
• NR PROJEKTU 37 

Wybrany w głosowaniu 

Wykonanie ogrodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
 

Ogrodzenie terenu budynku jest w bardzo złym stanie technicznym. Wymaga pilnej wymiany. 
Elewacja budynku będący własnością Wspólnoty Mieszkaniowej została kompleksowo 
wyremontowana. W obawie o dewastację... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH INNE 54 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 50 

Nie wybrany w głosowaniu 

Remont chodnika, dróg dojazdowych, wykonanie oświetlenia, wymiana 

zniszczonych ławek na nowe, kosze na śmieci, mały plac zabaw, wraz z 

jego ogrodzeniem, rekultywacja zieleni, likwidacja źle usytuow... 
 

projekt zgłoszony w wersji papierowej 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH INNE 1 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 79 

Nie wybrany w głosowaniu 

Przebudowa ścieżki rowerowej na ul. Powstańców Śląskich, odcinek 

między ul. Hallera a Sztabową 
 

projekt zgłoszony w wersji papierowej 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ROWERY 130 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 82 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja podwórka między budynkami ul. Energetycznej i 

Pretficza 
 

Remont podwórka obejmuje wyrównanie i utwardzenie nawierzchni, uporządkowanie zieleni, 
budowę osłony śmietnikowej do selektywnej zbiórki odpadów. Podwórko obejmuje działki nr 
163, 24 oraz 26/5. Jego... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH INNE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 159 

Wybrany w głosowaniu 

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I PRZEBUDOWA DROGI 

WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC KRUCZA, ŻELAZNA, 

GAJOWICKA 
 

PROJEKT JEST REALIZACJĄ BIEŻĄCYCH POTRZEB PARKINGOWYCH MIESZKAŃCÓW KWARTAŁU 
ULIC KRUCZA, ŻELAZNA I GAJOWICKA (GŁÓWNIE MIESZKAŃCÓW BUDYNKU 
WIELORODZINNEGO KRUCZA 1-31). GŁÓWNYMI UŻYTKOWNIKAMI TEJŻE DROGI... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DROGA 370 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 
 

• NR PROJEKTU 185 

Wybrany w głosowaniu lista rezerwowa 

Park Szeli. Teren rekreacyjny w trójkącie Zaporoska-Skwierzyńska-

Lubuska 
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Problem niebezpiecznych, brudnych, ciemnych, zabłoconych skwerów można rozwiązać. W tej 
lokalizacji brakuje terenów zieleni do wypoczynku i rekreacji. Projekt przewiduje posadzenie 
roślin ozdobnych, wielobarwnych... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH REKREACJA 330 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 
 

• NR PROJEKTU 202 

Nie wybrany w głosowaniu 

Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrebie 

zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego 
 

Problemy chaotycznego parkowania, niszczenia nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i 
zalegających kałuż, niebezpieczeństwa spowodowanego brakiem odpowiedniego oświetlenia 
można rozwiązać. O remont... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DROGA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 278 

Nie wybrany w głosowaniu 

Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ul. Komandorskiej 

wraz z wytyczeniem i remontem istniejących miejsc postojowych. 
 

Problemy chaotycznego parkowania, niszczenia nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i 
zalegających kałuż, niebezpieczeństwa spowodowanego brakiem odpowiedniego oświetlenia 
można rozwiązać. Projekt przewiduje... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DROGA 1 344 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 331 

Wybrany w głosowaniu 
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Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 80 
 

Projekt zawiera modernizację placu zabaw poprzez wymianę starych oraz montaż nowych i 
dodatkowych urządzeń. Przedszkole nr 80 \"Zielona Dolinka\" jest placówką, która istnieje od 
roku 1972. Placówka znajduje... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 
 

• NR PROJEKTU 321 

Nie wybrany w głosowaniu 

Sala baletowo-taneczna dla dzieci i młodzieży, dzięki adaptacji 

przestrzeni na pierwszym piętrze i zadaszeniu istniejącego tarasu o 

pow. 72m2 w budynku Młodzieżowego Domu Kultury Wr. 
 

Młodzieżowy Dom Kultury we Wrocławiu na Krzykach przy ul Powstańców śl. 190, to placówka 
wychowania pozaszkolnego. Działalność nasza związana jest z rozwojem dzieci i młodzieży 
poprzez zajęcia artystyczne,... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH INNE 600 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 358 

Nie wybrany w głosowaniu 

Plac Sportow Miejskich - Parkour i Kalistenika - etap 2gi 
 

Plac sportów miejskich to wielofunkcyjne miejsce treningowe przystosowane do uprawiania 
takich dyscyplin jak Parkour, Freerun czy Street Workout. Ze względu na rzesze ludzi zajmujących 
się podobnymi dyscyplinami... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH REKREACJA 121 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 384 

Wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Powstańców 

Śląskich 
 

Naprawa nawierzchni oraz ponowne wyznaczenie drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. 
Powstańców Śląskich, na odcinku od ulicy Sudeckiej do ulicy Swobodnej. Na powyższym odcinku 
istnieje nieużywana droga... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ROWERY 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 
 

• NR PROJEKTU 443 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 76 we 

Wrocławiu 
 

projekt zgłoszony w wersji papierowej 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 650 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 444 

Wybrany w głosowaniu lista rezerwowa 

Boisko Wielofunkcyjne na terenie Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu 
 
projekt zgłoszony w wersji papierowej 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 447 

Nie wybrany w głosowaniu 

Podwórka, jako miejsce rekreacji i wypoczynku 
 
projekt zgłoszony w wersji papierowej 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH REKREACJA 1 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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