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Janina Rudze i Bogdan Safader

Komitet Spoleczny Upamiqtnienia ELWRO
ul.Podwale 62/ Adin, 50-010 Wroclaw

wroclaw, ,(3 ,O3. 2015 r.

Opiniujq pozytywnie przedstawiony z pismem z dnia 2 marca br., projekt elementu malej
aicniteklury - prostej formy przestrzennej z element6w kamiennych z odpowiednim
dekoracyjnym oSwietleniem, do ustawienia na skwerze pomiqdzy ulicami A.Ostrowskiego,
Grabiszyfiskq i ul.Kleciiskq wg zaNqczonego projektu ( zal. n'1-5).
projektem zigospodarowania nale2y objai caty zaznaczonY fragment terenu zieleni na dzialce

drogowej (dz.nr 8/11, AMi.1, obrqb Grabiszyn), przewidujqc na nim nasadzenia dekoracyjnej
ziel6ni ,iistiei urzqdzonej. Realizacja przyczyni siq pozytywnie do podniesienia jakoSci

zagospodarowania terenu, z korzySciq dla mieszkafic6w oraz poprawy wizerunku fragmentu
miasta.
Ewentualny napis powinien byi skonsultowany z KomisjE Kultury i Nauki RM Wroclawia.

Opinia niniejsza jest opinia pomocniczq i nie zwalnia z zastosowania obowiqzk6w wynikajAcych z

odpowiednich przepis6w ustawy prawo budowlane'

Z powa2aniem,

Beata Urbanowicz
Koordynator proje

t,v.- ,, ,,.;t: it

plastycznego wystroju miasta

Otrzymujq:

1. adresat -zal nr'1-5 Projekt
2. a/a AABU

Wydzial Architehury i Budownictwa
pl. NowyTarg 1-8; 50-141 Wrodaw

tel. TC0M +4871 777 77 77

fax +48 71 777 71 \8
wab@um.wroc.pl

bip.um.wroc.pl



ELWRO 2015 - forma przestrzenna - widoki

Widok frontowy

- granit lmpala
fragment matowy

- granit lmpala
fragrnent blyszczqcy

podstawa
- granit szary

trawnik

wylewka betonowa

trawnik

oSwietlenie

Widok zgory
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ELWRO 2015 - forma ptzestrzenna - lvymiary
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ELWRO 2015 - Scianki formy przestrzennej
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ELWRO 2015 - forma ptzestrzenna z napisem - wizualka


