Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

1

Bieńkowice

07.07.2017

Uprzątnięcie terenu dawnej bazy firmy
SMAK

2

Bieńkowice

07.07.2017

3

4

5

1

Bieńkowice

Biskupin -Sępolno-DębieBartoszowice

Biskupin -Sępolno-DębieBartoszowice

07.07.2017

06.07.2017

06.07.2017

Opis zadania

Należy usunąć nagromadzone podczas administrowania tym terenem przez firmę SMAK,
śmieci. Uporządkować teren i przywrócić mu jego zastosowanie zgodnie z MPZP, gdzie
jest on oznaczony symbolem D45 ZŁ, mający przeznaczenie- Zieleń Łąkowa.

Wyburzenie komórki przy skrzyżowaniu
Należy wyburzyć komórkę przy skrzyżowaniu ulic i pozostawić w tym miejscu stojaki na
Ziemniaczana /Jemeńska i zastąpienie jej
rowery.
stacją dla rowerów.

Likwidacja zbiornika p. poż przy ul.
Ziemniaczanej-organizacja małej
architektury-miejsca spotkań dla
mieszkańców

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Działka AR_5,2/2

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

bieżące

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI (podpisana
umowa z osobą dzierżawiącą
komórkę, która zsotala przez nią
wyremontowana)

INW.

ZDiUM/ OFICER
ROWEROWY

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM, WBiZK

ZZM, WBiZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nie jest
zarządcą ani nie korzysta w żaden sposób ze zbiorników
przeciwpożarowych na ternie Wrocławia; zbiorniki te nie są
wykorzystywane również przez PSP do prowadzenia działań
ratowniczo-gaśniczych; w związku z powyższym nie widzimy
przeciwwskazań do zagospodarowania przedmiotowego zbiornika

WBiZK

e-mail z dn.
07.08.2017 r.

ZZM - w zakresie bieżącego czyszczenia zbiornika

Obszar ograniczony
ulicami Kosynierów
Gdyńskich, Ks. Brzóski,
Partyzantów. Wrocław
,dzielnica śródmieście ,
Osiedle Sępolno Działka
nr 204,217 i 202 AM-3,
Obręb Sępolno

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

N aterenie działki nr 217, AM-3,
obręb Sępolno w bieżącycm roku
w WPI zaplanowano II etap
doposażenia istniejącej przestrzeni
rekreacyjnej

INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

1) od ul. Pautscha do ul.
A. Orłowskiego (działka nr
29 wg mapy podstawowej
systemu informacji
przestrzennej Wrocławia)
2) Od ul. H. H.
Rodakowskiego do ul. J.
Stanisławskiego (działka
nr 45 i 55 wg mapy
podstawowej systemu
informacji przestrzennej
Wrocławia )

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Skrzyżowanie ul.
ZZK/ZDiUM/
Ziemniaczanej z Jemeńską
OFICER
AR_8,62
ROWEROWY

1. Omurowanie na całej długości zbiornika-przez zbiornik przepływa woda ze studzienek,
które zbierają wodę do części ulicy: Ziemniaczanej, Lisnej
2. Zasypanie zbiornika
3. Wyznaczenie miejsc na trawniki poletka na kwiaty.
Zbiornik p. pożarowy przy
4. Zainstalowanie kilku ławek (od strony wschodniej)
ul. Ziemniaczanej,
5. W centrum tego miejsca wykonanie obiektu małej architektury- zainstalowanie małej
Bieńkowice AR_, DZ.11
fontanny lub figury (rzeźby) z piaskowca
6. Zainstalowanie (2/3) szt. małych latarni tzw. parkowych

Kompleksowe zagospodarowanie placu Zgodnie z możliwościami przestrzennymi placu należy zamontować urządzenia
w obszarze ulic Partyzantów -ks.
rekreacyjno- sprawnościowe szczególnie dla dzieci młodszych ale także dla starszych
Brzóski-Kosynierów Gdyńskich
dbając jednocześnie o najwyższe standardy wypoczynku i zabawy w plenerze.

Wymiana nawierzchni ul. Olgi
Boznańskiej na dwóch odcinkach na
osiedlu Biskupin.

Lokalizacja

Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni ul. Olgi Boznańskiej na dwóch odcinkach.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

ZZM

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WCRS.ZWIiWO
ZDiUM/ OFICER
W.0717/932/2017
ROWEROWY
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

6

Biskupin -Sępolno-DębieBartoszowice

7

8

2

Borek

Borek

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

06.07.2017

Plac zabaw z elementami sportowymi i
strefą relaksu w Parku Szczytnickim
przy ul. Dembowskiego

07.07.2017

07.07.2017

Opis zadania

Lokalizacja

Budowa placu zabaw dla dzieci z elementami sportowymi wraz z doświetleniem i
Park Szczytnicki przy ul.
ławkami w miejscu, gdzie ok. roku 2010 r. został zdemontowany stary plac zabaw.
Dembowskiego między ul.
Planowane urządzenia : zestaw spinaczkowo -sprawnościowy, huśtawki dla dzieci
Tramwajową a Kosiby (w
starszych i młodszych , 2 bujaki sprężynowe zestaw ze zjeżdżalnią i instalacje edukacyjne
pobliżu planowanego
oraz ławki usytuowane w taki sposób (np. kształt litery U), aby tworzyły miejsce spotkań.
skrzyżowania ul.
Proponowana lokalizacja zapewnia dobre zacienienia, umożliwia kontakt z naturą, jest
Dembowskiego z Aleją
wystarczająco oddalona od ulic (uwzględniając również planowany przebieg Alei
Wielkiej Wyspy)
Wielkiej Wyspy)

Przebudowa przejść dla pieszych wraz z 1. Skrzyżowanie ul. Jastrzebiej i Gajowickiej
1a) przejście
infrastrukturą w okolicy budynków
przez ul. Gajowicką, progi wyspowe przed przejściem, z obu stron, dostosowanie
szkolnych przy ul. Jastrzębiej
krawędzi przejścia dla pieszych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, naprawa
odwodnienia po zachodniej stronie PDP (obecnie tworzą sie olbrzymie kałuże
1b) przejście przez ul. Jastrzębią:
-obniżenie krawężnika po stronie szkoły,
usytuowanie instalacji uniemożliwiających fizycznie parkowania bezpośrednio przed jak
i za PDP
2) Skrzyżowanie Saperów -Gajowicka :
dostosowanie krawędzi
przejścia dla pieszych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności
3) Skrzyżowanie ul. Racławickiej i ul. Jastrzębskiej : dostosowanie krawędzi przejścia
dla pieszych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, naprawa nawierzchni,
likwidacja kałuż przez naprawę odwodnienia
3a) Dostosowanie
krawędzi przejścia dla pieszych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (od strony
Budopolu) Zmniejszenie promienia łuku skrzyżowania (wlot ul. Jastrzębiej- od
Powstańców- w ul. Racławicka w prawo) w celu zmniejszenia szerokości PDP z 12mm na
4m, przy pomocy prefabrykowanych wysp.
3b) Obniżenie krawężnika od
strony pasa zieleni: dostosowanie przejścia dla pieszych do potrzeb osób o ograniczonej
mobilności. Naprawa nawierzchni od strony pasa zieleni, fizyczne uniemożliwienie
parkowania bezpośrednio przed PDP (ruch pieszych z przystanku MPK do szkół),
instalacja progu wyspowego przed DPD
3c) Obniżenie krawężnika od
strony pasa zieleni. Naprawa nawierzchni z obu stron DPD.
4) Skrzyżowanie ul. Gajowickiej i ul. Sokolej : zmniejszenie promienia łuku wlotu ulicy
Sokolej- od Powstańców- w ul. Gajowicką, za pomocą prefabrykatów. 5) Skrzyżowanie
ul. Sokolej i ul. Racławickiej
5a) Wlot wschodni: przesunięcie
PDP ok. 3 metry bliżej tarczy skrzyżowania, przy założeniu wykonania
5d: obniżenie krawężników fizyczne uniemożliwienie parkowania bezpośrednio przed
PDP.
5b) Wlot południowy obniżnie krawężnika po stronie
wschodniej- utworzenie azylu lub " uszu myszki miki" na DPD- wymuszanie parkowania
pojazdów na odcinku Orla-Sokola na jezdni (po obu stronach)
5c) Wlot zachodni obniżenie krawężnika, zmniejszenie promienia łuku
5d)
Wlot północny (dwujezdniowy), nitka wschodnia : zwężenie wlotu z obecnych 12 m do
bezpiecznej wartości ok. 4m
5e) Wlot Północny (dwujezdniowy, nitka zachodnia:
obniżenie krawężników i naprawa nawierzchni od strony od strony pasa zieleni.
6) Ul. Jastrzębia- instalacja progów zwalniających.
7) Postój kiss
and ride w okolicach szkoły - znak B-35 w godz. 7:30-17:00, powyżej 15 min,
unieniemożliwienie zatrzymania samochodu rodziców i odprowadzenia dzieci do szkoły,
bez wprowadzania znaczących ograniczeń "nocnego postoju" dla mieszkańców.
8) Poprawienie dostępności i dostosowanie wysokości przystanku przy ul. Gajowickiej,
obecnie " gimnazjum 23" 9) instalacja przy skrzyżowaniach urządzeń drogwych,
uniemożliwiających parkowanie w ich obrębie i wymuszających prawidłowy tor jazdy i
prędkość, jednocześnie uniemożliwiających parkowanie w obrębie skrzyżowań.

Zadanie obejmuje remont nawierzchni jezdni, z wyniesieniem przejść dla pieszych i
budową azylów i poprawieniem ich dostępności, w szczególności dla osób z
Budowa nawierzchni jezdni i chodników niepełnosprawnościami ruchowymi (zrównanie poziomu jezdni i chodnika na przejściach
oraz budowa drogi dla rowerów na ul. dla pieszych) oraz osób niewidomych (instalacja płyt z wypustkami przy krawędzi
Gajowickiej (od Hallera do Orlej)
chodnika) Ponadto zadanie obejmuje remont chodników i posadzenie zieleni
przyulicznej. Zadanie obejmuje także budowę drogi dla rowerów przeznaczenie częsci
jezdni na drogi dla rowerów.

1) Skrzyżowanie ul.
Gajowickiej i Jastrzębiej
1a) Przejście dla pieszych
(PDP) przez ul. Gajowicką
przy wlocie w ul.
Gajowicką
2) Skrzyżowanie ul.
Saperów i Gajowickiejprzejście przez ul.
Gajowicką
3)
Skrzyżowanie ul.
Racławickiej i Jastrzębiej
3a) wlot północny (od str.
Budopolu)
3b)
wlot południowy
(dwujezdniowy), nitka
schodnia
3c)
wlot południowy, nitka
zachodnia
4)
Skrzyżowanie ul.
Gajowickiej i ul. Sokolej
5) Skrzyżowanie ul.
Racławickiej i Sokolej
5a) wlot wschodni (
Sokola w Racławicką, od
Ulanowskiego)
5b)
Wlot południowy (od
ronda na Orlej)
5c) wlot zachodni (od
Gajowickiej)
5d) Wlot północny (od
miasta : dwujezdniowy)
nitka wschodnia
5e) Wlot Północny
(dwujezdniowy), nitka
zachodnia
6) Ulica Jastrzębia na
odcinku GajowickaRacławicka

ul. Gajowicka od Hellera
do Orlej

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

W obszarze ograniczomym
wskazanymi ulicami nie ujęto w
WPI zadań inwestycyjnych - na
terenie działek będącym
własnością Gminy. (dz. 89/4, 88,
AM-4 - działki Gminy z terenami
zielonymi)

INW.

ZZM

ZZM

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji.. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy i
rowerowy/ZDiUM

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM

1-weryfikacja

WCRS.ZWIiWO
Oficer pieszy i
W.0717/932/2017
rowerowy/ZDiUM
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

9

Borek

07.07.2017

Rewitalizacja skwerku u zbiegu ulic
Januszowickiej i al. Jaworowej

10

Brochów

07.07.2017

11

3

Brochów

07.07.2017

Opis zadania

Rewitalizacja skwerku polegać ma na zaplanowaniu i nasadzeniu zieleni, wytyczeniu
miejsc do rekreacji, montażu ławek oraz instalacji oświetlenia

Remont nawierzchni boiska piłkarskiego o nawierzchni naturalnej trawistej (stadion
Remont boisk do piłki nożnej na terenie sportowy) : naprawa lokalnych ubytków, wykonanie ławek (trybuny)
zespołu sportowego przy ul. Centralnej remont nawierzchni ze sztucznej trawy : wymiana nawierzchni, uzupełnienie ubytków,
udrożenienie, odwodnienia i inne konieczne prace

Brochowska sieć zieleni

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ul. Januszowicka 5-7,
obręb Borek, AM-5,
działki nr 154/2

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

Zespół Sportowy na
Brochowie. Wrocław, ul.
Centralna ; dz. Nr : 2
(026401_1.0012.AR_6.2);
5
(026401_1.0012.AR_6.5)
obb Brochów

BSTiR

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Na terenie boiska sportowego w
bieżącym roku zaplanowano
remont nawierzchni syntetycznej
boiska wielofunkcyjnego.

INW.

1. Działki nr AR 24 25-26
i AR 24 37-38
2.AR
15 22/1 i AR 23 20/5
3. Działki nr AR 5 21
Mościckiego/Sejamska,
AR 17 11
1. Poszerzenie parku Bieńkowickiego( na końcu ul. Koreańskiej) przez nasadzenie drzew Afgańska/Pakistańska, AR
i utworzenie alejek wraz z ławkami 2. Zaplanowanie co najmniej alei drzew wzdłuż
AR 17 5/2
granicy miasta wraz z alejką spacerową i ławkami, docelowo łączącej Park Brochowski z Semaforowa/Mościckiego,
poszerzonym Parkiem Bieńkowickim.
3. Rewitalizacja osiedlowych AR 22 25 pl. Mongolski,
skwerów i wnętrz podwórzowych: nasadzenie drzew i krzewów, poprawa jakości alejek,
AR 27 117 Pl. Indyjski,
poprawa jakości trawników, montaż ławek, placów zabaw, elementów siłowni
AR 16 17-18
plenerowych i miejsc do uprawiana sportów rekreacyjnych.
Węgierska/Centralna, AR
16 48 i 50/3 Semaforowa/
Centralna działki nr AR 21
2/24, 6/6, 21 2/25 wnętrza
podwórzowe w kwartale
ulic Chińska, 3 Maja,
Polna, Krótka

1. Ul. Biegła - strona od
kościoła i szpitala
2.
Ul. Centralna- strona
prawa i lewa ulicy
3.
Ul. Chińska - strona ulicy
przy działkach i częściowo
2.Wymiana
przy budynkach
3. Częściowe wykonanie
mieszkalnych
4.
4. Uzupełnianie płyt
Ul. Koreańska od ul.
Chińskiej do ul.
Woskowej
5.Ul. Mościckiego- od
Bieńkowic do ul.
Tybetańskiej od strony
działek i budynków

12

Brochów

07.07.2017

Remont chodników na ulicach
Brochowa

1. Remont nawierzchni chodników
nawierzchni i podbudowy
nowych nawierzchni i podbudowy
chodnikowych

13

Gaj

10.07.2017

Remont nawierzchni jezdni ul.
Czerniawskiej

W chwili obecnej nawierzchnia ul. Czerniawskiej zbudowana jest ze starych płyt
budowlanych, popękanych i bardzo zniszczonych. W sezonie jesienno-zimowym oraz po
opadach deszczu przejazd nią samochodem jest znacznie utrudniony, natomiast rowerem
praktycznie niemożliwy. A pokonanie pieszo jest niemożliwe. Inwestycja zgłaszana przez
mieszkańców i Radę Osiedla Gaj od wielu lat.

Ul. Czerniawska- os. W.
Rutkiewicz do ul.
Strońskiej. Obręb Gaj AR
15, działki: 59/2, 64/2,
144

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

(Do karty projektu zgłoszono
inwestycje związane z różnymi
zakresami - należałoby utowrzyć
dwie odrębne karty związane z
zagospodarowaniem zieleni oraz
zagospodarowaniem wnętrz
międzyblokowych)
Wnętrze międzyblokowe - brak w
WPI
Park Brochowski, Bieńkowiceki brak w WPI

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji a w sumie
złozyła 14. Rada Osiedla powinna
doprecyzować trzy najważniejsze
zadania. Dodatkowo:
Chińska może być realizowana
dopiero po robotach MPWiK
W WPI ujeta jest budowa ciagu
pieszo-rowerowego w ul.
Mościckiego od ul. Mandżurskiej
do ul. Ziemniaczanej. Pozostałe
odcinki ul. Mościckiego oraz

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

MCS

MCS

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

INW

Teren parków: ZZM
Wnętrze: Wrocławskie
Mieszkania

Teren parków:
ZZM
Wnętrze:
Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

INW

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

MCS - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

opiniujemy pozytywnie z uwagami dot. pkt 3 - zasadne; w
zagospodarowaniu działek należy uwzględnić miejsca postojowe
zlokalizowane na dz. nr 6/6 oraz w części dz. nr 2/25

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

14

Gaj

10.07.2017

15

Gaj

10.07.2017

Budowa nawierzchni ul. Radkowskiej
wraz z infrastrukturą podziemną,
chodnikiem i oświetleniem.

W chwili obecnej jest to droga gruntowa, z dziurami i wybojami, w zimę i dniach
deszczowych nie do przejścia i przejechania z powodu powstających dziur i mas błota.

16

Gajowice

29.07.2017

Remont ścieżek w parku im. Gen. M.
Langiewicza

Wykonanie prac polegających na nawiezieniu żwiru, wyrównaniu, oddzielenie od częściu
zieleńców.

17

Gajowice

29.07.2017

18

4

Gajowice

29.07.2017

Nazwa zadania

Opis zadania

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Wrocławskie Mieszkania

ul. Radkowska na odcinku
od posesji nr 12 do ul.
Piławskiej, Obręb Gaj, AR
16, działki 61/1, 62/1,
63/1, 64/1, 65/1, 66/1

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Dz. Nr 20 oraz 21 (od ul.
Dojazdowej) 26/1 ( ul.
Pretficza), 19/4 (ul.
Sztabowa) oraz pas drogi
ul. Gajowicka

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

brak w WPI

Dz. Nr 84, 36/2 - pas
drogowy ul. Kruczej , nr 3 pas drogowy ul. Stalowej,
nr 42- pas drogowy ul.
Mieleckiej

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Lokalizacja

Zagospodarowanie zdegradowanego
Podwórko przy ul.
podwórka wraz z budowa infrastruktury
Działkowej, przy blokach
rekreacyjnej (plac zabaw, ławki, drzewa,
pod adresem Borowska
W chwili obecnej jest to nieużytek, teren zagospodarowany, nie spełniający funkcji
elementy tzw. siłowni pod chmurką)
182-186 Świeradowska 2rekreacyjnych dla mieszkańców przyległych budynków. Zadanie powtórzone z 2016 roku.
mieszczącego się między ul.
10, Obręb: Gaj, AR 9,
Działkową/Borowską 182/Świeradowską
działki 7/29, 7/35,
10
7/37,7/44,7/56, 108, 110

Przebudowa skrzyżowania ( wykonanie
ronda) przy ul. Kruczej -MileckiejWykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic, remont nawierzchni.
Stalowej

Remont chodników wokół Zespołu
Szkół nr 11- ul. Stalowa, Grochowa,
Pereca

Remont chodników, eliminacja dzikiego parkowania.

Dz. Nr 17/1 - pas drogowy
ul. Stalowej, Dz. Nr 14/2pas drogowy ul.
Grochowej. Dz. Nr 18- pas
drogowy ul. Pereca

ZDiUM

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

dz. Nr 7/56 - została przekazana do obrotu cywilnoprawnego, dz.
Nr 7/29 - działka ma być przeznaczona na dojazd i ma zostać
przekazana do ZDiUM - WNS-SN.6840.30.2011 l.dz.28956/2014
z dnia 14.07.2014 r.; opiniujemy negatywnie

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

bieżące/INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Incjatyw Rad
Osiedli

brak w WPI

INW.

/ZDiUM

/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WIM, ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji a w sumie z
poprzednimi złozyła 8. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

19

Grabiszyn-Grabiszynek

07.07.2017

20

Grabiszyn-Grabiszynek

07.07.2017

Remont nawierzchni odcinka głównej drogi osiedlowej, prowadzącej do Szkoły
Podstawowej nr 82, Międzynarodowej Szkoły Atut, 2 przedszkoli i Żłobka. Trasa
Remont nawierzchni odcinka jezdni ul.
autobusu 119. Stan ulicy Lakierniczej uległ degradacji głównie na skutek obciążenia
Lakierniczej 4-20 (do przystanku
ruchem autobusowym oraz ciężarówek obsługujących nowo wybudowane osiedla.
autobusowego linii 119 ul. Ślusarska).
Obecnie (koleiny, odkształcenia, wybrzuszenia) stwarza zagrożenie bezpieczeństwa
zarówno dla komunikacji zbiorowej jak też ruchu pieszego (zwłaszcza po deszczach)

07.07.2017

Zgodnie z ustaleniami z oficerem pieszym szczegółowy zakres zadania będzie
opracowany na podstawie przeprowadzonej analizy. Zwracamy uwagę na problemy: 1. W
związku z wybudową szkoły ATUT ruch na ul.. Blacharskiej w godzinach szczytu jest
wzmożony- dzieci przechodzą przez jezdnię, vis-a-vis wejścia głównego szkoły, klucząc
pomiędzy stojącymi autami rodziców wysadzającymi dzieci i zaparkowanym na
przystanku autobusem. 2. Lokalizacja przystanku autobusowego linii 119 pętla
Bezpieczna droga do Szkoły
Blacharska (utrudnione przejście do szkoły w przypadku postoju 2 autobusów)
Podstawowej nr 82, ul. Blacharska 2-12,
3. Brak swobodnego przejścia prowadzącego do ścieżki przecinającej zielony skwerek do
12a-18,13
szkoły. Często wykorzystywana ścieżka prowadzi wprost na barierki zamontowane na
chodniku przy wiacie przystankowej po stronie szkoły. Barierki spełniają funkcję
ochronną, należy przemyśleć inne miejsca przejścia dla pieszych.
4. Brak fragmentu chodnika przy ul. Blacharskiej (okolice kontenera na odzież, przy
ogrodzeniu szkolnym), który mógłby stanowić ciąg pieszy dla dzieci idących z osiedla od
ul. Rymarskiej. Należy rozważyć zrobienie przejścia dla pieszych w tym miejscu.

22

23

Grabiszyn-Grabiszynek

Huby

Huby

14.07.2017

14.07.2017

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI

INW.

ZZK/ZDiUM

ZZK/ZDiUM

Obręb Grabiszyn AR38 dz.
72 ul. Lakiernicza 4Lakiernicza 20 Droga G
106087D

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

Obręb Grabiszyn AR 38
dz. 60 ul. Blacharska 212,12a-18,13 Droga
G105925D

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

WTR (w zakresie
lokalizacji
przystanku)/ZDiUM

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WR.MIESZ.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Wrocławskie Mieszkania

Wrocławskie
Mieszkania

Lokalizacja

Obręb Grabiszyn AR 23
dz. 12/19- ul Fiołkowa,
Etap I :
1. Opracowanie
AR 23 dz. 17/40- ul
dokumentacji dot. wykonania nawierzchni drogi wewnętrznej oraz zagospodarowania
Fiołkowa
wnętrza podwórkowego (plac zabaw, strefa seniora, miejsca parkingowe, miejsca
Droga wewnętrzna: Etap I
składowania odpadów)
2. Wykonanie
ul. Fiołkowa (1-15)
nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Fiołkowej (ok. 100m)
Etap II
Etap II - Nasturcjowa 2-24,
Wykonanie nawierzchni pozostałej drogi wewnętrznej ulic Nasturcjowej, Ostrowskiego.
Ostrowskiego (teren
gminny)

Utwardzenie nawierzchni drogi
wewnętrznej podwórka ulic
Grabiszyńska, Fiołkowa, Ostrowskiego,
Nasturcjowa wraz z rewitalizacją
podwórka z podziałem prac na etapy.

21

5

Nazwa Osiedla

Remont nawierzchni ul. Widnej i ul.
Ślicznej oraz wytycznenie miejsc
parkingowych wzdłuż w/w ulic

Ul. Widna - na odcinku od
ul. Kamiennej do ul.
Ślicznej.
Ul.
Wymienione nawierzchnie dróg są zdewastowane przez ciężki sprzęt budowlany. Ubytki
Śliczna - na całej długości
nawierzchni miejscami sięgają warstwy podbudowy. Na poboczach istnieją parkingi.
(odcinek wymaga
Istniejące chodniki dla pieszych są zniszczone. Wniosek w tej sprawie RO Huby pierwszy
uporządkowania pasa
raz złożyła w 2006 r. W 2012 rada otrzymała informację o zakwalifikowaniu jezdni do
zieleni oddzielającego
remontu po Euro 2012.
jezdnie od siebie) obreb
Południe AR 2 3/36; AR 1
5/53 itd..

Uporzątkowanie i remont podwórka

Podwórka osiedlowe
zamknięte ulicami : ul. Sw.
Jerzego, ul. Wapienną, ul.
Przestrzenną, ul. Hubską
AR 28, 63
AE
28, 69/4
AR 28,
64
AR 28,
87/15
AR 28,
87/11

Uporzatkowanie poprzez utwardzenie dróg dojazdowych, remont osłon śmietnikowych
wraz z uporządkowaniem miejsc do selektywnej zbiórki odpadów.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę projektu
inwestycyjnego dla zadania Rady Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
wykonanie zagospodarowania wnętrza międzyblokowego w
kwartale ulic Fiołkowa, Nasturcjowa, Ostrowskiego,
Grabiszyńska"

ZZK

ZZK.TP.0631.201
7.TP-10 z dn.
28.08.2017 r.

ZZK - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WTR (w zakresie
WCRS.ZWIiWO
lokalizacji
W.0717/932/2017
przystanku)/ZDiU
z dn. 28.07.2017 r.
M

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

opiniujemy pozytywnie

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania

Lp.

6

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Remont osłon śmietnikowych

Opis zadania

Remont osłon śmietnikowych wraz z uporządkowaniem miejsc do selektywnej zbiórki
odpadów osiedlowych na wszystkich osiedlowych terenach należących do Gminy
Wrocław.

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

Wszystkie osiedlowe
tereny należące do Gminy
Wrocław, na których
prowadzona jest zbiórka
odpadów komunalnych
szczególnie zbiórka
odpadów zmieszanych i
podlegających segregacji.

WR.MIESZ.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

bieżące

Wrocławskie Mieszkania

Ul. Sygnałowa i od ul.
Malinowskiego do ul.
Konduktorskiej

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opiniujemy pozytywnie z uwagami; w przypadku osłon Wpólnot
Mieszkaniowych na dzierżawionych działkach Gminy Wrocław
należy uzyskać zgodę dzierżawców

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania; WM - zadanie
zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach WPI

24

Huby

14.07.2017

25

Jagodno

07.07.2017

Budowa jezdni na ul. Sygnałowej wraz z
Budowa jezdni wraz z odwodnieniem, chodnikami, ścieżką rowerową i oświetleniem
infrastrukturą drogową

26

Jagodno

07.07.2017

Budowa komunikacyjnego połączenia
Jagodna z Wojszycami poprzez budowę
Budowa łącznika drogowego od ul. Sarniej do ul. Gałczyńskiego- przedłużenie ul.
łącznika drogowego od ul. Sarniej do ul.
Jareckiego.
Gałczyńskiego, przedłużenie ul.
Jareckiego

27

Jagodno

07.07.2017

Budowa parkingu wzdłuż ul. Vivaldiego
Zarurowanie rowu Melioracyjnego zasypanie podbudowy i budowa nawierzchni parkingu
poprzez zarurowanie części rowu

ul. Vivaldiego 76-94

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

28

Jerzmanowo-JarnołtówStrachowice-Osiniec

04.07.2017

Wykonanie chodnika od skrzyżowania Połączenie planowanego chodnika po przebudowie skrzyżowania Jerzmanowskiej z
Jerzmanowska-Rdestowa do cmentarza Płużną Piołunową i Osiniecką z cmentarzem.

Jerzmanowo AR_12,1

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

29

Jerzmanowo-JarnołtówStrachowice-Osiniec

04.07.2017

Remont nawierzchni ulicy Widłakowej Korytowanie, utwardzenie kruszywem i wylanie dywanika asfaltowego

Strachowice AR_3, 13

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Od ul. Sarniej do ul.
Gałczyńskiego
ZDiUM/WIM
przedłużenie ul. Jareckiego

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

30

Jerzmanowo-JarnołtówStrachowice-Osiniec

04.07.2017

Remont nawierzchni ulicy Chodkiewicza

31

Jerzmanowo-JarnołtówStrachowice-Osiniec

04.07.2017

Modernizacja pętli autobusowej
Jerzmanowo (słupek 17724).

32

Karłowice-Róźanka

07.07.2017

Wykonanie oświetlenia na Skwarze
Bełzy

7

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

AM-3 działka 15 Obręb
Jerzmanowo

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Zadanie polegać ma na naprawie nawierzchni oraz modernizacji systemu odwodnienia.

Osiedle Jerzmanowo, ul.
Adamczewskich/Jerzmano
wska AR_16 dz. Nr
49,51/1, 50 lub 67 klin
między ul. Jarzemską a
Adamczewskich. Aktualna
pęta autobusu 117.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Wykonanie infrastruktury instalacyjnej oraz montaż oświetlenia w formie latarni na
skwarze Błezy

Skwer Błezy, działka 78/5,
obręb Karłowice, arkusz
mapy 9

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Obręb Kowale ark. 26 nr
działki 33

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM/BSiT

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

Opis zadania

Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o podbudowie tłuczniowej z jedną warstwą asfaltu gr 5
cm z obustronnymi obrzeżami betonowymi

Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na al.. Brucknera za
skrzyżowaniem z ul. Kętrzyńską. Na tej wysokości istnieje wzmożony ruch pieszych.
Mieszkańcy ul. Kętrzyńskiej, Toruńskiej, Grudziądzkiej, Krzywoustego, Kromera czy też
wszyscy korzystający z terenów rekreacyjnych w obrębie Ogródków Działkowych
wytchnienie w tym miejscu przekraczają ul. Brucknera chcąc dojść do centrum
handlowego meble polonia, do Przychodni Zdrowia, na osiedle Kowale czy też żeby
dotrzeć do przystanków w stronę Psiego Pola. Mieszkańcy osiedla Kowale oraz podróżni
wysiadający z autobusów z kierunku Pl. Grunwaldzkiego wykorzystują to przejście żeby
dojść do Kościoła Parafialnego, Zespołu Szkół nr 14 czy obiektów handlowych
mieszczących się przy ulicach Grudziądzkiej i Krzywoustego czy po prostu żeby dojść do
domu. To przejście jest częścią naturalnego traku pieszeGO i pokonanie go w sposób
bezpieczny stanowi duży problem dla pieszych. Jest słabo oświetlone, co jesienią, zimą i
wczesną wiosną jest dodatkowym zagrożeniem dla pieszego, który próbuje tędy przejść.
Nie posiada sygnalizacji świetlnej a ruch na al. Brucknera jest duży. Sznury samochodów
jadą zarówno w stronę Pl. Grunwaldzkiego jak i Psiego Pola. Samochody rozpędzają się
między skrzyżowaniami i kierowcy nie zwracają uwagi na pieszych, kktórzy długo
czekają żeby któryś z kierowców zatrzymując się umożliwił im przejście na drugą stronę
ulicy. Na przejściu tym dochodziło do potrąceń pieszych nawet ze skutkim śmiertelnym.

33

Karłowice-Róźanka

07.07.2017

Zainstalowanie sygnalizacji świetlnej
przy przejściu dla pieszych na al..
Brucknera za skrzyżowaniem z ul.
Kętrzyńską.

34

Karłowice-Róźanka

07.07.2017

Wykonanie nowej nawierzchni przejścia
od ul. Jugosłowiańskiej w kierunku ul.
Morawskiej oraz budowa nowych miejsc
parkingowych przy ul. Jugosłowiańskej.

35

Klecina

07.07.2017

Wybudowanie zniszczonej siłowni zewnętrznej i nieistniejącego już placu zabaw
Budowa boiska do koszykówki oraz plac
ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni tartanowej oraz
zabaw przy ul. Wałbrzyskiej
ogólnodostępnego placu zabaw.

Obręb Różanka, arkusz
Budowa nowych miejsc parkingowych (przynajmniej gruntowych utwardzonych) poprzez
mapy 11 ul.
zagospodarowanie pustych trawników wzdłuż ul. Jugosłowiańskiej. Wymiana
Jugosłowiańska dz. Nr 104
zdewastowanej nawierzchni chodnika prowadzącego od ul. Jugosłowiańskiej do ul.
Przejście Jugosłowiańskej
Morawskiej.
do ul. Morawskiej dz. Nr,.
30/1,83

Klecina AR_14, 5/5 ul.
Włbrzyska 48

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

jednostka

ZZM

nr pisam/data

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Klecina AR_10 3/18 Teren
Parku Migdałowego w
obrębie ul. Cukrowej,
Słupińskiego, Migdałowej
i Przemysłowej

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

ul. Czekoladowa na
odcinku od nr 30 do
skrzyżowania z ul.
Połabian

Oficer
Rowerowy

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy i
rowerowy/ZDiUM

Oficer pieszy i
rowerowy/ZDiUM

Utwardzenie wokół podwórka wyznaczonych miejsc postojowych dla samochodów,
zbudowania pojemników na odpady komunalne. Dosadzenie jarzębin oraz krzewów.

Wnętrze międzyblokowe
pomiędzy następującymi
ulicami: Kraszewskiego,
Siemieńskiego,
Kleczkowska, Trzebnicka
dz. Nr 23/5, AM Obr.
Kleczków

WR.MIESZ.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

W ramach Programu
zagospodarowania wnętrz
międzyblokowych i placów zabaw
zalanowano na w br. opracowanie
dokumentacji projektowej na
zagospodarowanie wnętrza
międzyblokowego

INW

Wrocławskie Mieszkania

Budowa miejsc postojowych dla aut i
rowerów (róg ul. Trzebnickiej i ul.
Conrada Korzeniowskiego przed
przychodnią Medicor).

Wyrównanie, utwardzenie, wyznaczenie miejsc postojowych dla aut i rowerów.

Róg ul. Trzebnickiej i
Conrada Korzeniowskiego
przed Przychodnią
Medicor dz. Nr 5/5 AM
Obr. Kleczków

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Zagospodarowanie wnętrza
międzyblokowego pomiędzy ulicami:
Kraszewskiego, Siemieńskiego,
Kleczkowską i Struga.

Utworzenie boiska do piłki siatkowej oraz sprzętów zabawowych dla dzieci szkolnych.

Wnętrze międzyblokowe
pomiędzy następującymi
ulicami: Kruszewskiego,
Zegadłowicza,
Kleczkowska i Struga.
14/54 i 18/57 AM Obr.
Kleczków

WR.MIESZ.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Budowa osłon śmietnikowych
planowana w ramach Programu
zagospodarowania wnętrz
międzyblokowych i placów zabaw

INW.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

36

Klecina

07.07.2017

37

Klecina

07.07.2017

Budowa ścieżki rowerowej oraz
przejścia dla pieszych na ul.
Czekoladowej

38

Kleczków

07.07.2017

Zagospodarowanie wnętrza
międzyblokowego pomiędzy ulicami:
Kraszewskiego, Siemieńskiego,
Kleczkowską i Trzebnicką.

39

Kleczków

07.07.2017

40

Kleczków

07.07.2017

8

Nazwa zadania

Opis zadania

Budowa siłowni zewnętrznej oraz
Budowa siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu Parku Migdałowego poprzez
zagospodarowanie Parku Migdałowego ustawienie ławek w obrębie wyznaczonych ciągów spacerowych.

Budowa brakującego odcinka drogi rowerowej na ul. Czekoladowej między numerami 30
a 76 oraz wyniesienie 4 przejść dla pieszych w ciągu ul. Czekoladowej - przy
skrzyżowaniu z ul. Połabian -przy skrzyżowaniu z ul. Słoneczną - przy skrzyżowaniu z
ul. Przemysłową - przy skrzyżowaniu z ul. Łysogórską

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opiniujemy pozytywnie; Wroc. Mieszkania od pewnego czasu
stara się o zagospodarowanie wnętrza; nie można rozpocząć
projektowania - do rozwiązania pozostaje kwestia dojazdu do
wnętrza podwórzowego; niezbędne jest ustanowienie służebności
przejazdu przez bramę przejazdową należącą do obcego
właściciela - Spółdzielni Mieszkaniowej "Polanka"; sprawa jest w
toku

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

WM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Wrocławskie Mieszkania

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opinia pozytywna; wykonanie obiektu sportowo-rekreacyjnego w
tym wnętrzu jest wskazane, znajduje się miejsce na wykonanie
takiego boiska wraz z utworzeniem nowego placu zabaw

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZIM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Budynek w złym stanie technicznym: zawilgocone ściany, brak
izolacji poziomej, przeciekający dach, więźba w bardzo złym
stanie – krokwie, łaty i płatwie zaatakowane przez grzyb.
Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta
Wrocławia oraz strefie ochrony konserwatorskiej II – prace
remontowe lub adaptacyjne należy prowadzić w uzgodnieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.
Zakres przebudowy winien obejmować kompleksową
termomodernizację i remont budynku, w tym:
- izolację fundamentów,
- remont dachu z dociepleniem,
- termomodernizację i remont elewacji, w tym usunięcie krat w
oknach,
- remont części pomieszczeń parteru (świetlica została
wyremontowana w 2017 r.) – pow. ok. 200 m2
- adaptację poddasza na pom. biurowe i świetlicowe – pow. ok.
240
m2 (pow. liczona po podłodze)
41

Kowale

07.07.2017

Remont kapitalny budynku świetlicy
osiedlowej i klubu seniora przy ul.
Kowalskiej 79

Remont kapitalny budynku (konstrukcja, wykończenie oraz docieplenie) Stan techniczny
kwalifikuje go do niezwłocznego remontu.

ul Kowalska 79, Obręb
Kowale dz. 53/2 AM

ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujete w WPI

INW

ZIM

ZIM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Dokumentację należy opracować w podziel na etapy, obejmujące
poszczególne roboty, w sposób umożliwiający odrębne zlecenie
robót, np.
Etap 1: izolacja fundamentów, termomodernizacja i remont
elewacji oraz remont dachu z dociepleniem (zależny od
wykwaterowania najemcy)
Etap 2: remont pomieszczeń parteru
Etap 3: adaptacja poddasza (zależne od wykwaterowania najemcy)
Etap 4: zagospodarowanie terenu (ok. 380 m2)
Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi
ok. 150.000 zł brutto.
Ostateczny koszt robót budowlanych będzie można określić po
opracowaniu dokumentacji projektowej, wstępnie szacuje się go
na ok. 2.000.000 zł brutto, w tym:
Etap 1: ok. 800.000 zł brutto
Etap 2: ok. 300.000 zł brutto
Etap 3: ok. 700.000 zł brutto
Etap 4: ok. 200.000 zł brutto
Uwaga:
Wykonanie przebudowy obiektu, w szczególności dachu i
poddasza - możliwe po wykwaterowaniu najemcy.

42

9

Kowale

07.07.2017

Zagospodarowanie terenu zielonego na potrzeby rekreacji i imprez lokalnych. Budowa
Zagospodarowanie boiska i placu zabaw
złącza kablowego, ławeczek i stolików, huśtawek dla dzieci, napowietrznej siłowni,
przy ul. Ełckiej
oświetlenia.

43

Kowale

07.07.2017

Budowa kompletnego chodnika
Kowalska-Mydlana-Swojczycka

44

Krzyki-Partynice

06.07.2017

Utworzenie parku na zaniedbanym
terenie 0,4 h między przystankiem
tramwaju 17 a osiedlem. Wykonanie
oświetlenia ścieżki oraz uzupełnienie
asfaltu jako dojścia do parku od strony
osiedla przyjaźni.

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Budowa kompletnego chodnika Mydlana-Swojczycka

Działki 37/2, 6/13,3/3,7/8,
5/2, 2/2 AR18 działka 2/1
AR 2/1

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ma działek o takich numerach
i arkuszach mapy. W celu
prawidłowej weryfikacji pod
względem kosztowym należy
doprecyzować odcinek ul.
Mydlanej.
Chodnik w ul. Mydlanej nie jest
ujęty w WPI.0

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli (zakres do skoordynowania w kontekście realizacji projektu WBO
2017 nr 714)

Uporządkowanie terenu poprzez wywiezienie śmieci, wycięcie samosiejek, wykonanie
utwardzonych ścieżek parkowych od osiedla do przystanku tramwaju 17, wykonanie
nasadzeń roślinności parku, ustawianie ławek. Wyasfaltowanie brakującej części dojścia
do parku os strony osiedla Przyjaźni

Dz. 37/43 obręb Krzyki
AR_8 37/37 obręb Krzyki

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

dz. 37/43 - brak w WPI
dz. 37/37 - teren spółdzielni
mieszkaniowej

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Obrębie kowale ul. Ełcka
dz. 59 AR6

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

Proponowana
jednostka
merytoryczna

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

INW.

W zakresie ul. Koszyckiej
ZDIUM

W zakresie ul.
Koszyckiej
ZDIUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

data i nr pisma

Dz. Nr 300/1, 211/3 AM5, obręb Partynice

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ma ul. Nasypu kolejowego
Towarowej Obwodnicy. Jeżeli
zakres dotyczy ul. Koszyckiej to
zadanie nie jest ujęte w WPI.
Natomiast łącznik pomiędzy ul.
Koszycką a ul. Agrestową tj.
działka 211/3 AM-5, obręb
Partynice nie jest własnością
Miasta i nie można na niej
wykonać oświetlenia.

Krzyki AR 8 37/7 ul.
Polarna

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Rozbudowa a nastepnie budowa
Rozbudowa parkingu na terenie parku wschodniego na potrzeby mieszkańców
parkingu na terenie parku wschodniego przyjezdnych, którzy coraz liczniej korzystają z uroków parku.

Park Wschodni leży na
działce miejskiej nr 4/10,
AM-2, obręb Księże małe

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

06.07.2017

Remont chodników przy ul. Opolskiej Remont chodników przy ul. Opolskiej- po stronie ogródków działkowych, od ul.
(od ul. Świątnickiej do ul. Rybnickiej) Świątnickiej do ul. Rybnickiej

Działka Miejska nr 38 AM5 obęb Książe Małe

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI (w WPI
planowany jest projekt w zakresie
wyznaczenia tras rowerowych)

INW.

Oficer pieszy i
rowerowy/ZDIUM

06.07.2017

Remont nawierzchni ul. Górnośląskiej

Działka Miejska nr 36 AM7 obęb Książe Małe

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

REM.

ZDiUM

45

Krzyki-Partynice

06.07.2017

wykonanie oświetlenia na części ul.
Koszyckiej

Zamontowanie oświetlenie na ul.Koszyckeij wzdłuż Nasypu kolejowego Towarowej
Obwodnicy Wrocławia na odcinku od ul. Wyścigowej do kościoła przy ul. Agrestowejwraz z pieszym łącznikiem pomiędzy ul. Koszycką i Agrestową.

46

Krzyki-Partynice

06.07.2017

Utworzenie osiedlowej siłowni na
wolnym powietrzu. Uporządkowanie
terenu, wymiana ławek.

Montaż 6 podwójnych urządzeń siłowni na wolnym powietrzu, wymiana ławek
parkowych.

47

Księże

06.07.2017

48

Księże

49

Księże

10

Lokalizacja

Remont nawierzchni ul. Górnośląskiej

WCRS.ZWIiWO
Oficer pieszy i
W.0717/932/2017
rowerowy/ZDIUM
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

50

Kuźniki

30.06.2017

51

Kuźniki

30.06.2017

Nazwa zadania

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

AR_2 13/1

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Na terenie działki ZZM realizuje
w br budowę placu zabaw z
bezpieczną nawierzchnią w ramach
WBO 2016

INW

ZZM

ZZM

AR_4 2/1 AR_4 7/2

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

Budowa ścieżek na wymienionych odcinkach

AR_3 80/14, 74, 75/1,
80/13,80/12,87/6, 80/2,
15/24, 15/23, 87/8, 1/2,
2/28, 87/8,2/29, 3/1, 7,
3/3, 3/4
AR_2 2/28, 2/25,
87/8,21/2,2/22, 17/1, 17/2,
2/20, 13/1, 14/3, 15/16
AR_4 40/3, 40/2, 97/2,
97/3, 66/1, 8/20,1
AR_6 1/2, 2/2 4/11, 4/13,
3/5, 3/3, 40/2

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI

INW.

Oficer rowerowy/ZDiUM

Oficer
rowerowy/ZDiUM

Budowa nowego przystanku autobusowego w kierunku centrum zgodnie z projektem
ZDiUM nr EEIP.8200.14.2017.IwF

Ul. Dolnobrzeska, w
pobliżu Smolnej, wg mapy
w projekcie ZDiUM
(załącznik

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Budowa wiaty przystankowej

Ul. Złotnicka, przystanek
"Złotnicka" w kierunku
centrum

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Wykonanie ogrodzenia oraz oświetlenia
Ogrodzenie oraz oświetlenie siłowni zrealizowanej w ramach WBO 2015
siłowni.

Rewitalizacja lasku między ul.
Koszalińską a Gołnowską

52

Kuźniki

30.06.2017

Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż
ulic : Hermanowskiej, Kołobrzeskiej,
Koszalińskiej, Majkowskiego,
Dźwirzyńskiej

53

Leśnica

07.07.2017

Budowa nowego przystanku
autobusowego nr 18360

54

Leśnica

07.07.2017

Budowa wiaty przystankowej ul.
Złotnicka

11

Lokalizacja

Opis zadania

Budowa ścieżek parkowych, ławek, urządzeń rekreacyjnych i oświetlenie.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Załączony szkic

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Termodernizacja elewacji budynku przy
Renowacja elewacji budynku z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz udrożnienie rynien.
ul. Tymiankowej 3

Ul. Tymiankowa 3 dz. Nr
3/5 AR_5 obręb Lipa
Piotrowska (po ostatnim
podziale geodezyjnym nr
3/15 AR_5)

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Budowa chodnika na ul. Tymiankowej
na odcinku od ul. Pełczyńskiej do ul.
Cynamonowej

Wykonanie jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej z krawężnikami : dł.
Chodnika ok.. 130m, powierzchnia ok.. 260 m2

Ul. Tymiankowa na
odcinku od ul.
Pełczyńskiej do ul.
Cynamonowej dz. Nr 15/3
AR_7 obręb Lipa
Piotrowska , nr 3/12 AR_5
obręb Lipa Piotrowska

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Wybudowanie brakującego odcinka
drogi wzdłuż AOW między ul.
Pełczyńską i ul. Miętową

Budowa jednego z dwóch brakujących odcinków drogi biegnącej wzdłóż północnej
strony AOW między ul. Pełczyńską i ul. Sułowską, zlokalizowanego na terenie osiedla
Lipa Piotrowska : odcinek ul. Pełczyńska- ul. Miętowa. Długość 100m wykonanie w
standardzie istniejącej drogi między ul. Miętową i ul. Ostową Północną : jezdnia z
nawierzchnią bitumiczną o szerokości 6m. Proponowane warianty:
1.
wariant niewymagający wykupienia fragmentu działki 11/4 AR_10 poprowadzenie drogi
na działkach 48/1 i 48/2 i 48/2 AR_10 rozwiązanie problemu lokalizacji zbiornika
odwadniającego poprzez przebudowę zbiornika otwartego na odwodnienie wgłębne lub
odwodniene podzieme (zbiornik chłonny lub zbiornik kryty albo inne rozwiązanie )
2. wariant poprowadzenie drogi przez działkę 11/4 AR_10

Dz. 48/1 i 48/2 AR_10
obręb Lipa Piotrowska
Przy wariancie objazdu
zbiornika także 11/4
AR_10 obręb Lipa
Piotrowska

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Ujęte w WPI, realizacja 2017-2018

INW.

WIM

WIM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

AR_12, 97; AR_9;1/26
obręb Maślice ul.
Północna- łącznik.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Działka nr 97, AM-12, obręb
Maślice jest tylko w części Miasta
w pozostałej Mieszkańców
(Wspólnoty). Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

55

Leśnica

07.07.2017

Budowa ciągu pieszego wzdłuż torów
tramwajowych

56

Lipa Piotrowska

07.07.2017

57

Lipa Piotrowska

07.07.2017

58

Lipa Piotrowska

07.07.2017

59

Maślice

03.07.2017

12

Opis zadania

Budowa ciągu pieszego od przystanku tramwajowego "Złotnicka", wzdłuż torów
tramwajowych, do parkingu (część dz. 7/7 AR_5 Złotniki) Wykonanie ciągu w
standardzie istniejącego wzdłuż torowiska od Grabowej do Bukowej, dodatkowo z
barierami od strony torów

Budowa ogólnodostępnych miejsc
W związku z postępującą rozbudową Maślic w rejonie ul. Północna, Maślicka
parkingowych na łączniku ul. Północnej mieszkańcy wystąpili o realizację miejsc parkingowych na łączniku Północnej wraz z
wraz z oświetleniem łącznika
oświetleniem łącznika.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZIM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

60

Maślice

03.07.2017

Budowa ogólnodostępnych miejsc
parkingowych na terenie przy ul.
Północnej , Maślickiej

Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie gminy przy ul. Maślickiej,
Północnej na terenie należącym do gminy , oznakowanym w MPZP Maślic Małych 5U

AR_13,31 obręb Maślice,
ul. Maślicka, Północna.
Teren niewykorzystany
pod inną zabudowę ze
względu na sprawę
konieczności drogi
służebnej dla obecnych
warsztatów oraz
energetyczną linię
napowietrzną.

61

Maślice

03.07.2017

Budowa ogólnodostępnych miejsc
parkingowych na terenie przy ul.
Maślickiej, Śliwowej

Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych na terenie gminy przy ul. Maślickiej,
śliwowej na terenie należącym do gminy , oznakowanym w MPZP Maślic Małych 7U

AR_13 69/4 obręb
Maślice, ul. Maślicka,
Śliwowa

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Skrzyżowanie
Stanisławska/Kunickiego dwa lustra obejmujące
wschodni oraz zachodni
kierunek ul. Stanisławskiej
ul. Trawowa- wyjazd z
osiedla Morelowego jedno lustro obejmujące
południowo-wschodni
kierunek ul. Trawowej

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ER (WIM) /ZDiUM

ER/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Skwer przy ul.
Stanisławowska

ZZM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

62

Muchobór Wielki

Instalacja luster poprawiających
widoczność na skrzyżowaniach

Rada Osiedla zwraca uwagę że na Osiedlu znajdują się dwa skrzyżowania gdzie jest
bardzo słaba widoczność włączających się do ruchu z dróg podporządkowanych.
Powoduje to ryzyko kolizji/wypadków a także spowolnienie we włączeniu się do ruchu.
Ponadto kierowcy nie czują się bezpiecznie, mając ograniczoną widoczność.
Zainstalowanie luster umożliwi kierowcom poprawienie widoczności a tym samym
sprawniejsze i bezpieczniejsze włączanie się do ruchu.

63

Muchobór Wielki

Instalacja oświetlenia na skwerku przy
ul. Stanisławskiej 100-102

Wnioskujemy jako Rada Osiedla o zainstalowanie latarni parkowych w miejscu które
przez wielu uznawane jest za miejsce niebezpieczne, szczególnie w godzinach
wieczornych i nocnych. Oświetlenie skweru który wskazujemy, w ciągu dnia służy
dzieciom i młodzieży, gdyż składa się z nowopowstałego w ramach WBO placu zabaw,
oraz boiska do koszykówki i siatkówki. W godzinach nocnych często można tam spotkać
osoby dorosłe spożywające alkohol i zachowujące się w sposób głośny, a nawet
niejednokrotnie wulgarny.

64

Muchobór Wielki

Wybieg/mini park dla psów

13

Osiedle Muchóbur Wielki od kilkunastu lat przezywa intensywny rozwój. Powstają nowe
osiedla, budynki wielorodzinne. Zwiększa się liczba mieszkańców Osiedla. Bardzo często
mieszkańcy osiedla są również właścicielami psów. Płacą podatki od swoich
Skwer przy ul. Meissnera
czteronożnych przyjaciół. Jednak do tej pory na Osiedlu nie powstały żadne miejsca z
definicji przyjazne dla psów.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Formalnie wniosek jest źle
przygotowany w opisie podana jest
działka 69/4, AM-13, obręb
Maślice i jest on terenem
prywatnym. Natomiast na
załączniku pokazane są działki nr
84/2 AM-13 i 2/1, 2/2, AM-17.
Ostatnia tj. 2/2 jest własnością
Parafii.
Nie ujęte w WPI.

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

wybiegi dla psów na terenach zieleni miejskiej - zadanie wpisane do planu
wydatków inwestycyjnych Miasta na 2018 rok (załącznik nr 3 do uchwały nr
XLIX/1169/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dn. 21.12.2017 r.)

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

65

Nadodrze

07.07.2017

Nazwa zadania

Opis zadania

Rewitalizacja obiektu przedszkolnego nr Odnowienie muru na terenie przedszkola nr 25 przy ul. Krętej 1A oraz wymiana
25 Kręta 1 A
nawierzchni przy urządzeniach zabawowych i rewitalizacja słupków ogrodzeniowych

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Przedszkole nr 25 Kręta 1
A

ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

WPP/ZIM

data i nr pisma

1-weryfikacja

Zakres inwestycji:
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe.
Koszt ok 200.000 zł
Remont muru na terenie przedszkola, w tym odkucie tynków i
wykonanie nowego, uzupełnienie cokołów, przemalowanie muru,
koszt ok 150.000 zł
Razem koszt: 350.000 zł

WPP/ZIM

jednostka

nr pisam/data

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZS-P 8 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

66

Nadodrze

07.07.2017

Remont instalacji wod-kan, remont sal
lekcyjnych, rewitalizacja budynku
szkolnego

Wymiana rur wodnokanalizacyjnych - toalety, cyklinowanie podług i malowanie klas,
rewitalizacja elewacji budynku ZSP nr 8, ul. Składowa 2/4.

ZSP nr 8, ul. Składowa
2/4.

ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

REM/INW

WPP/ZIM

WPP/ZIM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Zakres inwestycji::
etap 1: wymiana 8 pionów wodno-kanalizacyjnych
przebiegających przez 4 kondygnacje budynku głównego
(umywalki przy klasach) wraz z wymianą poziomów instalacji w
piwnicach.
etap 2: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej i cyrkulacji (ok. 150 mb rur) wraz z zaworami (ok. 40
szt.) w pomieszczeniach piwnicznych budynku głównego
etap 3: remont 8 klas, tj.: cyklinowanie posadzek parkietowych
(stan dobry) oraz wykonanie gładzi na ścianach, malowanie z
gruntowaniem ścian i sufitów
etap 4: remont skarpy trybuny (obsunięcie na skrajnych bokach) z
wymianą siedzisk
etap 5: rewitalizację elewacji obiektu szkolnego, tj.: budynków
głównego, sali gimnastycznej,
łącznika oraz budynku
mieszkalnego
Wstępnie koszty szacuje się na ok. 3 270 000 zł brutto, w tym:
- koszt opracowania dokumentacji projektowej: ok. 100 000 zł
- roboty budowlane: 3 170 000, z czego:
etap 1: ok. 100 000 zł
etap 2: ok. 200 000 zł
etap 3: ok. 60 000 zł
etap 4: ok. 10 000 zł
etap 5: ok. 2 800 000 zł
Ostateczny koszt robót budowlanych będzie można określić po
opracowaniu dokumentacji projektowej
Termin realizacji:
- dokumentacja: 6 miesięcy
- roboty budowlane:
etap 1, 2, 3 i 4: w okresie wakacyjnym, tj.: VI-VIII w kolejnych
latach
etap 5: 6 miesięcy (w okresie sprzyjających warunków
atmosferycznych)

Instalacja oświetleniowa w szkole nie była wymieniana. Muszle
klozetowe stojące z dolnopłukami i umywalki – zniszczone,
pisuary nieczynne, piony zatkane.
Sanitariaty w budynku głównym:
parter:
- WC dzieci młodszych, tzw. „O’ (3 sedesy + 2 umywalki)
- WC nauczycieli W-F (1 sedes + umywalka)
- WC personelu ( 3 sedesy + 1 umywalka)
I piętro:
- WC chłopców (3 sedesy + 2 pisuary + 2 umywalki)
- WC dziewcząt (3 sedesy + 2 umywalki)
- WC dzieci klas I-III – koedukacyjne (3 sedesy + 2 umywalki)

67

14

Nadodrze

07.07.2017

Remont sanitariów oraz malowanie sal
lekcyjnych

Wymiana pionów i wyposażenia sanitariów wraz z odświeżeniem ponadto odświeżenie
sal lekcyjnych

SP 108 ul. B. Chrobrego 3

ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

WPP/ZIM

WPP/ZIM

Zakres inwestycji:
etap 1: wymiana pionów we wszystkich sanitariatach,
remont/przebudowa sanitariatów na parterze- kompleksowo,
wymiana wyposażenia sanitariatów na I piętrze oraz malowanie z
gruntowaniem
(W 2010r. - remont sanitariatów na I piętrze bez wymiany
pionów).
etap 2: remont 5 sal lekcyjnych (1 klasa na parterze, 4 klasy na I
piętrze) (po ok. 70m2 każda) w zakresie: wymiany instalacji
elektrycznej z dostosowaniem rozdzielnic elektrycznych do zmian,
wymiana posadzki, wykonanie gładzi na ścianach, malowanie z
gruntowaniem ścian i sufitów
Wstępnie koszty szacuje się na ok. 410 000 zł brutto, w tym:
- koszt opracowania dokumentacji projektowej:
ok. 60 000 zł
- roboty budowlane: 350 000, z czego:
etap 1: ok. 200 000 zł
etap 2: ok. 150.000 zł
Ostateczny koszt robót budowlanych będzie można określić po
opracowaniu dokumentacji projektowej.
Termin realizacji:
- dokumentacja: 4 miesiące
- roboty budowlane: w okresie przerwy
wakacyjnej, tj.: VI-VIII

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

68

Nowy Dwór

07.07.2017

Budowa miejsc postojowych ul.
Nowodworska chodnik nr 67 do nr 75

69

Nowy Dwór

07.07.2017

70

Ołbin

07.07.2017

71

Ołbin

07.07.2017

72

73

15

Ołbin

Ołbin

07.07.2017

07.07.2017

Opis zadania

Budowa miejsc postojowych ul. Nowodworska chodnik- nr 67 do nr 75. Odcinek
pobocza o długości ok.. 50 m przy ulicy.

Przebudowa Amfiteatru betonowego na Remont amfiteatru. Obiekt jest zdewastowany i zniekształcony. Obiekt nie spełnia
terenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego wymogów bezpieczeństwa ani estetyki. Wnioskujemy o przebudowanie i
nr 1
wyremontowanie obiektu tak by stał się on środkiem integracji pobliskich Osiedli.

Zagospodarowanie wnętrza polegać będzie na : zagospodarowaniu wód opadowych i
Zagospodarowanie wnętrza blokowego roztopowych wprowadzeniu zieleni, miejsc rekreacji i wypoczynku oraz odpowiednim
zorganizowaniem miejsc gromadzenia odpadów.

Rewitalizacja wnętrza

Kompletne zagospodarowanie wnętrza; uporządkowanie śmietników; przekwaterowanie
bezdomnych

Poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej Zadanie polegać będzie na wykonywaniu nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej
na odcinku stanowiącym własność gminy obsługę komunikacyjną dla przedszkola oraz służb porządkowych i ratunkowych oraz
Wrocław
okolicznych mieszkańców.

Poprawa estetyki podwórza

utwardzenie drogi wewnętrzznej, uporządkowanie i zabudowa śmietników

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Ul. Zapisana jest pod
numerem 1643 ZDiUM ul.
Nowodworska chodnik- nr
67 do nr 75

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

ZDiUM

ZDiUM

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZIM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Przebudowę i remont obiektu należy uzgodnić z ZSP nr 1 i MDK.
W ubiegłych latach ZSP nr 1 wnioskował o rozbiórkę amfiteatru
(koszt rozbiórki amfiteatru i zagospodarowania terenu ok. 400.000
zł).

Szkoła Podstawowa nr
113, gimnazjum nr 34
MDK-Fabryczna ul.
Zemska 16

ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

WPP/ZIM

WPP/ZIM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Dz. Nr 111/2, AM-10
obręb Plac Grunwaldzki
własność terenu Gmina
Wrocław. Obszar położony
w kwartale ul. Cinciały,
Karola Miarki, Kardynała
Wyszyńskiego i
Daszyńskiego.

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZK - realizacja wybranych 5 osłon śmietnikowych na Osiedlu w ramach
Programu Inicjatyw Rad Osiedli

Nowowiejska/Jaracza/Wys
zyńskiego/Orzeszkowej
Dz. Nr 134/13, 125/1,
125/2, 125/3 i 125/4 AM-9
obręb Plac Grunwaldzki

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Opracowanie dokumentacji
projektowej na zagospodarowanie
wnętrza planowane w ramach
Programu zagospodarowania
wnętrz międzyblokowych i placów
zabaw

INW

Wrocławskie Mieszkania

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opiniujemy pozytywnie

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

1. trwa opracowywanioe projektu kompleksowego zagospodarowania
wskazanego wnętrza podwórzowego; termin opracowania - rok 2018; 2.
zagospodarowanie wnętrz zgłoszone do projektu WBO 2017; 3. WM - zadanie
zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

Dz. Nr 6 oraz dz. Nr 22
AM-6 Obręb Plac
Grunwaldzki, własność
terenu Gmina Wrocław.
Teren wnioskującego
zadania położony we
wnętrzu blokowym
pomiędzy ulicami :
Gdańska, Nowowiejska,
Piastowska, Sopocka.
Realizacja na odcinku:
1. Od budynku Gdańska
30 do budynku
Nowowiejska 110 oraz od
budynku Gdańska 20 do
budynku Nowowiejska 29.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

Wrocławskie Mieszkania

Wrocłąwskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opiniujemy pozytywnie

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania

Bema/ Na Szańcach/
Świętokrzycka/Sienkiewic
za Dz. Nr 14/2,15,22/6,
12/2,27,23/2, AM-116
obręb Plac Grunwaldzki.
Działania finansowe z
budżetu będą prowadzone
wyłącznie na terenach
stanowiących własność
gminy Wrocław.

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZK - realizacja wybranych 5 osłon śmietnikowych na Osiedlu w ramach
Programu Inicjatyw Rad Osiedli

Wstępnie szacuje się, że koszt przebudowy i remontu amfiteatru o
powierzchni ok. 2.500 m2 wyniesie ok 1.000.000 zł. Należałoby
przedstawić funkcje, jakie miałby pełnić amfiteatr.
Wykonanie zadania powinno być poprzedzone opracowaniem
dokumentacji projektowej, która określi szczegółowo zakres i
koszt robót budowlanych.

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Obręb Ołtaszyn AR_6,
140

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Obrębie Ołtaszyn AR_7,
278

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Oporów AR_5 143
Gminna droga publiczna
pomiędzy parkiem Mamuta
(w trakcie realizacji etapu
1) a pasem zabudowy
mieszkaniowej wzdłuż ulic
Solskiego i Bukowskiego

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

REM.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Oporów AR_6,4 Droga
gminna pomiędzy osiedlem
Oporów a Parkiem
Grabiszyńskim i jazem.
Odcinek 1 do parku
Mamuta i ogrodów
działkowych.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

REM.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

74

Ołtaszyn

05.07.2017

Urządzenie skweru zlokalizowanego w obrębie historycznej zabudowy Ołtaszyna/
naprzeciwko 800-letniego kościoła, obok budynku dawnego sołectwa i starych domów/ w
Przywrócenie pierwotnej
tym: Przeniesienie nieczynnego od wielu miesięcy i szpecącego otoczenie kiosku,
reprezentacyjnej funkcji skwerowi
usytuowanego w centralnym punkcie zieleńća, zablokowanie możliwości
Obręb Ołtaszyn AR_5, 69
pomiędzy ul. Parafialną i Pszczelarskąniekontrolowanego wjazdu pojazdów na teren skweru od strony ul. Pszczelarskiej ,
naprzeciwko Kościoła Parafialnego
nasadzenia zieleni, instalacja obiektów małej architektury w tym ewentualnie ustawienie
elementu nawiązującego do historii Ołtaszyna/ np. głaz z tablicą.

75

Ołtaszyn

05.07.2017

Wykonanie nawierzchni ulicy Kleeberga
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub płyt chodnikowych. Ukształtowanie
na odcinku od ul. Masztalerza do ul.
pasów zieleni. Oświetlenie ulicy.
Strachowskiego

76

Ołtaszyn

05.07.2017

77

Oporów

07.07.2017

78

16

Oporów

07.07.2017

Nazwa zadania

Wykonanie nawierzchni jezdni w
łączeniu pomiędzy ul. Piechoty 7-9 i
Szczepową 24-26

Opis zadania

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej lub płyt chodnikowych. Usunięcie
samowolnie nasadzonych żywopłotów, utrudniających komunikację.

Inwestycja polega na oczyszczeniu poboczy z samosiewów, wyrównaniu istniejących
Modernizacja drogi gruntowej łączącej
nawierzchni (spadki, uzupełnienie dziur i kolein) oraz wykonaniu nowej nawierzchni
ul. L. Solskiego z ul. M. Bukowskiego
tłoczkowej

Modernizacja drogi gruntowej
prowadzącej od ul. Bukowskiego do Inwestycja polega na wyrównaniu istniejących nawierzchni (spadki, uzupełnienie dziur i
zespołu ogródków działkowych (Oporów kolein) wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z pasem do parkowania samochodów.
AR_6,5) oraz jazu na Ślęzie : odcinek 1

Lokalizacja

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZDiUM i ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

79

80

81

Nazwa Osiedla

Oporów

Osobowice-Rędzin

Osobowice-Rędzin

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

07.07.2017

Modernizacja nawierzchni na drodze
pieszo-jezdnej od zakrętu drogi Oporów, Inwestycja polega na wyrównaniu istniejących nawierzchni (spadki, uzupełnienie dziur i
AR_6,4 (odcinek 1,zadanie nr 2) do jazu kolein) wykonaniu nowej nawierzchni tłuczniowej z pasem do parkowania.
na Ślęzie : odcinek 2

07.07.2017

Budowa - przy północnej
krawędzi jezdni tworzy się
kałuża, która w czasie obfitych
opadów zalewa ulicę na całej
szerokości. Przedsiębiorstwo
Tradycja &Jakość wyraziło
wstępną zgodę na podłączenie do
istniejącej instalacji jeśli pozwolą
na to warunki techniczne. Załącznik graficzny
zadanie nr 1 - budowa
Udrożnienie - przy skrzyżowaniu
ulic Ostrowskiej i Kaplicznej
znajdują się dwie niedrożne
studzienki kanalizacji deszczowej.
Przy opadach deszczu ul.
Ostrowska zalana jest na pełnej
szerokości i na długości około
100m.
Załącznik graficzny

Budowa studzienki kanalizacji
deszczowej oraz udrożenienie dwóch
istniejących studzienek w ul.
Ostrowskiej

07.07.2017

Doświetlenie odcinka ulicy Wędkarzy
oraz Szachistów

Wykonanie projektu i ustawienie
oświetlenia drogowego przy
dwóch odcinkach ulicy Wędkarzy
oraz jednym odcinku ulicy
Szachistów.

82

Osobowice-Rędzin

07.07.2017

Z uwagi na stan nawierzchni tego
skrzyżowania należy
przeprowadzić remont, który
wyrówna i ujednolici
nawierzchnię.
Remont ma polegać na wymianie
Remont skrzyżowania ulic Kaplicznej i
kostki brukowej na nawierzchnię
Ostrowskiej
asfaltową.
Obecnie poza fatalnym stanem,
skrzyżowanie wygląda jak
niedokończona inwestycja.
Załącznik graficzny
zadanie nr 3 - remont

83

Pawłowice

07.07.2017

Budowa wnętrza siłowni z 10 urządzeniami z odpowiednim położeniem. Przy każdym
Budowa słowni zewnętrznej z zestawem stanowisku tablica z instrukcją jak wykonywać ćwiczenia. Budowa zestawu drążków z
Street Workout
odpowiednim podłożem oraz tablicą informacyjną z instrukcją ćwiczeń oraz parking dla
rowerów.

17

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Oporów AR_6 , 3/9
Ścieżka stanowi część
parku Mamuta, która nie
została przewidziana do
realizacji w 1 etapie. Po
stronie osiedla Grabiszyn
znajduje kontynuację na
terenie parku
Grabiszyńskiego i Al..
Eugeniusza Romera
(Grabiszyn AR_40, 2/1)
będących własnością
gminy w zarządzie Zieleni
Miejskiej)

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

REM.

ZZM/ZDiUM

ZZM/ZDiUM

MPWiK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZDiUM

ZDiUM

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

AR_19, dz. 13/5 obręb
Osobowice
Budowa - naprzeciw
budynku przy ul.
Ostrowskiej 4
Udrożnienie - naprzeciw
budynku przy
ul. Ostrowskiej 24 oraz
przy budynku
ul. Kaplicznej 7

lokalizacja latarni:
- przy ulicy Wędkarzy nr 1
do nr 3
- od skrzyżowania ulic
Wędkarzy z Kajakarzy do
skrzyżowania ulic
Wędkarzy i Koszykarzy
- na ulicy Szachistów od
skrzyżowania z ulicą
Wędkarzy do ulicy
Szachistów nr 1

AR_19, dz. 13/5 obręb
Osobowice

Dz. Nr 9/2, obręb
Pawłowice Identyfikator:
026401 1.0056. AR.
19.9/2 ul. Przedwiośnie 4749 51-252 Wrocław przy
placu zabaw.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

84

Pawłowice

07.07.2017

85

Pawłowice

07.07.2017

Nazwa zadania

Opis zadania

Proponowana
jednostka
merytoryczna

Trasy biegną istniejącymi
drogami Gruntowymi czy
chodnikami (trasami
biegowymi) przy ulicach ,
co przedstawiono na
załączonych mapach. Nr
dz. Trasa 1 : 73;,19;,29
(30); 1; 16/2; 16/1; 10;
Wytyczenie ścieżek biegowych i tras Oznakowanie za pomocą tablic (co 1 km) tras biegowych wokół Osiedla Pawłowice. W
17/2 (18/2); 25; 40; 30 ZZM/ OFICER
rowerowych wokół Osiedla Pawłowice ramach zadania wyznaczone byłyby 3 trasy biegowo-rowerowe.
(31). Trasa 2 : 73; 19;29 ROWEROWY
(30); 1; 16/2; 16/1; 10;
35;37/2; 24; 24 (25); 41/1;
25; 40; 73 Trasa 3 73; 19;
29 (30) 1; 16/2; 16; 35;
37/2; 24; 23 (25); 2; 1; 32;
1/2; 2; 104/1; 104/2; 84/1;
62/1; 4/4; 7/2; 35/9; 13 1;
4; 73
"Brama"- "tablica"oznakowanie pionowe.
Wjazd na Osiedle
Pawłowice od centrum
miasta tj. Wrocław ul.
Przedwiośnie na
wysokości numeru 5F.
Montaż dodatkowego oznakowania pionowego i poziomego a przy ulicach Przedwiośnie,
"Brama "- "tablica"
Montaż dodatkowego oznakowania w Azaliowa i Pawłowicka tj. ulicach tranzytowych przez Osiedle Pawłowice. Montaż przy
oznakowane pionowe.
celu zwiększenia bezpieczeństwa przy wjeździe na osiedle Pawłowice "bramy informującej o wjeździe do strefy ograniczonej
ZDiUM
Wjazd na Osiedle
ulicach tranzytowych przez Osiedle
prędkości 30km/h" zawierałyby również informację o zakazie ruchu pojazdów powyżej 9
Pawłowice od strony
Pawłowice
ton (znak B-18) jak również o zasadzie skrzyżowań równorzędnych i zamontowanych
AOW tj. Wrocław ul.
spowalniaczy.
Pawłowicka na wysokości
numeru 118. Oznakowanie
poziome przypominające
znak B-43 na ul.
Azaliowej i Pawłowickiej
stanowiących ul.
tranzytowe przez osiedle

86

Pilczyce-KozanówPopowoce Płn.

06.07.2017

Zagospodarowanie terenów zielonych
parku Pilczyckiego wokół stawu Glinianki Pilczyckiej

Uporządkowanie terenów zielonych i ich bieżącą konserwacja, stworzenie utwardzonych
alejek do spacerów i rekreacji, ustawienie ławek, koszy na śmieci, utworzenie placu/ów
zabaw dla dzieci. Utworzenie miejsc umożliwiających rodzinne piknikowanie w okresie
letnim.

87

Pilczyce-KozanówPopowice Płn.

06.07.2017

Remont nawierzchni chodnika przy ul.
Niedźwiedziej wraz z wyznaczeniem
miejsc parkingowych i wykonaniem
łagodnych zjazdów dla samochodów

Wykonanie remontu zniszczonej, nierównej powierzchni z lanego betonu oraz
uszkodzonych płytek chodnikowych. Szczególnie zniszczona jest strona chodnika na
odcinku od il. Popowickiej do ul. Żubrzej- ubytki płytek chodnikowych, popękany żwir,
dziury gromadzące wodę deszczową. Chodnik nie remontowany od ponad 40 lat.

88

Pilczyce-KozanówPopowice Płn.

06.07.2017

Utwardzenie przejścia dla pieszych
Ułożenie chodnika z kostki pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską.
pomiędzy ul. Dzielną a ul. Kozanowską

18

Lokalizacja

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Biuro Sportu/MCS

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

Bieżące

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Biuro
Sportu/MCS

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

wniosek Rady Osiedla nie uzyskał pozytywnej opinii BSiR do
realizacji w 2018 roku

BSiR

BSRZS.3020.2.2017 z
dn. 07.08.2017 r.

wniosek Rady Osiedla nie uzyskał pozytywnej opinii BSiR do realizacji w
2018 roku; ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Obręb Pilczyce AE_14 dz.
Nr 9/33 teren wokół stawu
pomiędzy ul. Mączną,
ul.Koszykarską, ul.
Lotniczą

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

W ramach WBO 2016 realizowane
jest zadanie "BIO PARK Doliny
Ślęzy i Stawu Pilczyckiego przy
ulicy Mącznej i stawie Pilczyckim"
w ramach którego będą prace
porządkowe, mała architektura. Ze
zgłoszeniem kolejnego etapu
realizacji prac należy wstrzymać
się do czasu opracowania
dokumentacji dla całego terenu.

Obręb Popowice AR_11
dz. Nr 17/7 ul.
Nieźwiedzia

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Obręb Kozanów AR_7 dz.
Nr 40

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZK/Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
ZZK/Wrocławskie
W.0717/932/2017
Mieszkania
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie w części dotyczącej montażu progrów na ul. Azaliowej i
Pawłowickiej zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

WIM i ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

89

Nazwa Osiedla

Plac Grunwaldzki

Data złożenia w
WCRS

07.07.2017

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

Obręb Plac Grunwaldzki,
arkusz 29, nr dz. 55/13
(południowo-wschodnia
Poprawa jakości infrastruktury dla dzieci
część kwartału
: wyposażenie wnętrza kwartałowego
ograniczonego ul.
Zadanie polega na wyposażeniu wnętrza kwartałowego w plac zabaw dla dzieci w różnym
(ograniczonego ulicami Sienkiewicza,
Sienkiewicza,
wieku. Powinny się na nim znaleźć urządzenia różnego rodzaju : drabinki, zjeżdżalnie,
Minkowskiego, Grunwaldzką i
Minkowskiego,
huśtawki, karuzele.
Piastowską) w plac zabaw dla dzieci w
Grunwaldzką i Piastowską,
różnym wieku.
w miejscu niegdyś
istniejącego placu zabawjeszcze widać piaskownicę
i huśtawkę)

Zadanie polega na wyniesieniu pięciu przejść dla pieszych, ewentualnym obniżeniu
Plac Grunwaldzki
krawężników przy nich i wykonaniu odwodnienia (wedle potrzeb) w obrębie
AR_28,38 (ul.
skrzyżowania ulic Benedyktyńskiej, Ładnej, i Miłej. Przejścia do przebudowy: przez ul.
Benedyktyńska). Plac
Miłą przy wlocie do ul. Ładnej, przez ul. Benedyktyńską przy skrzyżowaniu z
Grunwaldzki AR_28, 17
Górnickiego, przez Górnickiego przy skrzyżowaniu z Benedyktyńską, przez Grunwaldzką
(ul. Górnickiego) Plac
przy skrzyżowaniu z ładną i Górnickiego przez ul. Ładną przy skrzyżowaniu z
Grunwaldzki AR_28, 37/2
Grunwaldzką. Dopuszczenie się zrealizowania tylko części zadania- np. wyniesienia
(ul. Grunwaldzka) Plac
tylko jednego przejścia (do wskazania na etapie realizacji) jeśli środki nie pozwoliłby na
Grunwaldzki
budowę wszystkich. Dopuszcza się także jedyne obniżenie krawężników przy przejściach AR_28,70(ul. Ładna) Plac
dla pieszych, jeśli wyniesienie tych przejść miałoby uniemożliwić realizację zadania w
Grunwaldzki AR_28, 45
obrębie tego skrzyżowania.
(ul. Miła)

90

Plac Grunwaldzki

07.07.2017

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu
poruszania się pieszych w obrębie
skrzyżowania ulic Benedyktyńskiej,
Górnickiego, Grunwaldzkiej, Ładnej i
Miłej.

91

Plac Grunwaldzki

07.07.2017

Wyposażenie skweru Adolfa Marii
Zadanie polega na wyposażeniu skweru przy ul. Szczytnickiej w siłownię zewnętrzną dla
Plac Grunwaldzki AR_28
Bocheńskiego w siłownię zewnętrzną i różnych grup wiekowych (po 1-2 urządzenia w różnych miejscach skweru, pod drzewami)
58/2
oświetlenie parkowe
oraz wykonaniu oświetlenia (lampy parkowe, kilka sztuk)

92

93

19

Polanowice-PoświętneLigota

Polanowice-PoświętneLigota

07.07.2017

07.07.2017

Obecnie wzdłuż ul. Polanowickiej nie ma chodników. Istnieje miejscami utwardzone
pobocze, na którym często parkują samochody pracowników firm budowlanych
realizujących inwestycje deweloperskie.
Wobec tranzytu aut przemieszczających się przez ul. Polanowicką z Obwodnicy
Wykonanie chodnika (obustronnie)
wzdłuż ul. Polanowskiej we Wrocławiu, Autostradowej i Obwodnicy Śródmiejskiej w kierunku ul. Kamieńskiego i dalej, piesi
od ul. Kamieńskiego do
od ul. Kamińskiego do Ronda Obrońców mieszkańcy nie mają możliwości bezpiecznego przejścia jedyną możliwą drogą
Ronda Obrońców Grodna.
do przystanku autobusowego. Brak chodników powoduje zagrożenie życia i zdrowia
Grodna.
mieszkańców.
Poruszanie się wzdłuż ulicy jest szczególnie uciążliwe i niebezpieczne w okresie jesiennozimowym i stanowi barierę komunikacyjną oraz wielokrotnie podnosi poziom zagrożenia
poważnym wypadkiem.
Stanowczo domagamy się zbudowania elementów infrastruktury drogowej wskazanej
we wniosku.

Wykonanie wyniesionych przejść dla
pieszych z azylami na ul. Kamińskiego
do torów kolejowych pętli Polanowice
oraz wykonanie dwóch sygnalizacji
świetlnych z pomiarem prędkości "all
red" na wysokości pensjonatu dla osób
starszych (kamińskiego 190 oraz
Kamińskiego 256-257 przy
skrzyżowaniu z ul. Polanowicką

Natężenie ruchu, ze względu na rozbudowujące się stale osiedla oraz dojazd do
obwodnicy śródmiejskiej jest znaczne. Ulica Kamieńskiego jest silnie obciążona
komunikacją samochodową, tranzytem i niebezpieczną dla pieszych. Według danych
natężenia ruchu podanych przez UM Wrocław, w godzinach szczytu ul. Kamieńskiego
przejeżdża auto co 5 sekund!
Dodatkowo, we wskazanych miejscach pod sygnalizację z pomiarem prędkości znajdują
się:
1. Klub seniora, świetlica i Dom Dziecka (nr 256-257),
2. Pensjonat dla osób starszych (nr 190).

ul. Kamieńskiego od
torów kolejowych do pętli
Polanowice
sygnalizacji świetlnych
z pomiarem prędkości typu
red” : na wysokości ul.
Kamieńskiego nr 256 257
oraz ul. Kamieńskiego 190

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

WR.MIESZ.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

Wrocławskie Mieszkania

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Wrocławskie
Mieszkania

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

opiniujemy pozytywnie

Wrocławskie
Mieszkania

WM/71208/2017
z dn. 27.09.2017 r.

obecnie brak w planie na 2018 środków na realizację zadania; WM - zadanie
zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

94

Polanowice-PoświętneLigota

07.07.2017

Budowa obiektu sportowegowielofunkcyjnego boiska wraz z
siłownią zewnętrzną dla dzieci i
młodzieży oraz dorosłych i seniorów

95

Popowice poł.- Gądów

13.07.2017

Renowacja Siedziby Rady GądówPopowice Południe

W związku z awarią instalacji CO2 i zalaniem siedziby Rady Osiedla z lokali
mieszkalnych znajdujących się na pierwszym piętrze budynku, konieczna jest naprawa
uszkodzonych fragmentów.

Zaniedbany przez lata skwer u zbiegu ul. Powstańców Śląskich i Sztabowej dzięki
zaangażowaniu samorządu Osiedla i jego mieszkańców powoli odzyskuje swoją funkcję.
Jednakże by uczynić to miejsce bezpiecznym i przyjaznym dla spacerowiczów należy
ustawić 3 lampy parkowe celem oświetlenia terenu. Niezbędne jest również wykonanie
estetycznych i bezpiecznych (o równej nawierzchni ) ścieżek dla pieszych wokół skweru,
zgodnie z tradycyjnymi trasami poruszanie się mieszkańców (tzw. "przedepty" . Naszym
zdaniem należy również wykonać niezbędne nasadzenia zarówno drzew jak i krzewów
oraz kwiatów. W naszej obecnej ocenie w trakcie realizacji zadania należałoby
odrestaurować dawną płytę taneczną, jedną pozostałość po dawnym kompleksie Frieberg.
Należy podkreślić, iż część powyżej wskazanych prac (wytyczenie ścieżki w poprzek
parku oraz część nasadzeń) posiada już opracowanie projektowe, wykonane przy okzji
sporządzenia dokumentacji wykonawczej "psiego placu zabaw" oddalonego do użytku w
czerwcu br. Ponadto montaż oświetlenia był wielokrotnie zgłaszana potrzebą zarówno
przez samorząd Osiedla jak i poszczególnych mieszkańców.

96

Powstańców Śląskich

07.07.2017

Rewitalizacja parku u zbiegu ulicy
Sztabowej i Powstańców Śląskich

97

Powstańców Śląskich

07.07.2017

Rewitalizacja osiedlowych podwórek

20

Opis zadania

Budowa zewnętrznego obiektu wielofunkcyjnego dla mieszkańców. Na terenie osiedla
nie ma żadnego tego typu obiektu. Obiekt będzie składał się boiska wielofunkcyjnego i
tzw. siłowni zewnętrznej na otwartym powietrzu

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Polanowice, AR2, numer
działki 14/1, Arkusz Mapy
2

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI.
Wskazana działka jest w
zarządzenie ZDiUM. Realizacja
wskazanego zakresu możliwa na
działce obok tj. nr 14/2 AR-2
Obr. Polanowice

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lotnicza 22, 54-129
Wrocław

ZZK/ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI.
W b.r. ZZK wymienia CO

REM

ZZK

ZZK

Południe AR_34,55/25

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

Nie ujęte w WPI
Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji.. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania.

INW

ZZK

ZZK

Zadanie polega na rewitalizacji podwórek i wnętrz międzyblokowych poprzez stworzenie działki: 2, 8/2, 8/3, 20/9,
miejsc do wypoczynku mieszkańców oraz podniesienie walorów estetycznym i
20/11, 22, 28, 33/2, 35, 36
użytkowych całego Osiedla Powstańców Śląskich. Dla części działek zostały
działki: 109/5, 109/7,
przeprowadzone konsultacje społeczne w tym temacie.
109/8, 113/4, 113/3,
Proponujemy rewitalizację następujących obszarów:
114/1, 115/2, 126/7,
126/8, 126/10
1) Kwartał ulic Sztabowa/Pocztowa/aleja Wiśniowa/Sudecka
działki: 100/5, 100/6,
-działki: 2, 8/2, 8/3, 20/9, 20/11, 22, 28, 33/2, 35, 36
100/7, 100/8, 101/4, 101/5
Odwodnienie terenu, wymiana nawierzchni dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i
-działka: 68/9
chodników, remont i montaż nowej małej architektury (place zabaw, ławki, kosze na
działki: 70/5, 70/8, 73,
śmieci, latarnie, budki lęgowe dla ptaków), zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym
76/1, 76/2, 76/3, 128
parkowaniem, pielęgnacja i nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej. Budowa
-działka 74/5, 88
podziemnych kontenerów na śmieci.
działki: 26/5, 36/2, 36/12
2) Kwartał ulic Sztabowa/Powstańców Śląskich/aleja Wiśniowa/Pocztowa
-ziałka: 22/11
-działki: 109/5, 109/7, 109/8, 113/4, 113/3, 114/1, 115/2, 126/7, 126/8, 126/10
działki: 28/3, 37
Odwodnienie terenu, wykonanie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych, miejsc
działka: 15/10
postojowych, ciągów pieszych, wymiana ławek i stworzenie miejskiego ogrodu
działka 8/3
integracyjnego z grami plenerowymi, renowacja wyniesionej estrady/tarasu, oświetlenie
działki: 60, 63/1
terenu, nasadzenia pnączy przy ścianach garaży, zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym
-działka: 38/10

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

w sierpniu 2017 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na
realizację remontu instalacji c.o., budowę instalacji ciepłej wody
w budynku przy ul. Lotniczej 22; wszystkie prace mają być
zrealizowane w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy z
wykonawcą

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP.10 z dn.
21.08.2017 r.

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania
terenu, nasadzenia pnączy przy ścianach garaży, zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym
parkowaniem.
3) Kwartał ulic Wandy/Krakusa/aleja gen. Hallera/Powstańców Śląskich
-działki: 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 101/4, 101/5
Podwórko jest obecnie częściowo poddane rewitalizacji w ramach Wrocławskiego
Budżetu Obywatelskiego (I etap), jednakże by dokończyć pracę wykonaną przez
mieszkańców i gminę należy wykonać: remont drogi wewnętrznej, ścieżek, pielęgnacja
zieleni (bez wycinki) uporządkowanie miejsc postojowych. Dodatkowo na wskazanym
podwórku należy wykonać w dwóch miejscach (ze względu na ustawowy obowiązek
maksymalnej odległości koszy na śmieci od bramy wynoszący 80 m) kontenery
podziemne lub minimalnie osłony śmietnikowe, które pomogą w utrzymaniu porządku na
wskazanym terenie. Projekt jest zgodny z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
4) Kwartał ulic Sztabowa/Słowicza/Wandy/Podchorążych
-działka: 68/9
Podwórko: odwodnienie terenu, remont dróg wewnętrznych i miejsc postojowych,
zagospodarowanie zieleni (nowe nasadzenia krzewów i drzew), wymiana starych ławek,
niewielki plac zabaw dla dzieci.
Róg Sztabowej i Podchorążych: miejsce pod zabudowę mieszkaniową, ewentualnie
zielony skwer miejski z kilkoma miejscami postojowymi dla mieszkańców, obsadzenie
ścian szczytowych budynków pnączami, stworzenie zielonych elewacji.
5) Kwartał ulic Sztabowa/Spadochroniarzy/Wandy/Powstańców Śląskich
-działki: 70/5, 70/8, 73, 76/1, 76/2, 76/3, 128
Teren ten wymaga wykonania :
a) chodników wewnętrznych z odwodnieniem terenu (obecnie po dużych opadach zalane
wejścia na klatki schodowe)
b) Uporządkowanie miejsc parkingowych zgodnie z przygotowaną wizualizacją
c) Ustawienie lamp parkowych celem oświetlenia terenu
d) Rewitalizacja i rekultywacja zieleni wraz z nowymi niskimi nasadzeniami.
e) Utworzenie krawężników o różnej wysokości celem lepszego zabezpieczenia terenów
zielonych przed nielegalnym parkowaniem.
f) W części położonej bliżej bloków od ulicy Powstańców Śląskich wybudować plac
zabaw przystosowany dla dzieci w różnym wieku oraz ustawić ławki i stoliki szachowe.
g) W podwórku należy wybudować kontener podziemny lub wybudować osłonę
śmietnikową..
Projekt zgodny z konsultacjami społecznymi.
6) Kwartał ulic Wandy/Słowicza/aleja gen. Hallera/Krakusa
-działka 74/5, 88
Kwartał prawie w całości odpowiednio zagospodarowany i utrzymany w dobrym stanie.
Wymienione działki mocno zdewastowane, wymagane: odwodnienie terenu, wykonanie
nawierzchni dróg wewnętrznych, wytyczenie ciągów pieszych, oświetlenie terenu,
nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej, uzupełnienie braków w żywopłocie, inwentaryzacja
zieleni (dwa martwe drzewa), zabezpieczenie zieleni przed parkowaniem.
7) Kwartał ulic Zaporoska/Energetyczna/Pretficza/pl.Powstańców Śląskich
-działki: 26/5, 36/2, 36/12
Odwodnienie terenu, wymiana i wykonanie nowej nawierzchni dróg wewnętrznych,
miejsc postojowych, ciągów pieszych, montaż ławek,oświetlenie terenu, nasadzenia
pnączy przy ścianach garaży, nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej, zabezpieczenie zieleni
przed nielegalnym parkowaniem.
8) Jantarowa/Zaporoska/Energetyczna
-działka: 22/11
Odwodnienie terenu, wymiana i wykonanie nowej nawierzchni chodników, wymiana
ławek, stworzenie ogrodu integracyjnego dla seniorów, inwentaryzacja i nasadzenia
zieleni.
9) Kwartał ulic Jantarowa/Oficerska/Pretficza/Łączności
-działki: 28/3, 37
Stworzenie ogrodu integracyjnego dla seniorów i młodzieży, renowacja placu zabaw,
inwentaryzacja i nasadzenia zieleni. Mikropark.
10) Oficerska/Gajowicka
-działka: 15/10
Renowacja dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, nasadzenia zieleni wysokiej i
niskiej, obsadzenie garaży roślinami pnącymi, zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym
parkowaniem.
11) Róg Gajowicka/Krucza
-działka 8/3
Poprawa stanu technicznego dróg wewnętrznych, szczególnie wjazdu na podwórko. Teren
ogólnie zadbany, pod opieką mieszkańców.
12) Róg Krucza/Jantarowa
-działki: 60, 63/1
Przy skrzyżowaniu ulic rewitalizacja skweru, nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,
kwitnących rabat, wymiana ławek na nowe (zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich),
montaż koszy na śmieci, mały plac zabaw (wykonanie nowej piaskownicy), utwardzenie
ścieżek.
Na działce z tyłu bloku mieszkalnego urządzenie kwitnącej łąki z niską zielenią
towarzyszącą w postaci krzewów liściastych i iglastych, możliwe nasadzenia niskich
drzew.
13) Kwartał Gajowicka/Grochowa/Krucza/pl.Hirszfelda/Żelazna
działka: 38/10
Od strony ulicy Gajowickiej zagęszczenie zieleni wysokiej i niskiej (ochrona przed
hałasem), poprawa stanu technicznego chodnika wzdłuż muru (ciąg pieszy przy siedzibie
Rady Powstańców Śląskich), zagospodarowanie klepisk w podwórkach i wzdłuż pl.
Hirszfelda, zabezpieczenie zieleni przed nielegalnym parkowaniem.
14) Kwartał Gajowicka/Żelazna/pl.Hirszfelda/Zaporoska/Krucza/Grochowa
-działki: 21, 17/2, 17/5
Bardzo ważnym elementem jest poprawienie, jakości istniejącej tam zieleni, pragniemy to
osiągnąć poprzez ustawienie betonowych gazonów, wycinki starych i schorowanych
drzew oraz zastąpienia ich krzewami ozdobnymi. Cały teren otaczać powinien żywopłot
typu mirabelka, dzięki czemu udałoby się przy ruchliwej ulicy osiągnąć zieloną enklawę.
Wewnątrz projektu powinny zostać ustawione stylowe ławki wyprofilowane dla osób
starszych, kubły na drobne śmieci oraz betonowy stół typu szachownica. Dodatkowo
postulujemy o budowę obudowy śmietnikowej ustawiony powinien być nowy trzepak
natomiast oba obiekty winny być odsunięte maksymalnie od okien mieszkańców jednakże
zgodnie z obowiązującymi przepisami. .
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zgodnie z obowiązującymi przepisami. .
Ostatnią częścią projektu jest utwardzenie części terenu pod nowy fragment parkingu dla
okolicznych mieszkańców, dodatkowo chcemy by rewitalizacja tego terenu objęła
wybudowanie i uporządkowanie bezpłatnych miejsc parkingowych wzdłuż ulicy
Gajowickiej od ulicy Zaporoskiej w kierunku ulicy Żelaznej. Projekt zgodny z
oczekiwaniami mieszkańców sporządzony w ramach konsultacji społecznych.
15) Grabskiego/ks.Schneidera
-działki: 31/2, 27/2
Stworzenie skweru z łąką kwietną i towarzyszącą zielenią niską i wysoką, utwardzenie
ścieżek naturalnymi materiałami (piasek,żwir).
16) pl.Hirszfelda
działka: 28/8
Urządzenie miejskiego skweru z rabatami kwietnymi, zielenią niską i wysoką, obsadzenie
pawilonów roślinami pnącymi, wymiana ławek, renowacja ciągów pieszych, toaleta dla
psów.
17) Kwartał Krucza/Zaporoska/Powstańców Śląskich/Wielka
-działki: 28/8, 1/ 5
fragment podwórka za blokiem Powstańców Śląskich 97-103 jest obecnie
zagospodarowywany w ramach WBO 2016 jednakże naszym zdaniem potrzeba wykonać
w tym rejonie znacznie większego nakładu środków i pracy. Dlatego proponujemy przed
blokiem Powstańców Śląskich 105-111 wykonanie:
a) siłowni zewnętrznej przystosowanej do potrzeb osób dorosłych ale również osób
starszych i dzieci.
b) zwiększenia istniejącej tam zieleni poprzez ustawienie gazonów kwiatowych, nasadzie
drzew i krzewów.
c) wybudowanie jednej lampy parkowej oświetlającej nowo powstały teren
d) zwiększenie ilości ławek dla mieszkańców osiedla.
Przed bokiem Zaporoska 64-70 postulujemy stworzyć ogród miejski z nowymi
nasadzeniami, ławeczkami oraz stolikami z warcabnicą. W całym kwartale należy
wyremontować drogi wewnętrzne oraz zwiększyć liczbę miejsc postojowych. Dodatkowo
Samorząd Osiedla postuluje na całym terenie wykonać kontenery podziemne gdyż w
sposób drastyczny zmniejszy się występujący tam problem szczurów, dodatkowo
zwiększone zostanie bezpieczeństwo gdyż w ostatnich latach dochodziło do regularnych
podpaleń wiaty śmietnikowej a to doprowadziło do zniszczeń również parkujących
niedaleko pojazdów. Projekt zgodny z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
18) Radosna
-działki: 8, 9
Renowacja nawierzchni parkingu, dróg wewnętrznych i chodników, na każde 5 miejsc
parkingowych jedno drzewo (naturalny klimatyzator, walory estetyczne), zabezpieczenie
drzew przed parkowaniem, nasadzenia krzewów towarzyszących, część działki z
przeznaczeniem na zielony skwer, mała architektura (ławki, latarnie), od strony ulicy
Powstańców Śląskich szpaler drzew w formie wysokiego żywopłotu (grab), od strony
Radosnej naturalny niski żywopłot (buk, grab)
19) Róg Studzienna/Ślężna
-działki: 2, 3/ 5
Utwardzenie ciągów pieszych, urządzenie łąki kwietnej wraz z niską zielenią
towarzyszącą, siłownia zewnętrzna, szpaler w formie wysokiego żywopłotu wzdłuż
Ślężnej (świerk pospolity), plac zabaw dla psów.
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98

Powstańców Śląskich

07.07.2017

Remonty osiedlowych chodników

Opis zadania

Zadanie polega na przebudowie fragmentów chodników i częściowo budowie nowych
fragmentów chodników na terenie Osiedla Powstańców Śląskich. Należy zauważyć, że
wiele chodników na terenie osiedla jest co jakiś czas tylko łatanych, co nie poprawia
ogólnej jakości całego fragmentu chodnika. Niestety, do Samorządu Osiedla dochodzą
coraz liczniejsze sygnały o różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeniach z udziałem
pieszych, których przyczyną są ruchome płyty chodnikowe i liczne dziury. Poniżej
przedstawiamy spis chodników, które naszym zdaniem powinny być wyremontowane w
roku 2018 w ramach Kart Zadań Inwestycyjnych.
Wzdłuż ulicy Wielkiej 53-57 (odcinek pomiędzy ul. Komandorską, a ul. Drukarską)
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Wielkiej 20 - 34 (odcinek pomiędzy ul. Komandorską, a ul. Ślężną)
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich odcinek pomiędzy ul. Swobodną a ul. Szczęśliwą
należało by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich odcinek pomiędzy ul. Wielką a pl. Powstańców
Śląskich należało by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Realizacja zgodna z konsultacjami społecznymi.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej odcinek pomiędzy ul. Skwierzyńską, a ul. Lubuską należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej na odcinku pomiędzy Gajowicką, a pl. Hirszfelda należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej na odcinku pomiędzy pl. Hirszfelda, a ul. Szczęśliwą
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.

Lokalizacja
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Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. W
WPI ujęte jest opracowanie
dokumentacji projektowej dla
budowy chodnika w ul. Sanockiej
(str. płd.) od ul. Komandorskiej w
stronę wjazdu przy posesji nr 9
(wyłącznie na działkach
gminnych). Pozostałe chodniki
nie są ujęte w WPI .
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Wzdłuż ulicy Zaporoskiej na odcinku pomiędzy pl. Powstańców Śląskich, a ul. Kruczą
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej,
realizując zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych mieszkańców.
Wzdłuż pl. Powstańców Śląskich na odcinku pomiędzy ul. Zaporoską, a ul. Pretficza
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej,
realizując zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych mieszkańców.
Wzdłuż pl. Powstańców Śląskich na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Śląskich, a ul.
Sudecką należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki
betonowej, realizując zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych
mieszkańców.
Wzdłuż ul Zielińskiego na odcinku pomiędzy ul. Szczęśliwą, a ul. Swobodną należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej, realizując
zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych mieszkańców.
Wzdłuż ul Zielińskiego na odcinku pomiędzy ul. Władysława Grabskiego, a ul.
Swobodną należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki
betonowej, realizując zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych
mieszkańców.
Wzdłuż ul Pabianickiej na odcinku pomiędzy ul. Komandorską, a ul. Ślężną należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej, realizując
zadanie należy zapewnić miejsca postojowe dla okolicznych mieszkańców.
Wzdłuż ul Szczęśliwej na odcinku pomiędzy ul. Zielińskiego, a ul. Zaporoska należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ul Zaolziańskiej na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Śląskich, a ul.
Komandorska należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki
betonowej.
Wzdłuż ul Skwierzyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Lubuska, a ul. Zaporoska należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ul Skwierzyńskiej na odcinku pomiędzy ul. Lubuska, a ul. Owsiana należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ul Podchorążych (po obu stronach) należałoby przebudować chodnik na
nawierzchnie z kostki betonowej, po stronie szkoły należy uwzględnić miejsca
parkingowe dla okolicznych mieszkańców oraz rodziców przyjeżdżających po swoje
dzieci samochodami.
Wzdłuż ulicy Komandorskiej na odcinku pomiędzy ul. Swobodną a ul Wielką (po obu
stronach) należało by przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Pocztowej (po obu stronach) należało by przebudować chodnik na
nawierzchnie z kostki betonowej dokonując inwestycji należy mieć na uwadze fakt
zachowania zwyczajowych miejsc postojowych .
Naszym zdaniem należy również wymienić nawierzchnię chodnikową przy przystankach
autobusowych :
ul. Gajowicka przystanek autobusowy z słupek nr 11538
ul. Gajowicka przystanek autobusowy z słupek nr 11538
Zdaniem Samorządu Osiedla wzdłuż ulicy Gajowickiej na odcinku pomiędzy ul Pretficza
a ul Kruczą należało by ułożyć chodnik o nawierzchni dwuspadowej z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej na odcinku pomiędzy ul Kruczą a ul. Grochową należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej na odcinku pomiędzy ul. Grochową a ul Żelazną należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej na odcinku pomiędzy ul Żelazną a ul Zaporoską należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Kruczej na odcinku pomiędzy ul. Zaporoską a ul. Grochową należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
amorząd Osiedla postuluje wzdłuż ulicy Kruczej (nr parzyste) na odcinku pomiędzy ul
Zaporoską a ul. Grochową by w trakcie przebudowy chodnika na nawierzchnie z kostki
betonowej uwzględnić miejsca postojowe odgradzając je od chodnika krawężnikiem o
różniej wysokości co pozwoli w przyszłości lepiej zabezpieczyć wyremontowany
fragment.
Dodatkowo u zbiegu ulicy Kruczej z ulicą Zaporoską tuż przy budynku Toscom należy
wyremontować chodnik oraz zabezpieczyć ten fragment przed kolejnymi zniszczeniami
poprzez uniemożliwienie nielegalnego parkowania tam samochodów. Samorząd Osiedla
postuluje w tym celu wykorzystać gazony kwiatowe.
Wzdłuż ulicy Pretficza na odcinku pomiędzy ul. Słowicza a ul Gajowicką należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej .
Wzdłuż ulicy Pretficza na odcinku pomiędzy ulicą Łączności a placem Powstańców
Śląskich remontując chodnik wzdłuż zabudowy jednorodzinnej należy uwzględnić
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1. po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte (ZZK); 2. szacunkowy koszt wykonania remontu ok. 50
000 zł (ZIM)

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

1. ZZK; 2. ZIM

1.
ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.; 2.
NZP.0310.170.20
17.AA z d.
25.09.2017 r.

ZIM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Śląskich remontując chodnik wzdłuż zabudowy jednorodzinnej należy uwzględnić
wzmocnienie chodnika ze względu na fakt że ten chodnik stanowi dojazd do budynków
mieszkalnych.
Wzdłuż ulicy Pretficza na odcinku pomiędzy ulicą Łączności a ulicą Gajowicką należało
by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej. Warto pamiętać, że
samorząd wielokrotnie prosił o wykonanie remontu tego chodnika również na koszt
stwierdzonego winowajcy stanu obecnego.
Wzdłuż ulicy Studziennej należy wykonać przebudowę na chodnik z kostki betonowej
uwzględniając miejsca postojowe dla mieszkańców okolicznych bloków z pominięciem
zbiegu ulicy Studziennej z ulicą Komandorską uniemożliwiając tam nielegalne
parkowanie. Na wskazanym odcinku fragmentarycznie brakuje jakiegokolwiek chodnika,
co zdaniem Samorządu Osiedla wymaga natychmiastowej poprawy.
Wzdłuż ulicy Sanockiej należało by wyremontować fragmentarycznie występujący
chodnik oraz wybudować na pozostałym odcinku chodnik o nawierzchni z kostki
betonowej, uwzględniając potrzebę oddzielenia chodnika krawężnikiem o zróżnicowanej
wysokości utrudniającym nielegalne parkowanie.
Wzdłuż ulicy Ślężniej na odcinku pomiędzy ul. Skwerową a ul Sanocką należało by
przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Skwerowej należało by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki
betonowej poniżej, uwzględniając obniżenie krawężników w ciągach pieszych.
Wzdłuż ulicy Nasypowej należało by wyremontować oraz fragmentarycznie wybudować
brakujący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Sudeckiej (po obu stronach) na odcinku pomiędzy ul. Sztabową a aleją
Wiśniową należało by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej. W
rejonie parafii należało by zabezpieczyć chodnik uniemożliwiając nielegalne parkowanie.
Wzdłuż ulicy Radosnej na odcinku pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a ul Komandorską
należało by przebudować chodnik na nawierzchnię z kostki betonowej. Na wskazanym
terenie chodnik obecnie znajduje się tylko fragmentarycznie, przez co ciągi pieszych są
zaburzone.
Wzdłuż ulicy Sztabowej (po obu stronach) na odcinku pomiędzy ul. Powstańców
Śląskich a ul Sudecką należało by przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki
betonowej.
Wzdłuż ul Owsianej na odcinku pomiędzy ul. Skwierzyńską, a ul. Stysia należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie dwuspadową z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Spadochroniarzy po stronie szkoły obecnie znajduje się asfalt, który pod
wpływem temperatur, parkujących aut oraz korzeni drzew jest już w nie najlepszym
stanie. Naszym zdaniem należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki
betonowej, uwzględniając pozostawienie miejsc postojowych dla okolicznych
mieszkańców i pracowników szkoły.
Wzdłuż ulicy Wandy na odcinku pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą
Spadochroniarzy, chodnik był regularnie niszczony przez pozostawione tam samochody
jednakże obecnie po zamontowaniu słupków uniemożliwiających wejście należałoby
przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Powstańców Śląskich na odcinku pomiędzy ulicą Wandy a ulicą Sztabową
należałoby przebudować chodnik na nawierzchnie z kostki betonowej. Dokonując
inwestycji należy mieć na uwadze fakt zachowania zwyczajowych miejsc postojowych dla
dostawców okolicznych przedsiębiorców i ich klientów, w tym celu rekomendowane jest
zwężenie chodnika oraz zabezpieczenie występujących tam drzew.
Wzdłuż ulicy Krakusa wiele płyt chodnikowych jest poniszczonych oraz się porusza w
trakcie poruszania się pieszych. Dlatego należałoby przebudować chodnik na
nawierzchnie z kostki betonowej.
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Pracze Odrzańskie

03.07.2017

Remont siedziby Rady Osiedla Pracze
Odrzańskie

Pomieszczenie zajmowane przez Rade Osiedla i Klub Seniora wymaga położenia nowych
tynków oraz drobnego remontu i odświeżenia z powodu zalania sufitu.

Stabłowice AR_2 1/8 ul.
Stabłowicka 141; 54-062
Wrocław

Nie ujęte w WPI

INW/REM

ZZK/ZIM

ZZK/ZIM

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Stabłowice AR_5 15/3 ul.
Karpnicka i Główna

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

Stabłowice AR_8 3/29 ul.
Główna i Górecka

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI (błędnie podana
działka - właściwa to 3/29)

INW

Zadanie będzie polegać na rozbudowie modernizacji i rewitalizacji istniejącego placu
zabaw dla dzieci- jest to jedyny publiczny, ogólnodostępny i otwarty plac zabaw na
terenie osiedla Przedmieście Oławskie. Zadanie polega także na organizacji siłowni
outdoor- bezobsługowymi urządzeniami służącymi do ćwiczeń, sprzętem fitness
Południe AR 12,5 nr
przeznaczonym do użytkowania na świeżym powietrzu. Sprzęt powinien być dobrany w
arkusza 12 nr działiki 5
taki sposób, alby mogła z niego korzystać jak najszersza grupa użytkowników z różnych działka przyległa do Zabiej
przedziałów wiekowych z naciskiem na osoby starsze. Zadanie będzie polegać na :
Scieżki
rewitalizacja istniejącego sprzętu i urządzeń (czyszczenie, malowanie, naprawa), wymiana
piasku w piaskownicy , przygotowanie nawierzchni do montażu sprzętu, ustawienie toalet
przenośnych TOI TOI

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

1. Ul. Kościuszkifragment od ul.
Krakowskiej do ul.
Zgodnej po stronie
północnej (nr parzyste)
2. Ul. Kościuszkifragment od ul.
Krakowskiej do ul.
Więckowskiego (nr
nieparzyste) 3. Ul.
Prądzyńskiego- fragment
od ul. Komuny Paryskiej
do ul. Traugutta (po
stronie parzystej)

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Przy ul Pułaskiego na wymienionym odcinku chodnik jest bardzo wąski, natomiast ulica
jest bardzo ruchliwa i często jeżdżą nią samochody dostawcze. Przy deszczowej pogodzie
Ul. Pułaskiego między ul.
piesi regularnie są narażeni na ochlapanie, bez możliwości usunięcia się w głąb chodnika.
Kościuszki i ul. Komuny
Ochlapywane są też bramy wejściowe do budynków, co powoduje ich niszczenie.
Paryskiej (nr parzyste)
Sugerujemy montaż osłon zabezpieczających- takich jak te zainstalowane przy ul.
Traugutta

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

100

Pracze Odrzańskie

03.07.2017

Zabezpieczenie terenu stawu
zlokalizowanego w pobliżu nowo
wybudowanej szkoły podstawowej przy
ulicy Karpnickiej

101

Pracze Odrzańskie

03.07.2017

Montaż ławek i koszy na odpadki przy Kontynuacja rewitalizacji terenu przyległego do stawu przy ul. Główna/ Górecka
stawie przy ulicach Głowna/Górecka rozpoczętej projektem WBO w roku 2015.

06.07.2017

Rozbudowa i rewitalizacja istniejącego
placu zabaw dla dzieci oraz organizacja
siłowni outdoor dla mieszkańców ( z
uwzględnieniem seniorów)

102

Przedmieście Oławskie

103

Przedmieście Oławskie

06.07.2017

Remont chodników

104

Przedmieście Oławskie

06.07.2017

Montaż osłon zabezpieczających
pieszych przy ul. Pułaskiego między ul.
Kościuszki i ul. Komuny Paryskiej (
numery parzyste)

25

Opis zadania

W bezpośrednim pobliżu szkoły, która ma zostać udostępniona we Wrześniu 2017 r.
znajduję się dziki staw, który nie jest zabezpieczony przed dostępem osób nieletnich.
Może to powodować bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dzieci uczących się w tej
szkole..

Przy większości ulic Przedmieścia Oławskiego stan chodników jest dramatyczny. Wyrwy,
popękane płyty chodnikowe zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców i utrudniają
poruszanie się - szczególnie rodzicom z wózkami, niepełnosprawnym, seniorom. Bardzo
psuje tez wizerunek osiedla. Konieczna jest wymiana nawierzchni oraz w miejscach
przejść obniżenie krawężników. Na początek wybraliśmy fragmenty trzech ulic.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Formalnie wniosek nie spełnia
kryteriów Zarządzenia nr 7292/17
z uwagi na ilość zadań. Rada
Osiedla miała złozyć trzy
propozycje inwestycji. Rada
Osiedla powinna doprecyzować
trzy najważniejsze zadania. Nie
ujęte w WPI.

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie (w części) zaplanowane do realizacji w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

105

Przedmieście Świdnickie

27.06.2017

Stworzenie tzw. Skwerku
kieszonkowego na rogu ul. Kołłątaja i
Rejtana

106

Przedmieście Świdnickie

27.06.2017

Zainstalowanie osłon śmietnikowych w
miejscach składowania odpadów
Uporządkowanie miejsca składania odpadów oraz jego otoczenia tj. drogi odbioru
komunalnych oraz naprawa nawierzchni
odpadów do pl. Kościuszki i poprawę stanu istniejącej już zieleni
wnętrza blokowego oraz rekultywacja
istniejącej zieleni

107

Przedmieście Świdnickie

27.06.2017

Naprawa i zwężenie chodnika oraz
Chodnik na całej długości już wyłożonej płytami starego typu które w większości są
budowa miejsc parkingowych- Plac
bardzo wypaczone nawet na znaczną wysokość przez korzenie drzew oraz parkujące tam
Rozjezdny i ul. Kolejowa z Jęczmienną samochody. Tworzą zagrożenie dla zdrowia i życia przechodniów.

108

109

26

Psie Pole -Zawidawie

Psie Pole -Zawidawie

06.07.2017

06.07.2017

Opis zadania

Uporządkowanie placu z zaniedbaną roślinnością : drzewami samosiejkami, połamanymi
krzewami, ustawienie ławek

Przebudowa miejsc
szczególnie
niebezpiecznych, poprawa
stanu nawierzchni oraz
Podniesienie standardu i poprawa
wykonanie brakujących
bezpieczeństwa drogi rowerowej wzdłuż
odcinków na drodze
ul. Bolesława Krzywoustego i al.. Jana II
rowerowej od
Sobieskiego
skrzyżowania
Krzywoustego/Brücknera
do stacji kolejowej
Wrocław Psie Pole

Budowa ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż ul. Królewskiej

Budowa ciągu pieszo-rowerowego
po północnozachodniej
stronie ul.
Królewskiej łączącego
pętlę autobusową „Osiedle
Sobieskiego” z ulicami
Kujbyszewską,
Charkowską i Wilanowską

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ul. Kołłątaja 11/12 i ul.
Rejtana 10

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

nr. Dz. 37/39 AM 33
Obręb Stare Miasto
Wnętrze blokowe pl.
Kościuszki 5-6 i ul.
Kościuszki 18

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

Chodnik biegnie przy
Placu Rozjezdnym i łączy
ul. Kolejową z Jączmienną.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

− dz. 10/2, ar. 1, obr.
Kowale
− dz. 9, ar. 3, obr. Kowale
− dz. 2, ar. 3, obr. Kowale
− dz. 10, ar. 3, obr. Kowale
− dz. 1/2, ar. 20, obr. Psie
Pole
− dz. 2/2, ar. 20, obr. Psie
Pole
Oficer
− dz. 3/1, ar. 20, obr. Psie
Rowerowy
Pole
− dz. 3/2, ar. 20, obr. Psie
Pole
− dz. 36/3, ar. 19, obr. Psie
Pole
− dz. 36/4, ar. 19, obr. Psie
Pole
− dz. 21, ar. 19, obr. Psie
Pole
dz. 30/9, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 30/10, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 30/11, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 30/12, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 30/13, ar. 18, obr.
WIM/OFICER
Zakrzów
ROWEROWY
− dz. 58/10, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 58/17, ar. 18, obr.
Zakrzów
− dz. 4/9, ar. 20, obr.
Zakrzów
− dz. 19/11, ar. 20, obr.
Zakrzów
− dz. 20/7, ar. 20, obr.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZK

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer rowerowy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
Oficer
W.0717/932/2017
rowerowy/ZDiUM
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy i
rowerowy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
Oficer pieszy i
W.0717/932/2017
rowerowy/ZDiUM
z dn. 28.07.2017 r.

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZZK - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

110

Psie Pole -Zawidawie

06.07.2017

111

Sołtysowice

27.06.2017

112

Sołtysowice

Nazwa zadania

Opis zadania

wykonanie oświetlenia
Wykonanie oświetlenia uzupełniającego drogowego wzdłuż ulic
na Kłokoczycach
Kłokoczyckiej i Złotej Linii

Przebudowa skrzyżowania
Sołtysowicka/Poprzeczna

Lokalizacja

− dz. nr 1, ar. 6, obr.
Kłokoczyce
(na wysokości od działki
nr 35/5 do 31)
− dz. nr 13, ar. 5, obr.
Kłokoczyce
(na wysokości dz. nr 9/7)
− dz. nr 36, ar. 3, obr.
Kłokoczyce
(na wysokości od dz. 5/5
do 26/1)

Skrzyżowanie Sołtysowicka/Poprzeczna jest aktualnie krytycznym miejscem na
Sołtysowicach. Codziennie korki tworzą się tutaj ze względu na coraz większy ruch,
częste zamykanie szlabanu przy ul. Sołtysowickiej, wjazd na parking ZSP nr 4, dojazd do Okolice Sołtysowicka 36/
magazynu TOYA. Przebudowanie skrzyżowania powinno obejmować : poszerzenie ulicy
Poprzeczna 1
Sołtysowickiej, wydzielenie lewoskrętu i prawoskrętu z ul. Sołtysowickiej w Poprzeczną,
wydzielenie pasu do jazdy prosto w ciągu ul. Sołtysowickiej

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

data i nr pisma

27.06.2017

Ulica Redycka stanowi aktualnie północny odcinek niewybudowanej do dziś obwodnicy
Śródmiejskiej. Przez środek Osiedla przebiega trasa tranzytowa na której codziennie
dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Elementem krytycznym jest zwłaszcza odcinek
Redycka 2 (skrzyżowanie z ul. Sołtysowicką) Redycka 8 (skrzyżowanie z ul. Lekcyjną ) z
którego korzystają uczniowie SP40 przy ul. Sołtysowickiej w drodze do szkoły.
W ramach inwestycji należy: przebudować skrzyżowanie z ul. Lekcyjną i Sołtysowicką,
poprawić bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych umiejscowionych na łuku drogi i
Poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie
oświetlić je, oddzielić chodnik od drogi (montaż barier), wymodelować zakręt, tak aby
ruchu na ul. Redyckiej
umożliwić bezpieczny przejazd autobusem MPK), zamontować sygnalizatory świetlne
wzbudzane poprzez radar w przypadku przekroczenia prędkości w okolicach przejść dla
pieszych (Redycka 12,28,39,59,71), (alternatywa do pkt. wyżej ) zamontować fotoradary
wyświetlające aktualną prędkość w przypadku jej przekroczenia ,(alternatywa do pkt.
wyżej ) zamontować progi zwalniające, odnowić oznakowanie poziome i pionowe, po
konsultacji z Urzędem Wojewódzkim, usunąć status drogi wojewódzkiej 453 (ul.
Redycka nie spełnia takich wymagań)

Redycka 1 - Redycka 71

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Sołtysowicka 15
(skrzyżowanie z ul.
Koszarową) do
Sołtysowicka 51
(skrzyżowanie z ul.
Redycką)

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZK/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZZK/ZDiUM

ZZK/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

113

Sołtysowice

27.06.2017

Ul. Sołtysowicka to jezdnia z dwóch głównych dróg przebiegających przez Osiedle
Sołtysowice. Jej nawierzchnia i chodnik są bardzo zniszczone. Brak ścieżki rowerowej
uniemożliwia bezpieczny wyjazd z Osiedla. Dodatkowo poprzez nowe inwestycje przy
Modernizacja ul. Sołtysowickiej od ul.
ul. Sołtysowickiej 32, 32a-d (LC Corp, Archicom) oraz planowane inwestycję po
Koszarowej do skrzyżowania z ul.
przeciwnej stronie ulicy (25-27) ruch na tej ulicy będzie się ciągle zwiększał,
Redycką
doprowadzając do dalszego niszczenia.
Przebudowa powinna obejmować
: wymianę nawierzchni, poszerzenie (o ile możliwe), budowę chodników i ścieżek
rowerowych, budowę bezpiecznych wyjazdów z nowych osiedli mieszkaniowych.

114

Stare Miasto

04.07.2017

Zaułek Solny ( rewitalizacja schodów
Dostosowanie schodów oraz nawierzchni w przejściu na Plac Solny do potrzeb
oraz nawierzchni w przejściu na Plac
Zaułek Solny - Plac
wszystkich mieszkańców. Stworzenie podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami oraz
Solny oraz stworzenie podjazdu/ rampy
Bohaterów Getta dz. 23/19
remont nawierzchni prowadzącej od schodów do Placu Solnego.
dla osób niepełnosprawnych )

27

Proponowana
jednostka
merytoryczna

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

115

Stare Miasto

04.07.2017

116

Stare Miasto

04.07.2017

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

Bulwar Tadka Jasińskiego
nr dz. 2/8, 48/1

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

działka nr 77

ZZK

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Osiedle Strachocin, obręb
Strachocin arkusz AR_3
własność Gmina Wrocław,
pod zarząde, jednostki
miejskiej.

ZDiUM

Osiedle Strachocin obręb
strachocin arkusz AR_4
dz. Nr. 70/1 oraz 70/3
lub/oraz 70/4 własność
Gminna Wrocław

Swojszyce AR_26,8
Własność gminy w
Zarządzie, uzytkowaniu

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZK - zadanie zaplanowane do realizacjia w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

nie ujęte w WPI,

117

Strachocin-SwojszyceWojnów

06.07.2017

Przebudowa, remont i powiększenie Przebudowa- remont i powiększenie placu zabaw- dostosowanie do potrzeb dzieci
placu zabaw Bulwar Tadka Jasińskiego zwiększenie jego obszaru oraz uniemożliwienie wejścia na teren placu zwierzętom.

Remont podwórka Kazimierza
Wielkiego działka nr 77

Remont nawierzchni ul. Wieśniaczej
wraz z kanalizacja burzową

Remont podwórka stworzenie wspólnej użytecznej przestrzeni dostosowanej do potrzeb
mieszkańców w każdym wieku- ławki, miejsce dla zabaw, nasadzenie zieleni- wspólna
przestrzeń dla mieszkańców

Ulica Wieśniacza pozbawiona jest nawierzchni utwardzonej od początku lat 80-tych XX
wieku. Istniejącą wtedy nawierzchnię bitumiczną zdewastowano podczas budowy
infrastruktury wod-kan a także w procesie gazyfikacji osiedla. Nigdy nie nastąpiło
przywrócenie stanu pierwotnego – czyli nawierzchni bitumicznej po zakończonych
inwestycjach. Proponowany zakres zdania:
- nawierzchnia bitumiczna lub kostki betonowej na podbudowie, w postaci ciągu pieszo
jezdnego (pod strefę ruchu uspokojonego) lub z chodnikiem po jednej stronie ulicy, zastosowanie co najmniej 3 spowalniaczy,
- budowa kanalizacji deszczowej,
- plac manewrowy
- remont oświetlenia

dz. nr 48/1 jest w wieczystym
użytkowaniu K.B. INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA

inw.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZK

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WIM/ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Podczas prac nie będzie potrzebna wycinka ani regulacja drzewostanu.

118

Strachocin-SwojszyceWojnów

06.07.2017

119

Strachocin-SwojszyceWojnów

06.07.2017

28

Stan techniczny ulicy Wieśniaczej jest katastrofalny, szczególnie po każdym sezonie
jesienno-zimowym. Dalsze inwestycje miejskie w okresowe utwardzanie nawierzchni i
prowizoryczne remonty tej ulicy , są bezpodstawne z finansowego punktu widzenia.
Przez 20 lat na remont i utwardzanie przekazano fundusze, które można było przeznaczyć
na położenie nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej. W sierpniu 2014 i 2015
Celem zadania jest przekształcenie postindustrialnej działki w teren rekreacyjny. To
kolejny krok ku zazielenieniu Wrocławia i głębokiej integracji sąsiedzkiej. Działka jest
obszerna, świetnie usytuowana, z dostępem do głównej drogi. W granicy działki znajdują
się niezbędne przyłącza; woda, prąd, kanalizacja, gaz. Od ponad 20 lat działka jest
nieużytkowana. Projekt polega na przywróceniu tych działek mieszkańcom, i
wybudowaniu dla nich kompleksu rekreacyjno-kulturalnego.
Planujemy:
1. zagospodarowanie terenu, parking dla rowerów
Zamienić śmieci górę w rekreację i
2. wytyczenie dróg wewnętrznych, alejek, zagospodarowanie istniejącej zieleń,
kulturę Strachocin-Swojczyce-Wojnównasadzenia nowej i rabaty,
budowa ośrodka kulturalno-integracyjno3. realizację zintegrowanego kompleksu rekreacyjnego:
rekreacyjnego
a. ścieżkę sprawnościową dla dorosłych i dzieci,
b. leśny plac zabaw, zbudowany z drewna i innych naturalnych materiałów
c. ścieżkę edukacyjno-historyczną opartą na historii Wrocławia, osiedla i lokalnych
legendach
d. komponenty wypoczynku dla mieszkańców (ławki, zadaszenia, stacja rowerowa,
toaleta, źródełko wody pitnej)
e. wytyczenie obszaru dla sezonowego obiektu kawiarnianego z wypożyczalnią sprzętu i
przyłączami

Odtworzenie nawierzchni w ciągu ul.
Kolumba/Marco Polo

Proponowany zakres zadania : nawierzchnia bitumiczna/betonowa/kostkowa jako
kontynuacja istniejących zrealizowanych wcześniej odcinków : Przy Marco Polo
przesunięcie drogi i utworzenie 3m chodnika po stronie kanał

WI - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

120

Szczepin

07.07.2017

121

Szczepin

07.07.2017

122

Szczepin

07.07.2017

123

124

29

Świnary

Świnary

Nazwa zadania

Opis zadania

Przyłączenie do sieci cieplnej budynków Wykonanie przyłącza do budynku, montaż węzła ciepłowniczego wykonanie sieci
: Sokolnicza 32 i Drzewna 7
wewnętrznej

Rewitalizacja przestrzeni
międzybudynkowych

Zabudowanie placów zabaw, boiska, małej architektury na w/w terenie

Rewitalizacja górki Szczepińskiej ul.
Obudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Gnieźniejska przy grobli kozanowskiej

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

ul. Sokolnicza 32,
Drzewna 7

WR.MIESZ./F
ORTUN. WR.
SP. Z O.O.

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI

inw.

ZZK

Teren zamnięty ulicami
Lubińską -ZachodniąChojnowską-Ścinawską

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI,
realizacja możliwa na działkach
należących do Gminy

inw.

Grobla Kozanowska

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

05.07.2017

Budowa parkingu na ul. Dalimira

Budowa parkingu na odcinku wzdłuż ul. Dalimira przy budynku gminnym, w którym
zlokalizowana jest siedziba Rady Osiedla oraz w którym znajduję się sala osiedlowa.
Odcinek ten ma nawierzchnię gruntową i przed wejściem do Sali widowiskowej tworzy
się błoto, zatrzymują się tam pojazdy osób korzystających z imprez w świetlicy, co
Obr. Świnary AM4 dz 1/2
utrudnia niekiedy wyjście z auta a ponadto błoto jest wnoszone do pomieszczeń.
ul. Delmira odcinek
Dodatkowo miejsce to również służy mieszkańcom okolicznych miejscowości za parking,
pomiędzy istniejącym
gdyż obok znajduję się pętla autobusu 105 i ludzie zostawiają w tym miejscu samochody
chodnikiem a drogą z
przesiadając się na autobus aby dojechać do pracy. Czyli dzięki temu stworzymy miejsce
"kocich łbów" na
w stylu "parkuj i jedź". Wiadomo że zaleceniem Prezydenta jest właśnie parkowanie
wysokości budynku
samochodów na peryferiach miasta i korzystanie z komunikacji miejskiej w celu
położonego przy ul.
ograniczenia ilości spalin degradujących nasze środowisko. Ponadto budowa tego
Pęgowskiej 14
parkingu poprawi wizerunek tego miejsc, gdyż jest to centralny punkt Osiedla, w który
łączą się szlaki komunikacyjne również od stacji kolejowej Wrocław-Świnary i pętla
autobusowa.

05.07.2017

Budowa placu zabaw oraz boiska dla
dzieci i młodzieży na terenie Osiedla
Świnary

Obecny Plac zabaw jest bardzo zniszczony i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa
użytkowników. Utworzenie nowego placu zabaw z nowymi urządzeniami pozwoli
dzieciom bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Teren wokół
placu jest bardzo zaniedbany, wymagałby uporządkowania i zagospodarowania w
Obr. Świnary AM 5 dz. 10
estetyczny sposób poprzez zasadzenie trawy i zasadzenie nowych drzewek itp. Na terenie
ul. Zaziębie
brakuje boiska, dzieci bawią się na ulicy. Młodzież nie ma miejsca do gry w piłkę.
Wybudowanie boiska pozwoli mieszkańcom naszego osiedla aktywnie spędzać czas na
świeżym powietrzu, w duchu sportu. Beneficjentem będą dzieci, młodzież oraz rodzice.

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

ZZK

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

po przeanalizowaniu środków zaplanowanych dla ZZK w planie
WPF na rok 2018 stwierdzamy, że nie będzie możliwe dodanie
kolejnych zadań inwestycyjnych poza tymi, które już zostały w
nim ujęte

ZZK

ZZK.TP.0631.932
.2017.TP-10 z dn.
21.08.2017 r.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

inw.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

W związki z planowana przebudową ul. Pęgowska i Zajączkowska samochody
najprawdopodobniej w celu ominięcia będą próbowały objechać teren budowy ul.
Mikory. Ulica ta jest większą ulicą o małym natężeniu ruchu. Ponadto z uwagi na brak
terenów rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży ( placu zabawi boiska) dzieci z naszego
osiedla bawią się właśnie na tej ulicy. W związku z tym powyższym wnosimy o
Obr. Świnary AM 4 dz. 19
Montaż progów spowalniających i lustra
zamontowanie progów spowalniających na ul. Mikory w miejscach wyznaczonych na
ul. Mikory
mapie. Juz zaobserwowaliśmy że samochody w tym miejscu znacznie przyspieszają co
stwarza zagrożenie dla dzieci, które jeżdżą na rowerkach po ul. Mikory. Ponadto proszę o
zamontowanie lustra w miejscu zaznaczonym na mapie. Brak widoczności stanowi
problem dla mieszkańców.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

Bieżące/Inw.

oficer pieszy/ZDiUM

oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

125

Świnary

05.07.2017

126

Tarnogaj

30.06.2017

Wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Bogedaina

Budowa ok..350m chodnika wzdłuż ul. Bogedaina od ul. Klimasa do ul. Armii Krajowej
od strony powstającego Parku Tarnogajskiego

Wzdłuż działek Tarnogaj
AR_6 Tarnogaj 4/6 AR_6
1/6 Tarnogaj AR_6 1/5

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

oficer pieszy/ZDiUM

oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

127

Tarnogaj

30.06.2017

Zagospodarowanie skweu przy ul.
Jesionowej na potrzeby siłowni "Pod
chmurką"

Montaż siłowni "Pod chmurką" dla dzieci, młodzieży oraz seniorów na skwerze przy ul.
Jesionowej

Obręb Południe, Arkusz
mapy 29, dz. 69/2

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujete w WPI

INW

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

128

Tarnogaj

30.06.2017

Budowa chodnika przy ul. Tarnogajskiej

Budowa około 55 m chodnika przy ul.Tarnogajskiej między pętlą tramwajową a wjazdem
na osiedle Di Trevi

Wzdłuż działki Tarnogaj
AR_7, 117/21

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Budowa chodnika na ul.
Kominiarskiej, od boiska
sportowego na wysokości
pierwszej furtki boiska do
ul. Rzemieślniczej po
stronie domów z numerami
parzystymi, po stronie
boiska sportowego, działka
nr 24, własność gminy
Wrocław.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

Oficer pieszy/ZDiUM

Oficer
pieszy/ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

129

30

Widawa

07.07.2017

Budowa chodnika na ul. Kominiarskiej
Budowa chodnika o długości 400m od boiska sportowego do ul. Rzemieślniczej o
od boiska sportowego do ul.
szerokości 2 metrów koszt 2000 tys złotych brutto
Rzemieślniczej

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

złożono do Wydziału Inżynierii Miejskiej kartę zadania
inwestycyjnego

ZZM

DIR.62.29.2017 z
dn. 01.09.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Lp.

130

131

Nazwa Osiedla

Widawa

Widawa

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

07.07.2017

Wymiana ławek oraz postawienie
trybuny stałej, 4-rzędowej przy boisku
sportowym na ul. Kominiarskiej

07.07.2017

Wykonanie oświetlenia na ulicy
Zegarmistrzowskiej

132

Wojszyce

06.07.2017

Przebudowa ul. Oraczy.

133

Wojszyce

06.07.2017

Przebudowa ul. Radłowej.

134

Wojszyce

06.07.2017

Przebudowa nieutwardzonej części ul.
Pała Jasienicy.

31

Opis zadania

Likwidacja starych ławek, postawienie trybuny stałej, 4 rzędowej długości 30m wzdłuż
linii bocznej boiska, postawienie nowych ławek w pobliżu boiska

Wykonanie oświetlenia na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku 270 drogi asfaltowej
oznaczonej znakiem "Strefa zamieszkania" od skrzyżowania z ul. Strażacką w stronę
nasypu autostrady. Zadanie obejmuje montaż dziesięciu latarni w odległości 25-30 m
między latarniami.

Ulica Oraczy wymaga wykonania nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i
oświetleniem

Ulica Radłowa wymaga wykonania nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem i
oświetleniem

Ulica Pawła Jasienicy wymaga wykonania nawierzchni docelowej wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i odnowieniem na odcinku ul. Ratajów do ul. Pawiej

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Tereny sportoworekreacyjne (OSM) teren
sportowo-rekreacyjny
działka 12/4

ZIM/ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Wnioskowany zakres nie jest ujęty
w WPI. Na terenie nieruchomości
ZIM reralizuje w br. inwestycję
związaną z budową zaplecza
zaplecza sportowego dla potrzeb
obsługi boiska sportowego wraz z
zagospodarowaniem terenu w
części płd. zach. działki.

INW

ZIM
ZZM

ZIM
ZZM

6/4,AR_9 6/2 ul.
Zegarmistrzowska 6
(budynek
jednorodzinny),AR_9
6/1,AR_9 7/3
Zegarmistrzowska
10(budynek
jednorodzinny) ,AR_9 7/2,
AR_9 8/1,AR_9 8/2,
AR_9 8/3, AR_9 9/12
Zegarmistrzowska 14-14g
(dwa budynki- 8 lokali
mieszkalnych), , AR_9
9/12 Zegarmistrzowska
16,16a (dwa budynki
jednorodzinne) , AR_9
9/9,AR_9 10/9, AR_9
10/8 Zegarmistrzowska 18

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Wojszyce : ul. Oraczy od
ul. Grota-Roweckiego do
ul. Ratajów AM1 dz. Nr
112/1, 114/4, 117/1,
118/1, 119/1, 120/1,
121/1, 122/1, 123/1, 124,
125/1i 168/1 AM5 dz. Nr
19

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

Wojszyce : ul. Radłowa
AM 1 dz.nr. 145

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Wojszyce : ul. Pawła
Jasienicy AM 6 dz.nr. 44 i
56

WIM/ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Ujęte w WPI

INW.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Lokalizacja

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

1-weryfikacja

Zakres inwestycji:
dostawa i montaż nowej trybuny 4 rzędowej o długości 30 m.
Koszt: 230.000 zł

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZIM

NZP.0310.170.20
17.AA z dn.
25.09.2017 r.

ZIM i MCS - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach WPI

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS
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Wiaty na przystankach autobusowych

Nazwa zadania

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

Zacisz Park Szcztytnicki
pomiędzy ul. CzackiegoMorskie Oko

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI

inw.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZZM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad
Osiedli

ul. Kochanowskiego,
skrzyżowania z ul.
Śniadeckich i z ul
Mianowskiego

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI

INW./bieżace

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

ZDiUM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli

W parku Szczytnickim, znajduje się zniszczona asfaltowa ścieżka, wiodąca równolegle
wzdłuż al. Różyckiego i biegnących tam torów tramwajowych. Ścieżka prowadzi do
przystanku tramwajowego Kochanowskiego, aż do przystanków : Chopina, Karłowicza,
Stadion Olimpijski. Przy zbiegu ulic : Parkowej, Różyckiego znajduje się tylko zjazd
rowerowy z chodnika do parku, obok którego po nierównym terenie (usypanym z
tłuczenia) z trudem poruszają się piesi. W związku z powyższym należałoby wykonać
profesjonalnie zejście dla pieszych oraz renowację zniszczonej ścieżki asfaltowej i pasa
zieleni.

AR_13 16/1, AR_12/3,
AR_11,1 obręb Zalesie,
Park Szczytnicki

ZZM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

do ustalenia z ZZM w związku z
ujęciem zadania w WPI/148
Rewaloryzacja Parku
Szczytnickiego

inw.

ZZM

ZZM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Budowa ronda ze względu na dużą ilość zdarzeń drogowych. Według SEWIK w latach
2011-2015 było 81 , wg. Rady Osiedla więcej tym więcej ciężko rannych 4 osoby, lekko
26.

Skrzyżowanie ulic
Żernicka- PłaskaSzczecińska na Osiedlu
Żerniki

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

inw.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Ul. Rumiankowa odcinek
długości ok. 80m x 5m
naprzeciw ZSP nr 10 we
Wrocławiu.

ZDiUM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

Nie ujęte w WPI

inw.

ZDiUM

ZDiUM

WCRS.ZWIiWO
W.0717/932/2017
z dn. 28.07.2017 r.

Wykonanie oświetlenia w części Parku
W parku Szczytnickim w części Parku między Morskim Okiem a ul. Czackiego jest
pomiędzy Morskim Okiem a ul.
codzienna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 36. Asfalt jest tam skorodowany od lat
Czackiego do drugiego mostu na Czarnej
700- tych xx wieku, a przejście ciemne i niebezpieczne zimową porą.
Wodzie.
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Wymiana nawierzchni ścieżki w parku
Szczytnickim oraz przekształcenie jej na
ścieżkę pieszo-rowerową oraz
wykonanie zejścia dla pieszych w Parku
Szczytnickim na ulicy Kopernika oraz
zagospodarowanie terenu wokół zejścia.

138

Zerniki

07.07.2017

Przebudowa skrzyżowania ulic
Żernickiej-Płaskiej-Szczecińskiej
(budowa ronda)
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32

Lokalizacja

Opis zadania

Postawienie wiat na przystankach autobusowych na ul. Kochanowskiego

Budowa chodnika o podbudowie
Brak chodnika, nieutwardzony, rozjeżdżony, dziurawy teren na którym rodzice wysadzają
wzmocnionej z możliwością parkowanie
dzieci do szkoły i przedszkola prosto w dziury i błoto. Często dzieci zmuszone SA do
równoległego do osi jezdni na ulicy
wysiadania prostu na jezdnię, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia.
Rumiankowej we Wrocławia

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

Lp.

Nazwa Osiedla

Data złożenia w
WCRS

Nazwa zadania

Opis zadania

Lokalizacja

Proponowana
jednostka
merytoryczna

data i nr pisma

uwagi WIM
(ujęte/nie ujęte w planie)

bieżące/
remontowe/inwestycyjne?

uwagi WIM
wskazana
(proponowana jednostka
jednostka WIM
merytoryczna)

data i nr pisma

1-weryfikacja

jednostka

nr pisam/data

zadania inwestycyjne realizowane w Osiedlu w 2018r.

ZIM

NZP.0310.170.2017.
AA z dn. 25.09.2017
r.

ZIM - zadanie zaplanowane do realizacji w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli

Teren jest w trwałym zarządzie Młodzieżowego Centrum Sportu
Wrocław, który winien wyrazić zgodę i opinię do zakresu
niniejszego projektu i kosztów.

140
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Zerniki

07.07.2017

Osiedle na sportowo II etap, zakończenie

W ramach WBO zmodernizowano płytę boiska, ogrodzenie, oświetlenie, zamontowano część
trybun. Brak zaplecza szatniowo- sanitarnego. Przystosowanie placu na kilka boisk do treningu dla
dzieci i młodzieży.

Ul. Osiniecka 4

WIM/ZIM

korespondencja
e-mail z dn.
14.07.2017 r.

nie ujęte w WPI

inw.

ZIM

ZIM

WCRS.ZWIiWOW.
0717/932/2017 z dn.
28.07.2017 r.

Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego z wydzieloną częścią
służącą jako świetlica osiedlowa dla Rady Osiedla Żerniki oraz
jego mieszkańców musi być zgodna z ustaleniami mpzp, tj.:
a) spełniać wymogi dla osób niepełnosprawnych w obiektach
użyteczności publicznej,
b) realizacja nowej zabudowy możliwa jest dopiero po
skanalizowaniu terenu, nie dopuszcza się szamb nawet
czasowo;
c) odprowadzenie wód opadowych powinno być wykonane przez
skanalizowanie terenu,
d) wszystkie wody opadowe zanieczyszczone substancjami
ropopochodnymi muszą być oczyszczone na terenie inwestora
przed odprowadzeniem ich do odbiornika.
e) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
f) modernizację istniejących sieci z uwagi na ich stan techniczny
oraz
konieczność przyłączenia nowych obiektów,
g) stosownie do przeznaczenia i sposobu zabudowy należy
urządzić
m-sca postojowe,
h) dojazd do terenu boiska sportowego od ulicy Osinieckiej z
ciągu
pieszo-jezdnego.
Brakuje obecnie na działce sieci uzbrojenia technicznego.
Konieczne będzie przyłączenie obiektu budowlanego do sieci
wodociągowej, kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej oraz
elektroenergetycznej - warunki przyłączenia wydadzą zarządcy
sieci.
W ul. Osinieckiej oraz w sięgaczu nie ma Ks i Kd, są
poprowadzone w ul. Jerzmanowskiej,
W związku z budową zaplecza należałoby uwzględnić również
oświetlenie terenu.
Urządzając na terenie sportowym miejsca postojowe dla
samochodów osobowych i autobusów (gdy będą rozgrywki
klubowe), konieczna jest budowa zjazdu z drogi wewnętrznej
sięgacza ul. Osinieckiej.
Obiekt wymagał będzie zarządcy i ponoszenia kosztów
eksploatacyjnych.
Wg ZIM : Całkowity koszt realizacji zależy od wielkości i funkcji
budynku zaplecza. Porównując z budynkiem przy ul.
Kominiarskiej należy przyjąć ok. : 800 000 zł
I koszt dokumentacji: 80 tys. zł
II koszt robót budowlanych: 720 tys. zł
a) budowa budynku zaplecza ok. 400 - 600 tys. zł (w zależności
od standardu)
b) przyłącze elektryczne, ks, kd, wod. ok. 190 tys. zł (tylko w
granicach działki - możliwe po wybudowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczeowej w ul. Osinieckiej)
c) miejsca postojowe, drogi, zjazd, zieleń ok. 80 tys. zł
d) oświetlenie terenu i m-sc postojowych ok. 30 tys. zł

