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Komitet Spoleczny UpamiQtnienia ELWRO

ul. Podwale 62/Adin
50-010 Wroclaw

Wroclaw, 2OL5-O4-L5

Sygnatura sprawy BRW-DIP-NA.6625.6.2015
Numer ewidencyjny pisma 0003123512O15/W

Dotyczy: nadania nazwy skwer

ELWRO we Wroclawiu

Szanowni Paristwol

Uprzejmie infbrmujq, iz Przewodniczqcy Komisji Kultury i Nauki Rady Miejskiej
Wroclawia pismem BRM-DPP.0014,9.15.2015.MG z dnia 18 marca 2074 r' zwr6cil siq
do Zastqpcy Dyrektora Biura Rozwoju Wroclawia ds. Systemu Informacji Przestrzennej
z pro$bq o wpisanie nazwy skwer ELWRO do rejestru nazw ulic, plac6w, park6w,
utworzonego na podstawie uchwaly nr XXXIII/Lt32/O9 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia
23 kwietnia 2OO9 r. w sprawie zmiany uchwaly Rady Miejskiej Wroclawia nr VUt2B/O7
w sprawie nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wroclawia.
Wpisu do przedmiotowego rejestru dokonano w dniu 13 kwietnia 2015 r.
ponadto informujq, 2e Prezydent Wroclawia, jako uprawniony na podstawie
uchwaly nrYt/128/07 Rady Miejskiej Wroclawia z dnia 15 marca 2OO7 r. w sprawie
nadawania nazw ulicom, placom i parkom na terenie Wroclawia do wystqpowania

z wnioskiem o nadanie nazw, podjAl inicjatywq nadania nazwy skwer ELWRO
w odniesieniu do skweru polo2onego u zbiegu ulic Aleksandra Ostrowskiego,
Grabiszyriskiej i Klecifiskiej we Wroclawiu.
W pierwszej kolejnoSci przygotowany zostanie projekt uchwaly oraz dopelnione
bqdq wszelkie procedury formalno-prawne. Nastqpnie projekt bqdzie konsultowanv
z organizacjami pozarzqdowymi, a p62niej zgodnie z wymaganym trybem zostanie
przikazany do Przewodniczqcego Rady Miejskiej z wnioskiem o objqcie go porzqdkiem
obrad sesji Rady Miejskiej Wroclawia.
Przewidywany termin skierowania projektu pod obrady Rady Miejskiej Wroclawia
to maj lub czerwiec 2015 r.
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Sprawq prowadzi :
Ka rol i na Wiqcek PWWW4/DAR/BRW/BRW-ZDIP/BRW-DIP/BRW-DI
ka rol i na.wiecek@u m.wroc. Pl
77-777-92-t2
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Biuro Rozwoju Wroclawia
ul. Swidnicka 53; 50-030 Wrodaw
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717 17 7325
117 77 8659
brw@um.wroc.pl

www.wroclaw.pl

