszkaniową były propozycje zabudowy stojącej poprzecznie
do ulic, a dopiero interwencja Gomułki doprowadziła do stworzenia tam usługowych
parterów.
Wreszcie w 1957 roku zorganizowano konkurs na zabudowę Południa, Krzyków, czy osiedla Powstańców Śląskich, jak nazywano ten obszar. Założono radykalnie modernistyczne
osiedle mieszkaniowe, poprzecinane trasami szybkiego ruchu, zaprojektowane w całkowitym oderwaniu od historycznej urbanistyki. Projekt zrealizowano jedynie częściowo,
powstało część bloków, jednak na szczęście bez realizacji wielkich inwestycji drogowych.
Największą zmianą transportową była likwidacja wielu tras tramwajowych. Także ingerencje w układ ulic (wydawałoby się niewielkie) całkowicie zniszczyły idee stojące za
przedwojenną formą dzielnicy. Przede wszystkim, w latach 80. zbudowano galeriowce,
które przecięły przecznice Powstańców Śląskich, robiąc z niej trasę przyspieszonego ruchu.
Podobnie radykalną i niezrozumiałą decyzją zlikwidowano jedną z głównych osi dzielnicy,
planując kwartał wieżowca Sky Tower w miejscu skrzyżowania tej najważniejszej ulicy
z Kruczą. Podobną oś stanowi ciąg ulic Zaporoskiej i Sudeckiej, z Wieżą Ciśnień na końcu.
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W końcowym okresie PRL-u oraz później rozpoczęły się dyskusje nad kształtem zabudowy “Centrum Południowego”, czyli obszaru dziś zamkniętego Sky Tower oraz hotelem
Wrocław.
Wszystkie pomysły kompletnie oderwały się od kontekstu. Jedynym elementem, który
miał być wzięty pod uwagę, była Śródmiejska Trasa Południowa, czyli obwodnica śródmieścia, rozciągająca się z jednej strony od pl. Strzegomskiego, poprzez teren Dworca
Świebodzkiego, a z drugiej od mostu Grunwaldzkiego, tunelem pod placem Społecznym,
poszerzoną kosztem kamienic ulicą Pułaskiego i Dyrekcyjną.
Założenia Biura Rozwoju Wrocławia przyjęte do projektowania tej trasy nie opierały się
na Polityce Transportowej z 1999 r., która zakładała zmniejszenie roli samochodów,
a raczej wizji modernistów sprzed ponad pół wieku - dziś już totalnie przestarzałej.
Z niezrozumiałych względów przyjęto trzy pasy ruchu w każdym kierunku, do tego
prawo i lewoskręty, czego skutkiem były prognozy ruchu zakładające aż siedem pasów
na skrzyżowaniu z ulicą Powstańców Śląskich i konieczność budowy tuneli lub estakad wśród zabudowy mieszkaniowej. Skala tego nierealnego przedsięwzięcia wynosiła
według szacunków cztery miliardy złotych, choć nawet zgodnie z założeniami, na wielu
skrzyżowaniach od razu powstałyby korki. Nic dziwnego, olbrzymia trasa i tak musiałaby łączyć się ze zwykłymi ulicami, jak Traugutta, Ślężna, czy Legnicka, które nie byłyby
w stanie przyjąć tak olbrzymich potoków ruchu.
Te założenia doprowadziły do zablokowania możliwości naturalnego rozwoju obszaru,
którego lokalizacja predestynuje do roli Śródmieścia. Dodać należy, że Towarzystwo
Upiększania Miasta Wrocławia składało wiele uwag do planów zagospodarowania, choćby
wnosząc, aby zrezygnować z poszerzenia ulicy Powstańców Śląskich i wycinki szpalerów
drzew przy niej, czy o rewizję planów Śródmiejskiej Trasy Południowej.
Proponowaliśmy także, aby zszyć dzielnicę z centrum, poprzez stworzenie połączenia
ulic Gwiaździstej i Zapolskiej. W ten sposób, tworząc dwa kwartały w obszarze pomiędzy Zielińskiego i Powstańców Śląskich, przedłużeniu uległaby oś piesza od Ratusza,
poprzez Starą Giełdę, Zamek Królewski i plac Wolności, pozwalając dotrzeć do Urzędu
Miejskiego przy ulicy Gabrieli Zapolskiej i dalej, istniejącym przejściem pod estakadą
kolejową, połączyć się z Gwiaździstą.
Dziś, gdy możemy wyciągnąć wnioski z błędów modernizmu, warto zaproponować do
dyskusji pomysł na Śródmieście Południowe, który połączy kamienice, bloki i wieżowce w spójną całość, nie przekreślając pozytywów, jakie niosły ze sobą kolejne epoki.
Bo przecież rozwój miasta to ciągła zmiana.

Przemysław Filar
Prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia
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4.1. WSTĘP
Ta część strategii dotyczy dzielnicy, nazwanej przez nas Śródmieściem Południowym,
a położonej (w przybliżeniu) - w granicach ulic: Zaporoskiej, Kamiennej, Ślężnej i estakady
kolejowej. Uwzględniamy także przylegający obszar osiedla Gajowice.
Obszar ten nie ma jednej ustalonej nazwy. Do 1868 r. było głównie terenem Nowej Wsi
(Komandorskiej), potem (po włączeniu w obszar miasta) zyskał miano "Dzielnicy Cesarza
Wilhelma" stanowiąc część Przedmieścia Świdnickiego. W latach 90. na mapach było określane jako "Południe", oficjalna nazwa osiedla brzmi "Powstańców Śląskich". Centralny
teren był określany w dyskursie urzędowym jako "Centrum Południowe", zaś wielu
mieszkańców określa go mianem „Krzyki”, zgodnie z nazwą dawnej (tzw. dużej) dzielnicy miasta.
Od lat 70. XIX wieku była zabudowywana kamienicami, zgodnie z ortogonalną siatką
ulic. Pojawiły się też zakłady usługowe, a z każdym dziesięcioleciem okolica zyskiwała
coraz bardziej śródmiejski charakter.
W 1945 r. zabudowa uległa zupełnemu zniszczeniu. Od lat 60. XX wieku jest chaotycznie
zabudowywana blokami. Koncepcje mnożą się i zmieniają, a poszczególne części nie mają
związku ze sobą. Zupełnemu zatraceniu ulega charakter śródmiejski: dzielnica staje się
zwykłym blokowiskiem.
Sytuacja nie zmienia się po 1989 r.: kolejne budynki powstają na działkach w dowolny
sposób, bez planu. Nie powstała żadna spójna koncepcja odnowy lub zmiany dzielnicy.
Powstają częściowe koncepcje, dotyczące zwłaszcza części centralnej (wzdłuż Powstańców
Śląskich), jednak bez analizy związku z całością dzielnicy.
Plan miejscowy z 2005 r. należy uznać za nieudany. Obejmuje tylko część terenu i nie jest
w stanie odpowiednio ukształtować całej dzielnicy. Nie przewiduje ulic poprzecznych
do ul. Powstańców Śląskich, czym uniemożliwia ukształtowanie spójnej siatki ulic na
obszarze całego terenu. Powinno się dążyć do zmiany tego planu.
Jedynym spójnym pomysłem samorządu miejskiego jest budowa Śródmiejskiej Trasy
Południowej: szerokiej, autostradopodobnej arterii. Ten pomysł, który doprowadziłby do
zwiększenia ruchu samochodowego, jest przestarzały i powinien ulec zmianie (podobnie
jak oparty na nim plan miejscowy z 2015 r., dotyczący terenu w okolicy ul. Komandorskiej).
Alternatywą powinien być rozwinięty transport zbiorowy, w tym budowa dodatkowych
linii tramwajowych w tym obszarze oraz rozwój kolei miejskiej/aglomeracyjnej.
Uważamy, że teren ten może i powinien stać się na nowo częścią wrocławskiego śródmieścia. Jesteśmy przekonani, że nasza koncepcja powinna stać się wstępem do dialogu, prac
projektowych w Urzędzie Miejskim, konkursów urbanistycznych oraz szerokiej dyskusji
nad przyszłością tej części miasta.
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Po pierwsze zakładamy powstanie zachęt i infrastruktury służącej przeniesieniu ruchu
samochodowego na komunikację zbiorową przy wlotach samochodowych do Wrocławia.
Spowoduje to wzrost zapotrzebowania zarówno na częstość, jak i przepustowość komunikacji zbiorowej, co wprowadza konieczność wytyczenia, ale także zwiększy opłacalność,
nowych linii tramwajowych w obrębie Śródmieścia Południowego.
W przypadku Berlina ruch spoza stolicy realizowany jest w 62% za pomocą samochodu
i 34% za pomocą komunikacji zbiorowej (razem 98% ruchu). Jednocześnie, już po dotarciu do Berlina, ulega przekształceniu tak, że całkowity ruch wewnątrz Berlina jest
zrównoważony - 32% podróży odbywa się samochodem, 29% pieszo, 26% komunikacją
zbiorową i 13% rowerem.
Zatem blisko połowa podróży samochodem do Berlina, wewnątrz miasta porusza się
innymi środkami transportu. Projektowane przez nas trasy mobilności innej niż samochodowa mają na celu umożliwienie zaistnienia tego samego zjawiska. To jest możliwe
jedynie kiedy powstają odpowiednie do tego udogodnienia i zachęty dla komunikacji
zbiorowej również poza obszarem śródmieścia, np. P+R, budowa przystanków kolejowych
czy wydłużenie nowo planowanych tras tramwajowych czy kolejowych poza obrębem
tej dzielnicy.
Fot. 14. W 1945 r. zabudowa uległa zupełnemu zniszczeniu. Od lat 60. XX wieku jest chaotycznie zabudowywana
blokami (fot. Marek Kaczkowski).

4.2. MOBILNOŚĆ
4.2.1. Część ogólna
Niniejszy fragment opracowania dotyczy rozwiązania problemu mobilności wewnątrz
Śródmieścia Południowego. W związku z zaplanowaniem znacznej liczby nowych generatorów ruchu - mieszkań dla ok. 6000 osób, jak również atraktorów ruchu - biur
i przestrzeni usługowej - konieczna jest zmiana obecnej struktury mobilności w dzielnicy,
ze szczególnym uwzględnieniem roli Śródmieścia Południowego jako punktu, przez który
przechodzą trzy duże korytarze ruchu w skali miasta.
Niestety, ze względu na trudności z uzyskaniem danych o strukturze podróży, nie możemy
dokonać niniejszej analizy w trybie modelowym - udostępnienie przez miasto danych z
ITS-u czy Wrocławskiego Roweru Miejskiego jest ciągle przed nami. Niniejsza analiza ma
zatem charakter postulatów na bazie teoretycznych rozważań, nie zaś charakter modelowy
w oparciu o dane empiryczne.
Założenia dla tego obszaru opracowujemy na podstawie planów dla części Berlina, przebiegającymi przez część terenów Mitte i Kreuzberg, dla którego dane dostępne są w opisie
charakterystyki mobilności Berlina .

Po drugie zakładamy kompaktowy charakter dzielnicy - ze względu na korzystną lokalizację, bliskość do centrum, dostępność usług, Śródmieście Południowe powinno generować zdecydowanie mniejszy odsetek ruchu samochodowego niż rejony znajdujące się
poza obwodnicą śródmiejską. O ile bowiem w Berlinie jako całości mobilność odbywa
się w sposób zrównoważony - 32% samochodem, a 68% innymi środkami, o tyle w obrębie terenów śródmiejskich Berlina tylko 17-22% ruchu odbywa się samochodem, zaś
większość podróży dokonuje się innymi środkami transportu: 29% komunikacją zbiorową,
32-35% pieszo, zaś 14-21% rowerem.
Po trzecie zakładamy, że istnieje możliwość i konieczność wykorzystania ruchu kolejowego jako środka mobilności międzydzielnicowej. To założenie umożliwia rezygnację
z rozbudowy tras samochodowych, w szczególności Śródmiejskiej Trasy Południowej.
Po czwarte zakładamy rozwój linii tramwajowych rozważanych w Studium, znajdujących
się poza obszarem Śródmieścia Południowego, w szczególności w zakresie obsługi osiedli
południowych, w tym Krzyków i Oporowa, jak również połączenia tramwajowego między
ul. Grabiszyńską a ul. Strzegomską przez tzw. ulicę Nowoszpitalną, czy też tramwajowej
obsługi Partynic i Ołtaszyna.
4.2.2. Propozycje zmian - komunikacja tramwajowa
Proponujemy utworzenie następujących tramwajowych korytarzy transportu zbiorowego,
o wysokiej gęstości ruchu:
- ul. Hallera - al. Pracy - Inżynierska - Krucza - Wielka - Ślężna - w obrębie Śródmieścia
Południowego w swoim zasięgu będzie miała w naszym projekcie ok. 12 tysięcy
mieszkańców
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- ul. Hallera - al. Pracy - Inżynierska - Krucza - Zaporoska/pl. Hirszfelda - Zielińskiego w obrębie Śródmieścia Południowego w swoim zasięgu będzie miała w naszym projekcie
ok. 15 tysięcy mieszkańców
- ul. Hallera - Gajowicka - skrzyżowanie z Kruczą - Zaporoska - Grabiszyńska (przy założeniu
stworzenia dalszego łącznika z pl. Strzegomskim) - w obrębie Śródmieścia Południowego
w swoim zasięgu będzie miała w naszym projekcie ok. 17 tysięcy mieszkańców
Są to generatory ruchu porównywalne do liczby mieszkańców przy ul. Grabiszyńskiej na
odcinku od ul. Hallera do pl. Legionów. Jednocześnie proponujemy zachowanie korytarza
autobusowego, który w obrębie Śródmieścia Południowego wyznaczają linie 126/133.
Proponowane linie znajdują uzasadnienie nie tylko w dużej liczbie mieszkańców, którą
mogą obsługiwać, ale także fakcie, że łączą różne części dzielnicy z głównymi ośrodkami
handlowymi (Centrum Borek, nowoplanowane centra handlowe przy ul. Komandorskiej
i ul. Zielińskiego), urzędami (m.in. ZUS dostępny z pl. Hirszfelda i Gajowickiej, czy Urząd
Miejski przy ul. Zapolskiej), jak również obszarami rekreacji (Park Gajowicki, czy nowo
planowany obszar rekreacji na Stadionie przy ul. Oporowskiej, park przy ul. Radosnej, itd.).
Szczególnym przypadkiem uzasadnienia trasy tramwajowej będzie ruch z Partynic/
Ołtaszyna do śródmieścia, który dzięki połączeniu torowemu z ul. Wielką uzyska dostęp
tramwajowy do ul. Grabiszyńskiej z pominięciem centrum miasta, stanowiąc tramwajową
alternatywę dla ruchu samochodowego, który mógłby być skłonny zasilać Śródmiejską
Trasę Południową.
4.2.3. Propozycje zmian - kolej
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4.2.4 Propozycje zmian - komunikacja rowerowa
Konieczne jest nie tylko przygotowanie zaplanowanych w studium dróg rowerowych
pełniących funkcje ogólnomiejskie, ale także dostosowanie do relatywnie wygodnego
ruchu rowerowego zwykłych przestrzeni dzielnicy.
Proponujemy wymianę nawierzchni drogi lub wyrównanie chodnika, w zależności od
możliwości, przy ulicach: Kruczej, Mieleckiej, Stalowej, Zielińskiego, Pereca, Żelaznej,
Jemiołowej, Szczęśliwej, Stysia, Zaporoskiej, Sztabowej, Gajowickiej, Powstańców Śląskich,
Kamiennej, Wielkiej i Komandorskiej.
Proponujemy uzupełnienie sieci przystanków roweru miejskiego o gęsto występujące
stacje:
- Inżynierska / Bzowa
- Stalowa / Pereca
- Krucza / Gajowicka
- Al. Pracy / inżynierska
- Zielińskiego / Swobodna
- Gwiaździsta / Szczęśliwa
- Lwowska / Zaporowska
- Jemiołowa / Szczęśliwa
- Rondo Powstańców Śląskich
- Stysia / Zielińskiego.
Łącznie oznacza to dodanie ok. 80 rowerów miejskich.

Proponujemy również utworzenie dwóch przystanków kolejowych. Pierwszy z nich
(Wrocław-Arkady) proponujemy umieścić przy przystanku tramwajowym Arkady lub
przy ul. Swobodnej przy terenie dzisiejszego Pasażu Zielińskiego. Przystanek ten umożliwiałby również przesiadkę z kolei na rower miejski oraz tramwaje na przystankach przy
ul. Świdnickiej oraz Zielińskiego lub Nasypowej.
Drugi przystanek (Wrocław-Grabiszyńska) proponujemy umiejscowić na obwodnicy
towarowej, na terenie przylegającym do stadionu przy ul. Oporowskiej, jako punktprzesiadkowy z ul. Grabiszyńską.
Wspomniane przystanki kolejowe umożliwiają przeniesienie ruchu samochodowego
z terenów podmiejskich na ruch komunikacją zbiorową wewnątrz miasta. Umożliwiają
m.in. dostęp komunikacją zbiorową do znajdujących się w pobliżu przychodni Medicover,
Enelmed czy Lux-Med, które obsługują istotną część klasy średniej pracującej w korporacjach, a mieszkającej w tańszych mieszkaniach na obrzeżach miasta.
Przystanek Wrocław-Arkady umożliwia również dostęp do urzędu miejskiego przy
ul. Zapolskiej. Przystanek Wrocław-Grabiszyn umożliwi wygodny kolejowy dostęp
licznym mieszkańcom Wrocławia do nowego obszaru rekreacyjnego.

Fot. 15. Jedyną koncepcją samorządu jest budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej. Ten pomysł powinien ulec
zmianie (fot. Marek Kaczkowski)
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4.2.5. Propozycje zmian - komunikacja piesza
Śródmieście Południowe jest naturalną przestrzenią mobilności pieszej. Jest to obszar
bogaty w możliwości realizacji głównych aktywności generujących ruch bez korzystania z innych dzielnic. Obecne na terenie szkoły, przedszkola, placówki służby zdrowia,
sklepy i usługi, urzędy, jak również zdecydowanie większa dostępność miejsc pracy
sprawia, że pieszy dostęp staje się zarówno czasowo, jak i kosztowo, konkurencyjny
wobec samochodowego.
Z tego względu proponujemy, aby:
1) dokonać zunifikowanego remontu chodników, z uwzględnieniem roli zieleni przy
ciągach pieszych
2) stworzyć zielone fale dla pieszych przy przechodzeniu przez jezdnie,
3) zapewnić niezastawianie ciagów pieszych i pieszo-rowerowych samochodami (również
przez fizyczne środki, takie jak słupki).
W naszej propozycji tworzymy możliwość realizacji różnych celów życiowych za pomocą
ruchu pieszego. Wyznaczamy nową zabudowę, w której oprócz mieszkań mogą mieścić
się również żłobki, przedszkola, czy przychodnie.
`
Proponujemy również utworzenie nowych przestrzeni pracy, handlu i rekreacji, dostępnych pieszo dla mieszkańców dzielnicy. Niezbędne jest też udrożnienie pieszego dostępu
do urzędów znajdujących się w obrębie dzielnicy, m.in. przez powstanie ciągu pieszego
przez ul. Zielińskiego do ul. Zapolskiej.
W naszej wizji możliwe jest korzystanie z usług bez konieczności posiadania samochodu,
zarówno przez mieszkańców dzielnicy, jak i uczestników międzydzielnicowego ruchu
tranzytowego.
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Ze zniszczeń wojennych teren ten wyszedł mocno okaleczony – zniszczeniu uległy całe
kwartały zabudowy – a proces odbudowy (polegający na budowie nowych bloków
w latach 60. oraz wielkoskalowych osiedli mieszkaniowych w latach 70., z wykorzystaniem istniejącej siatki ulic, którą dodatkowo zredukowano) do dziś nie został zakończony.
Najatrakcyjniejsze działki (wzdłuż ul. Powstańców Śląskich) z budowuje się stopniowo
dopiero od końca lat 80. Proces ten rozpoczęła budowa trzech galeriowców po wschodniej
stronie ulicy.
W najnowszych czasach powstały dwa centra handlowe: „Arkady” oraz „Sky Tower”.
Oba zespoły to przykład realizacji amerykańskiej idei tzw. malla – starszy, CH „Arkady”
może się pochwalić mało zaszczytnym tytułem jedynego kwartału na terenie opracowania,
na którym nie posadzono ani jednego drzewa, nowszy, CH „Sky Tower” łączy wieżowiec
z podium - koncepcja popularna na Zachodzie w latach 70. XX w.
Ta struktura to przykład antymiejskiej tkanki, którą traktować należy jako błąd
w kształtowaniu przestrzeni Wrocławia, którą w dzisiejszych czasach oddano prywatnym
inwestorom.

4.3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH
4.3.1. Część ogólna
Teren w kształcie wieloboku o największej szerokości i wysokości odpowiednio 2,5 km
i 1,3 km znajduje się na południe od historycznego Starego Miasta. Ograniczony nasypem
kolejowym (od północy), ul. Ślężną (od wschodu), ul. Kamienną, placem Powstańców
Śląskich, ulicamiPretficza i Kruczą (od południa) oraz ul. Grabiszyńską i linią kolejową
(od zachodu), stanowi zasadniczą część południowego śródmieścia Wrocławia (rozumianego jako typ zabudowy).
Na północy oraz w centrum terenu ukształtowanego w ostatnich dekadach XIX w. zrealizowano zabudowę typu śródmiejskiego (charakterystyczne place Powstańców Śląskich,
Hirszfelda i Pereca, szerokie arterie komunikacyjne spinane węższymi przecznicami,
do tego trójkątne skwery na niezabudowanych kamienicami kwartałach), na południu
zabudowa ulega rozrzedzeniu – występują tu także domy jednorodzinne.

Viz. 1. Nowa zabudowa mieszkalno-usługowa wokół kościoła Karola Boromeusza przy ul. Kruczej (budynki nr 8-13)
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Dla tak ukształtowanego terenu z jego ocalałymi reliktami świadczącymi o wielkomiejskości i wyczuciu skali (neoromański kościół Karola Boromeusza, eleganckie kamienice
czynszowe i wille miejskie, okazałe gmachy szkół i urzędów, na czele z dzisiejszym
ZUS-em przy ul. Pretficza) proponujemy rozwiązania projektowe w zakresie urbanistyki
(zespoły budynków przy ul. Powstańców Śląskich i Swobodnej), architektury (punktowe
uzupełnienia zabudowy) oraz kształtowania zieleni (nowe skwery, ciągi zadrzewionych
alei wzdłuż ulic, zieleń towarzysząca nowym budynkom).

W odpowiedzi na potrzeby rynku zaproponowano także liczne budynki usługowe (głównie biurowe), dostosowane jednak do skali ulic i jej pierwotnej, wielkomiejskiej zabudowy.
W kilku miejscach proponujemy także likwidację obiektów usługowych z okresu PRL-u
(np. podupadłego pawilonu ustawionego na historycznym placu Hirszfelda) oraz garażowisk. Wolnostojące garaże to mocno ekstensywny model zabudowy, ulokowany często
w miejscach historycznych pierzei. W ich miejsce proponujemy budynki o właściwej skali
i funkcji lub tereny zieleni urządzonej.

Nowe obiekty ograniczyliśmy do propozycji koniecznych dla terenów wymagających
odtworzenia zabudowy, a w kilku miejscach rekonstrukcji jej charakteru i skali. Gdy
było to tylko możliwe proponowano budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe,
w myśl idei przyświecającej całemu projektowi „miasta kompaktowego”.

Zabudowę mieszkaniową planujemy wprowadzić jako uzupełnienie funkcji zespołu
budynków wzdłuż ul. Powstańców Śląskich (dwie ostatnie kondygnacje większości
z nich) (42-47) oraz jako nowe budynki mieszkalne.

W Śródmieściu Południowym realizacja tej idei polegała na zagęszczeniu liczby budynków na zbyt rzadko zabudowanym terenie, a przez to zwiększeniu liczby mieszkańców,
ale także na przyblżeeniu do nich handlu i usług tak, aby były one dostępne z miejsca
zamieszkania w odległości spaceru.
Stąd wynika propozycja handlowo-usługowych parterów w większości projektowanych
budynków, a także pojedynczych niewielkich pawilonów handlowych w miejscach
istniejącej zabudowy mieszkaniowej (np. przy ul. Ślężnej czy na rogu Owsianej i Stysia).

Zależnie od ich lokalizacji planujemy budynki z usługami w parterze, jak wzdłuż ważniejszych ulic, np. nowe podłużne budynki po północnej stronie ul. Gajowickiej (9-11) oraz
zespół trzech pięciokondygnacyjnych budynków po wschodniej stronie ul. Zaporoskiej
(28-30). W ustronnych miejscach, gdzie usługi nie są konieczne, obiekty zaprojektowaliśmy
jako w całości mieszkalne.
Wszystkie budynki wolnostojące planujemy na maksymalnie uproszczonych rzutach, tak
by umożliwić wszystkim mieszkańcom dostęp do światła. Niezbędne do tego celu są:
właściwe ustawienie budynków, brak zaciemniania, najczęściej 12-metrowe szerokości
traktów umożliwiające przewietrzanie i doświetlanie mieszkań.
4.3.2. Teren między ul. Zaporoską a Powstańców Śląskich
Duży zespół budynków usługowych i mieszkalno-usługowych (o wysokości pięciu
i dziewięciu kondygnacji) proponujemy po zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich
(42-48). Wraz z budynkami odtworzone zostałyby odcinki ulic zlikwidowanych po wojnie.
Projektujemy budynki o wysokości 32 m od strony głównych ulic (42, 43, 47, 48) i 25 m
od strony przecznic (45, 46). Obiekty zaopatrzone są w pojemne garaże podziemne, podcienie, ścięte narożniki, uskoki, usługi w dwóch pierwszych kondygnacjach oraz okazałe,
przyjazne mieszkańcom dziedzińce - place miejskie szanujące istniejący, skośny przebieg
ścieżek wydeptanych przez okolicznych mieszkańców, uatrakcyjnione szpalerami drzew
i niewielkimi stawami lub fontannami dającymi ochłodę latem.
Propozycję należy traktować jako przywrócenie właściwej skali temu obszarowi, który
zaburzył zespół „Sky Tower”, a pozostała jego część oczekuje na zabudowę osiedlem
deweloperskim. To ostatnie złożone ma być ze zbyt ogromnych bloków mieszkalnych
o skomplikowanych rzutach, gdzie skrzydła budynków zaciemniają się wzajemnie,
a mieszkańcy zaglądają sobie do okien. W ostatnim dopiero etapie ma być zrealizowana
zabudowa usługowa od strony ul. Powstańców Śląskich.

Viz. 2. Nowe budynki mieszkalno-usługowe pomiędzy pl. Powstańców Śląskich a ul. Wielką ( budynki nr 34-36)

Kolejny wielkomiejski zespół okazałych budynków usługowych planujemy po obu stronach ul. Swobodnej, także wzdłuż nasypu kolejowego, gdzie przy okazji odtwarzamy
dwa kwartały oraz zlikwidowany, północny odcinek ulicy Gwiaździstej (54, 55).
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Przy skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich ze Swobodną nowe budynki (55, 56) pragniemy zaopatrzyć w dominanty - narożne wieże, które skomponują się z wieżową częścią
CH „Arkady” oraz biurowcem „Globis”, który w istocie jest wieżowcem z zaakcentowanym skosami narożnikiem.
Dzięki temu klasycznemu zabiegowi zgodnemu z elementarnymi zasadami kompozycji
i urbanistyki, uzyskujemy w tym miejscu zdynamizowanie zabudowy właściwe miejscu
w mieście, podobnemu do słynnego nowojorskiego Times Square.
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Wieża naprzeciwko „Arkad” (55) (w miejscu obecnego PRL-owskiego biurowca), dzięki
zaokrąglonemu narożnikowi wieńczącemu wydłużony niczym pędząca lokomotywa budynek, nawiązuje do modernistycznych projektów Ericha Mendelsohna. Architekt ten we
Wrocławiu w 1929 r. zrealizował swój dom handlowy Petersdorf (obecnie „Kameleon”),
który trafił do kanonu dzieł architektury XX w.
W sąsiedztwie ul. Swobodnej planujemy kolejne budynki usługowe: brakujące skrzydło już
raz rozbudowanego zespołu „Aquarius”, przy ul. Komandorskiej (58) oraz dwa nieduże
budynki przy nasypie kolejowym, pomiędzy ulicami Swobodną, Zielińskiego i Stysia
(52, 53).
Zgrupowanie tych obiektów chcemy przedłużyć dalej na zachód (przy ul.Lubuskiej) (25,
27). Nowe obiekty projektujemy także przy dwóch galeriowcach, wzdłuż ul. Powstańców
Śląskich (37, 38), jako dokończenie kompozycji architektonicznej oraz odtworzenie brakującej zabudowy, na przestrzeni trzech przecznic, aż do skrzyżowania ul. Szczęśliwej
z ul. Zielińskiego (37, 38, 40, 41, 42).
Pomiędzy „Sky Tower” a apartamentowcem „Thespian” przy pl. Powstańców Śląskich
planujemy budowę trzech budynków mieszkalno-usługowych (34-36). Podobnie jak
„Thespian”, łączący dawną skalę zabudowy z pobliskimi 11-kondygnacyjnymi blokami z wielkiej płyty, nowe budynki miałyby na dwóch dolnych kondygnacjach usługi
a u góry przestronne apartamenty z tarasami. Wjazdy do garaży podziemnych uwzględniają wykorzystanie istniejących dróg dojazdowych do bloków.

Viz. 3. Nowe budynki mieszkalno-usługowe przy ul. Lwowskiej (budynki nr 23, 24)

Nowe budynki odtwarzałyby pierzeje wokół kościoła Karola Boromeusza (9, 19, 12, 13),
a ich spadziste dachy i wysokość byłyby identyczne jak na dwóch zachowanych kamienicach u zbiegu ul. Gajowickiej i Kruczej (jeden z nowych budynków (13) miałby zaokrąglone
narożniki, tak samo jak stojąca w tym miejscu do 1945 r. kamienica).
4.3.3. Teren między ul. Powstańców Śląskich a ul. Ślężną
W miejscu obecnego blaszaka CH „Arena” oraz (niepotrzebnej) rezerwy terenowej pod
budowę Śródmiejskiej Trasy Południowej zaplanowaliśmy wielkomiejski zespół budynków usługowych (59, 60).
Dzięki zabudowie obrzeżnej tworzącej wewnątrz plac miejski, stanowiący naturalne przedłużenie istniejącej przerwy w zabudowie osiedla wielkoskalowego wzdłuż ul. Ślężnej,
szpalerom drzew ze wszystkich stron oraz nowej, parterowej hali targowej (59) (w miejsce
CH „Arena” i pobliskiego targowiska) obramionej wyższymi budynkami usługowymi
oraz dominancie architektonicznej od strony ul. Dyrekcyjnej (60), zespół ten stałby się
centrum osiedla mieszkaniowego.

Viz. 4. Nowe budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe pomiedzy ul. Lwowską a Żelazną (budynki nr 18, 21, 23, 24)

Pod całością kwartału zostały zaplanowane dwa wielkie garaże podziemne z wjazdami
od strony ul. Studziennej i Sanockiej, aby mogły zapewnić potrzeby parkingowe pracowników hali i biurowców.
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Planujemy zabudowę kwartału ulic Radosna-Komandorska-Wielka-Trwała zabudową
obrzeżną (pierzejową) jako uzupełnienie istniejącego budynku mieszkalnego i uformowanie tym samym kwartału (z zachowaniem większości istniejących drzew wewnątrz
oraz szlaków przez osiedle, które się w tym miejscu przecinają) (62).
Luksusowym apartamentowcem, hotelem lub akademikiem Uniwersytetu Ekonomicznego
mógłby być budynek w sąsiedztwie uczelni, przy ul. Kamiennej (63). Jego rzut został
załamany tak, by uzyskać od strony ulicy nieduży skwer i ochronić istniejące drzewa.
Przewiduje się odtworzenie brakującej zabudowy przy pl. Powstańców Śląskich, od strony
ul. Kamiennej (33). Budynek mieszkalny na planie odcinka koła ze skrzydłem od stronyKamiennej, dzięki swej wysokości, kształtowi dachu oraz wykuszom i ryzalitowi odwoływałby się do eleganckich kamienic, które uległy zniszczeniu w czasie wojny.
Parterowy pawilon handlowy ma wytworzyć architektoniczną kurtynę dla fragmentu
osiedla przy ul. Ślężnej, spinając ze dwa podłużne bloki i odgradzając je od ruchliwej
trasy (61).
Realizacja tego obiektu o awangardowej stylistyce (przeszklone ściany, dach płaski, brak
barier architektonicznych, istniejące drzewa wciągnięte w kompozycję obiektu, który wije
się pomiędzy nimi) nie wiązałaby się z wycinką żadnego z licznych w tym miejscu drzew.

Viz. 6. Nowy budynek mieszkalno usługowy u zbiegu ul. Szczęśliwej i Jemiołowej (budynek nr 21)

4.3.4. Teren między ul. Zaporoską a ul. Grabiszyńską
Zespół budynków ze spadzistymi dachami umożliwi przywrócenie linii zabudowy wzdłuż
ul. Gajowickiej, Grochowej i Jemiołowej (9-11, 17). Przy tej ostatniej stanąłby nawiązujący
do architektury lat 20. XX w. podłużny klatkowiec z dominantą krytą płaskim dachem oraz
wygiętymi w łuk skrzydłami, powtarzającymi bieg ulicy (17). Po wojnie na Gajowicach
ta sztuka nie udała się ani razu, każdorazowo przy wygiętych w łuki ulicach sytuowano
budynki na liniach prostych, czasem posiłkując się uskokami w planie.
Na wielkomiejski blok mieszkalny wskazują cechy proponowanego obiektu przy
ul. Grabiszyńskiej (nowoczesna sylwetka z dynamicznie zaokrąglonym narożnikiem) (19).
Wieloklatkowy budynek, stanowiący uzupełnienie zabudowy, proponujemy z kolei przy
ul. Szczęśliwej na rogu ul. Jemiołowej (21).
Przejazdy bramowe, zaprojektowane w miejscu istniejących dojazdów do domów i szkoły
wewnątrz kwartału, a także narożniki, planujemy zaakcentować półokrągłymi wykuszami.
Podobne budynki projektujemy na pobliskiej ulicy Lwowskiej (23, 24).

Viz. 5. Nowy budynek mieszkalno-usługowy u zbiegu ul. Lwowskiej i Prereca (budynek nr 22)

W miejscu zlikwidowanego wlotu ulicy przewidziano przerwę zabudowy w formie bramy
do osiedla-sekcji budynków z płaskimi dachami i z wykuszami. Podobnie jak na osiedlu
modernistycznym na Księżu Małym, mają wpuszczać światło do zielonego wnętrza
kwartału. Mają też umożliwić przyszłe, ewentualne odtworzenie biegu ulicy, obecnie
niemożliwe z powodu postawionych ukośnie 11-kondygnacyjnych bloków, kolejnego
fatalnego przykładu urbanistyki z lat 70.
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W parterowych aneksach od strony wnętrza kwartału przy ul. Szczęśliwej na rogu
ul. Jemiołowej, planujemy powrót funkcji oświatowej (obecnie w tym miejscu znajdują się dwa nieduże budynki tego typu, w tym przedszkole). Odtworzenie funkcji
edukacyjnej przewidzieliśmy także w aneksie budynku przy ul. Gajowickiej (11).
Proponujemy rekonstrukcję (być może nigdy nie zrealizowanego budynku, gdyż
znane są tylko zdjęcia jego makiety) długiego, łamanego budynku wzdłuż ulic
Kwaśnej, Stalowej i Kruczej (6). Zarówno jego wysokość, kształt dachu jak i wygięty w łuk narożnik są lustrzanym odbiciem ocalałej zabudowy z lat 20. i 30.,
która w postaci osiedla spółdzielczego kontynuowana jest na południe, w stronę
Grabiszyna.
Wzdłuż ul. Stalowej i Oporowskiej zaprojektowaliśmy niższe o jedną kondygnację
krótkie budynki mieszkalne wielorodzinne z dachami czterospadowymi (także
widocznymi na wspomnianej makiecie) (5). Podobne budynki stoją do dziś przy
ul. Tarnobrzeskiej. Klasyczną plombą, tak charakterystycznym elementem architektury Wrocławia w poprzednich dekadach, byłby natomiast budynek na rogu
Lwowskiej i Pereca (22). To jedyny projektowany budynek mieszkalny bez własnego parkingu podziemnego: miejsca postojowe planujemy tu urządzić na ulicy,
podobnie jak przy sąsiednich kamienicach. Nieduży budynek z trzema obszernymi
mieszkaniami na każdej kondygnacji miałby nie tylko skalę śródmiejskiej kamienicy
czynszowej, ale także jej układ, z centralnie usytuowana klatką schodową nakrytą
piramidalnym świetlikiem.
Przykładem budynku usytuowanego wewnątrz kwartału byłby projektowany na
planie prostokąta czterokondygnacyjny dom z poddaszem użytkowym i parkingiem podziemnym (między ulicami Żelazną i Szczęśliwą) (18). Jedyny budynek
mieszkalny jednorodzinny (czworak, z dachem mansardowym) przewiduje się
w miejscu garaży przy ul. Oficerskiej (15). Wszystkie budynki zaprojektowano
tak, by ich realizacja wiązała się z wycinką minimalnej ilości drzew, a w kilku
przypadkach nie zniknęłoby żadne istniejące drzewo.
Istniejący stadion piłkarski przy ul. Oporowskiej chcemy przywrócić mieszkańcom miasta. Ten poniemiecki stadion lekkoatletyczny, otwarty pierwotnie dla
wszystkich, z trybuną ziemną opartą o nasyp kolejowy oraz bieżnią z półkolistymi
fragmentami, został po wojnie ogrodzony, wzbogacony o wolnostojące trybuny
i zamieniony w obiekt komercyjny.
Z racji powstania nowego stadionu miejskiego oraz rozbudowy Stadionu Olimpijskiego uważamy, że trzy stadiony piłkarskie w mieście wielkości Wrocławia nie
są potrzebne. Na tym terenie możemy powrócić do przedwojennej koncepcji stadionów dzielnicowych, umożliwiających aktywność sportową młodzieży z okolicznych szkół oraz mieszkańcom osiedli, jako otwarte tereny sportowe.
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Proponujemy zatem likwidację powojennych trybun, jupiterów, ogrodzeń oraz bramek.
Odsłaniamy wciąż istniejącą trybunę terenową po stronie zachodniej, z istniejących dróg
dojazdowych proponujemy stworzyć dwa ciągi pieszo-jezdne ze szpalerami smukłych
drzew. Pomiędzy nimi proponujemy jednokondygnacyjny budynek stadionowy mieszczący szatnie, natryski, sklepik oraz administrację obiektu (2). Stadion lekkoatletyczny
z odtworzoną bieżnią wiążemy na powrót z niezabudowana okolicą, wytyczając nowe
zadrzewione aleje spacerowe (w tym biegnąca lekkim łukiem aleja będąca przedłużeniem
ul. Pereca w kierunku południowo-zachodnim).
W sąsiedztwie stadionu lekkoatletycznego i terenów rekreacyjnych projektujemy przystanek kolejki miejskiej, zlokalizowany na obwodnicy towarowej (Wrocław-Grabiszyńska)
(1). Oba zadaszone perony łączyłby tunel, zaś kolejny prowadziłby w stronę istniejącego
parkingu przy ul. Grabiszyńskiej. Całość nawiązywałaby do zrealizowanego węzła przesiadkowego na Maślicach, autorstwa biura Zbigniewa Maćkowa, porównywanego do
wcześniejszego o dekadę obiektu o tej samej funkcji, projektu Zahy Hadid dla Strasburga.
Przy ul. Oporowskiej projektujemy nowe przedszkole, jako parterowy budynek z eliptycznym atrium (realizujący idee absolutnej światowej awangardy architektonicznej)
i dachem płaskim wykorzystywanym jako taras (3). Ponieważ w sąsiedztwie znajdują się
trzy inne przedszkola (w tym jedno poza terenem opracowania), obiekt może dodatkowo
pełnić rolę osiedlowego centrum kultury. Budynek w zależności od pory dnia służyłby
jako świetlica dla dzieci, miejsce spotkań seniorów, a także biblioteka lub siedziba klubów,
lub kół osiedlowych dla mieszkańców.
W okolicy stadionu zaplanowaliśmy też targowisko przy ul. Kruczej, przy wiadukcie
kolejowym. Przewidzieliśmy obiekt złożony z dwóch pierścieni, z kolistym przebiegiem
alejek pomiędzy stoiskami, w poblżeu miejsca, gdzie niegdyś targ funkcjonował (4).
Ofertą skierowaną do młodzieży jest obiekt wzdłuż nasypu kolejowego, gdzie obecnie
znajdują się garaże, pomiędzy nowymi biurowcami przy ul. Lubuskiej (26). Chcemy
ulokować tam obiekt budowlany będący hybrydą architektury, placu publicznego, terenu zielonego i rekreacyjnego. Przewidzieliśmy tu miejsca postojowe dla samochodów
mieszkańców osiedla między ul. Lubuską a Lwowską zadaszone płytą z ukośnymi płaszczyznami przy krótszych bokach, funkcjonującymi jako pochyłe chodniki.
Część żelbetowej, perforowanej płyty, doświetlającej parking, wspartej na rzędach słupów
od strony ulic zajmie trawnik, z zachowaniem istniejących drzew na poziomie terenu. Od
strony nasypu kolejowego zaplanowano zaś skatepark.
Całość komponowałaby się z ukośnymi ścianami bocznymi nowych biurowców, tworząc
wzdłuż ulicy zygzakowaty rytm. Połączenie funkcji biurowej ze sportową i rekreacyjną
uważamy za korzystne dla integracji różnych grup społecznych użytkujących miasto.
Architektura o progresywnych formach stanowiłaby w tym wypadku ramę i scenę dla
tych interakcji.
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Parterowy pawilon handlowy na planie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami planujemy
na niewielkiej działce między wiaduktami kolejowymi nad ulicami Stysia i Owsianą (51).
Podobnie nowatorskie rozwiązanie przewidujemy u zbiegu ul. Pretficza i Oficerskiej, gdzie
w miejsce parkingu oddzielonego od przyległych ulic licznymi drzewami zaprojektowano
parterowy pawilon mieszczący lokal gastronomiczny (16).
Kameralny obiekt o zygzakowatym rzucie nie spowoduje wycięcia żadnego z drzew,
a użytkownicy wchodzący po pochyłych ścianach (biegach schodowych) na taras urządzony na płaskim dachu znaleźliby się na wysokości koron drzew. Także tutaj awangardowa forma lekkiej architektury (w całości pokrytej deskowaniem) mogłaby stać się
atrakcją okolicy.
4.3.5. Zieleń na obszarze opracowania
Nowe skwery planujemy urządzić przy ul. Owsianej, w miejscu garażowiska, z wykorzystaniem rosnących tam już drzew, przy ul. Radosnej, w miejscu targowiska i rezerwy
terenowej dla ŚTP oraz przy ul. Łączności, w miejscu obecnie ogrodzonym, a także na
części placu Hirszfelda uwolnionej z zabudowy handlowej.
Planujemy także uzupełnienie istniejących szpalerów drzew (np. wzdłuż ul. Powstańców
Śląskich) i rekonstrukcję podwójnego szpaleru pośrodku ul. Zaporoskiej. Wzdłuż większości ulic proponujemy zadrzewienia w formie szpalerów lub alei, a także – zieleń towarzyszącom budynkom. Po wschodniej stronie ul. Zaporoskiej ulokowaliśmy zupełnie
nowy zielony ciąg, który prowadziłby na południowy wschód aż do nowego skweru
przy ul. Radosnej.
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Viz. 7. Plac Powstańców Śląskich z nowo projektowanym budynkiem nr 33
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Wrocław to miasto, które jako drugie po Warszawie nazwać można ikoną sukcesu
tranformacji. Mimo że nie było miastem stołecznym, a jego korzenie i poczucie tożsamości mieszkańców uznać można za wątpliwe - udało się osiągnąć wizerunkowy
sukces na miare amerykańskiego snu. Sen dla wielu jednak okazał się koszmarem - tak
z ekonomicznego punktu widzenia, jak i przestrzennego. Przesycenie galeriami handlowymi, "autostradami" biegnącymi przez środek miasta i osiedlami deweloperskimi
wyrastającymi na jego obrzeżach już zdecydowanie nastąpiło, choć nie każdy chce
to dostrzec. Czas powiedzieć stop i zacząć tworzyć miasto po prostu dobre do życia.
Już w latach 50. zeszłego stulecia dostrzeżono zależność pomiędzy dobrem wspólnoty
a dobrem jednostki. Wtedy w ramach nauk matematycznych wykazano, że naturalne w teorii - dąrzenie do satysfakcji indywidualnej jest mniej skuteczne, niż przyjęcie za
paradygmat równoległy dobro całej grupy. Na przełomie lat 70. i 80. w ten sposób
zaczęto planować miasta - i poprawiać te, które były zbyt indywidualne, przez co
nieludzkie, aspołeczne. Szybko przekonano się, że miasta te cieszą się lepszą jakością
życia - a więc też większą skutecznością pracowników, lepszymi wskaźniami ekonomicznymi i społecznymi. Wcześniej pozornie zdrowe cierpiały na miejski reumatyzm
i cholesterol - po zmianach, na nowo stały się wysportowanym młodzieńcem.
Taka jest też rola tej publikacji - naprawić to, co we Wrocławiu nie działa. Odświeżyć
miasto i dać mu ludzki wymiar, który straciło głównie w okresie wojny. Istotne, że nie
postuluje się tu rewolucji, poza rewolucją myślenia i zarządzania. Nie prowokuje się
do projektów megaskali - przeciwnie, namawia do małych działań. Do naprawiania
tak po prostu, bez odkrywania na nowo, bez poszukiwania zawiłych i nieznanych
rozwiazań. JAK TWORZYĆ WROCŁAW to instrukcja, jak wykorzystać wszystko to,
co we Wrocławiu się udało i poprawić to, co nie wyszło. Stosując przy tym możliwie
jak najbardziej oczywiste i sprawdzone rozwiązania.
Nie należy traktować jej jednak jako biblii - raczej jako formę świadomej, pozytywnej prowokacji. Zaproszenie do debaty, do dyskusji o tym, jak ma wyglądać miasto.
Tym razem o tyleż inaczej, że od drugiej strony - bo strategia ta to dowód, że ruchy
miejskie potrafią nie tylko kontestować podejmowane przez miasta decyzje, ale też
proponować konkretne rozwiązania.

Tomasz Bojęć
think-tank BLOKBLOG
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Jeśli podoba Ci się nasz projekt, możesz wesprzeć nasze działania, wpłacając darowiznę.
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Poprzez fundusze EOG i fundusze norweskie, Islandia, Liechtenstein i Norwegia przyczyniają się do zmniejszania nierówności
społecznych i ekonomicznych oraz wzmacniania relacji dwustronnych z państwami beneficjentami w Europie.
Trzy państwa ściśle współpracują z UE na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG). W
okresie 2009–2014 wartość funduszy EOG i funduszy norweskich wynosi 1,79 miliarda euro. Norwegia zapewnia około 97% łącznego
finansowania. Fundusze są dostępne dla organizacji pozarządowych, instytucji badawczych i szkół wyższych, sektora publicznego
i sektora prywatnego w 12 nowoprzyjętych państwach członkowskich UE oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii.
W ich ramach ma miejsce szeroka współpraca z podmiotami z państw darczyńców, a przedsięwzięcia mogą być wdrażane do
2016 r. Najważniejsze obszary wsparcia obejmują ochronę środowiska i zmiany klimatyczne, badania i stypendia, społeczeństwo
obywatelskie, ochronę zdrowia i wsparcie dla dzieci, równość płci, sprawiedliwość i dziedzictwo kulturowe.
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