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Dotyczy: wnioski wst ępne do miejscowego planu zagospodarowania Winnicy P ółnocnej. 
 
  
Na podstawie art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr LXII/1900/2009 z dnia 17 września 2009 roku o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy Północnej, proszę o 
uwzględnienie następujących uwag: 
 
 

1. Należy zachować istniejące rezerwy terenu pod funkcje komunikacyjne z 
obowiązującego planu Winnicy Północnej (obszar na północ od ulicy Sprawnej 
przy ul. Modlińskiej – zachodnia strona). 

 
 
Uzasadnienie: 
W obecnym planie Winnicy Północnej wskazany kwartał rezerwowany jest pod stację 
metra Dąbrówka. Obszar ten należy przeznaczyć na rezerwę komunikacyjną, na 
której mógłby powstać docelowy węzeł przesiadkowy Winnica wraz z parkingiem 
P&R (dogodna przesiadka z samochodu / autobusu do tramwaju).. 



 
2. Należy zachować istniejącą w obecnym mpzp Winnicy Północnej rezerwę 

terenu pod przebicie ul. Osiedle od skrzyżowania ulic „Aluzyjnych” z ul. 
Osiedle do ul. Natalii Gąsiorowskiej. 

 
Uzasadnienie: 
Zachowanie obecnej rezerwy terenu pod przedłużenie ulicy Osiedle w kierunku 
północnym polepszy lokalny układ drogowy. 
 

3. Należy wyznaczyć takie linie rozgraniczające ul. Aluzyjnej, aby możliwe było 
poszerzenie wlotu ul. Aluzyjnej do ul. Modlińskiej o dodatkowy pas ruchu 
(prawoskręt) i zlokalizowanie wzdłuż ul. Aluzyjnej drogi dla rowerów. 

 
Uzasadnienie: 
Po modernizacji ul. Modlińskiej (odc. Aluzyjna – gr. miasta), brak oddzielnego pasa 
do skrętu w prawo z ul. Aluzyjnej w ul. Modlińską (relacja zachód – południe) 
znacznie utrudnia ruch pojazdów tym rejonie dzielnicy. Ulica Aluzyjna prowadząca do 
osiedla Dąbrówka Wiślana od ul. Modlińskiej powinna posiadać także drogę 
rowerową (np. po północnej stronie). 
 

4. Należy wykształcić nowe połączenie ulic: Mikołaja Trąby z ul. Marcina z 
Wrocimowic (załącznik nr 1). 

 
Uzasadnienie: 
Wnioskowane połączenie obu ulic umożliwiłoby optymalną obsługę terenów poprzez 
komunikację autobusową, nie tylko mikrobusową. 
 

5. Należy wykształcić nowe połączenie ulic: Osiedle z rezerwą terenu pod ul. 
Dzikiej Kaczki (załącznik nr 2). 

 
Uzasadnienie: 
Wnioskowane połączenie obu ulic umożliwiłoby optymalną obsługę terenów 
mieszkalnych. 
 

6. Należy na obszarze planu Winnicy Północnej umiejscowić tereny usług 
Oświaty i Sportu oraz usług bezpieczeństwa publicznego. 

 
Uzasadnienie: 
Wnioskowane usługi należy przewidzieć na terenie planu Winnicy Północnej, o ile 
takie usługi nie zostaną zlokalizowane na obszarze sąsiedniego planu Winnicy w 
rejonie ul. Światowida cz. II. 
 

                   Wojciech Tumasz 


