
data czynności podjęte przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Szóstka" ws. prac na działkach przy ul. Tańskiego (dz. nr 5/99 i 5/111) 

2021-03-25/26 
wizja w terenie i rozmowy Prezesa Zarządu z P. Elżbietą Urbanek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UM Wrocławia, w których 
poinformował o zauważonych pracach związanych z wycinką drzew i krzewów na działkach nr 5/111 i 5/99 przy ul. Tańskiego i poprosił o sprawdzenie 
tematu 

2021-04-13 pierwsze wstępne informacje o nowym sąsiedzie przychodzącym na teren po spółce Gant 

2021-04-14 wizja w terenie  

2021-04-19 pierwsze zwożenie kontenerów od strony Bajana, wizja w terenie  

2021-04-20 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szóstka” zwrócił się do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego z prośbą o udzielenie informacji w 
sprawie prac prowadzonych na działce nr 5/111, AM-3, obręb Gądów Mały przy ulicy Tańskiego we Wrocławiu. 

2021-04-20/26 
dalsze rozmowy Prezesa Zarządu z p. Elżbietą Urbanek - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu UM Wrocławia, w wyniku których ZDiUM 
przeprowadził kontrolę prowadzonych działań na przedmiotowych działkach 

2021-04-22 wizja w terenie  

2021-04-23 pismo do Mieszkańców o działaniach Zarządu 

2021-04-22/23 pierwsze zwożenia kontenerów od strony Idzikowskiego, czterokrotna wizja w terenie 

2021-04-23 
spotkanie Prezesa, v-ce Prezesa i kierownika technicznego z Jarosławem Komorowskim, korzystającym z terenu po Gancie, podjęcie czynności mające 
na celu ustalenie właścicela nieruchomości 

2021-04-26 dalsze zwożenie kontenerów, trzykrotna wizja w terenie, wezwanie Policji, Straży Miejskiej, spotkanie ze Strażą Miejską oraz p. Komorowskim 

2021-04-26 ustalenie rzeczywistego właściciela nieruchomości i wyjaśnienie kto może władać nieruchomością 

2021-04-27 spotkanie z kancelarią prawną celem ustalenia planu działania, przygotowanie pism do Inwestora, Prezydenta Wrocławia, WAiB UM Wrocławia, PINB 

2021-04-27 wezwanie do Inwestora w celu nienaruszania praw SM 

2021-04-27 
rozmowa Prezesa z p. Michałem Piechelem - Radnym Rady Miejskiej Wrocławia - z prośbą o poparcie działań Zarządu ws. uniemożliwienia 
Inwestorowi uruchomienia hotelu robotniczego przy ul. Tańskiego 

2021-04-28 posiedzenie Rady Nadzorczej i omówienie sytuacji dot. Tańskiego wraz z koncepcja działań 

2021-04-29 
wypowiedź Prezesa dla Gazety Wrocławskiej informująca o działaniach Zarządu dotyczących protestów w zakresie zagospodarowywania terenu przy 
ul. Tańskiego 

2021-04-29 
pismo do Prezydenta o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli prac prowadzonych na działkach nr 5/99 i 5/111, AM-3, obręb Gądów Mały przy ulicy 
Tańskiego 



2021-04-29 
pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) o niezwłoczne przeprowadzenie kontroli prac prowadzonych na działkach nr 5/99 i 
5/111, AM-3, obręb Gądów Mały przy ulicy Tańskiego 

2021-05-04 odpowiedź z Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie prac prowadzonych przy ul. Tańskiego 

2021-05-04 pismo do Mieszkańców o działaniach Zarządu 

2021-05-05 wniosek o wygaszenie decyzji Prezydenta skierowany do Wydziału Architektury i Budownictwa 

2021-05-05 
wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzenie kontroli inwestycji na działkach nr 5/99 i 5/111, AM-3, obręb Gądów 
Mały przy ulicy Tańskiego i doprowadzenie do wygaszenia decyzji Prezydenta nr 5016/2012 z dnia 01.10.2012 r. skierowany do Wydziału Architektury 
i Budownictwa 

2021-05-17 
odpowiedź z PINB, informacja o przeprowadzonych czynnościach kontrolnych w sprawie posadowienia obiektów kontenerowych na działce przy ulicy 
Tańskiego 2-6 

2021-05-17 odpowiedź ze ZDiUM-u 

2021-05-19 spotkanie i wizja w terenie ze Strażą Miejską 

2021-05-19 posiedzenie specjalne prezydium Rady Nadzorczej z Zarządem i kancelarią prawną celem omówienia strategii działania 

2021-05-19 odpowiedź z Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie złożonego wniosku o wygaszenie decyzji Prezydenta Wrocławia 

2021-05-21 
odpowiedź z PINB, w sprawie wniosku Spółdzielni o wygaszenie decyzji Prezydenta Wrocławia nr 5016 z 1.10.2012 r. , zatwierdzającej projekt 
budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 5 budynków biurowo-usługowych 

2021-05-21 
rozmowa Prezesa z p. Mirosławem Lachem - Radnym Rady Miejskiej Wrocławia - z prośbą o poparcie działań Zarządu ws. uniemożliwienia 
Inwestorowi uruchomienia hotelu robotniczego przy ul. Tańskiego. Pan Radny zobowiązał się do złożenia interpelacji do Prezydenta w tej sprawie 

kwiecień/maj 
2021 

rozmowy Zarządu przeprowadzane z wieloma Mieszkańcami SM "Szóstka" w sprawie problematycznego sąsiada - Inwestora 

2021-05-31 interpelacja złożona do Prezydenta Wrocławia ws. kontenerów na ul. Tańskiego przez p. Mirosława Lacha - Radnego Rady Miejskiej Wrocławia 

 


