
 

• NR PROJEKTU 83 

Nie wybrany w głosowaniu 

Pas zieleni wzdłuż HALLERA, NIE TYLKO TRAWNIKI 
 

KAZDY Z NAS ZNA Aleje Hallera, jak wiadomo panuje tam duzy ruch , halas i spaliny, tranwaje, 
korki, tiry, sklepy a w poblizu bloki. Na szczescie prawie na calej dlugosci tej drogi sa pasy zieleni 
miedzy... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH BOREK GRANICE WROCŁAWSKICH OSIEDLI ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 84 

Nie wybrany w głosowaniu 

pas zieleni wzdłuż ULICA SLEZNA, NIE TYLKO TRAWNIKI 
 

Kolejna artyleria ulica Slezna , jak wiadomo panuje tam duzy ruch , halas i spaliny, tranwaje, korki, 
tiry, sklepy a w poblizu bloki. Na szczescie prawie na calej dlugosci tej drogi sa pasy zieleni 
miedzy... 

HUBY BOREK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 201 

Nie wybrany w głosowaniu 

Trochę więcej chodnika na Stysia 
 

Na ulicy Stysia w sąsiedztwie garaży znajduje się odcinek na którym nie ma chodnika. Jest tam już 
szeroka, wydeptana ścieżka, jednak chodzenie nią często grozi upadkiem (wystające korzenie i 
resztki fundamentów... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PIESZE/ROWEROWE 70 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 304 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,83
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,83
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,83
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,84
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,84
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,84
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,201
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,201
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,201


Nie wybrany w głosowaniu 

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na włączeniu ulicy Nasypowej 

w Powstańców Śląskich 
 

Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo osób poruszających się pieszo oraz rowerem we 
wspomnianym miejscu. Obecnie występuje duże ryzyko potrąceń ze względu na ograniczoną 
widoczność oraz dużą prędkość aut... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PIESZE/ROWEROWE 50 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 354 

Nie wybrany w głosowaniu 

EUROPEJSKA STREFA ZABAWY / przebudowa terenu przy Szkole 

Podstawowej nr 30, przy ul. Zaporoskiej 28 we Wrocławiu 
 

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest wyremontowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28 oraz zamiana go w plac zabaw i rozrywki, służący 
uczniom oraz dzieciom i młodzieży... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 800 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 
 

• NR PROJEKTU 360 

Wybrany w głosowaniu 

BOISKO DO SIATKÓWKI / budowa boiska do gier przy Szkole 

Podstawowej nr 30, ul. Zaporoska 28 we Wrocławiu 
 

Celem projektu, który zamierzamy zrealizować, jest zbudowanie boiska do siatkówki oraz gier ze 
środowiska piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28. Szkoła 
dysponuje... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 150 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,304
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,304
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https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,354
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,354
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,354
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,354
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,354
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,360
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,360
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,360
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,360
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,360


 

• NR PROJEKTU 378 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja alejki spacerowej na ul. Wandy 
 

Alejka spacerowa położona pośrodku ul. Wandy to charakterystyczny element przedwojennej 
myśli urbanistycznej. Położona w sercu kompleksu mieszkalnego zamkniętego w kwartale ulic 
Gajowickiej, Sztabowej,... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PIESZE/ROWEROWE 135 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 449 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Zaułek Browarny 
 

Inwestycja jest koniecznym warunkiem zwiększenia poprawy bezpieczeństwa zupełnie nie 
oświetlonej uliczki, znanej mieszkańcom pod nazwą Zaułek Browarny. Ulica jest mocno 
zniszczona, wyboista, nierówna,... 

PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH INNE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 486 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa brakującego przejścia dla pieszych przez ul Komandorską, na 

wysokości ul. Pabianickiej i Radosnej 
 

Projekt zakłada wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ulicę Komandorską, przy skrzyżowaniu 
z ul. Pabianicką i Radosną. W miejscu tym przejścia są wyznaczone po 3 stronach skrzyżowania, 
jednak bardzo... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PIESZE/ROWEROWE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,378
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https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,486
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,486
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,486
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,486
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,486


• NR PROJEKTU 497 

Nie wybrany w głosowaniu 

PLAC ZABAW "TĘCZOWA KRAINA" 
 

W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego składamy swój „mały” projekt dotyczący 
pierwszego progu kwotowego, mający na celu budowę PLACU ZABAW dla DZIECI tych Małych i 
Większych na ul. Powstańców Śląskich!!... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PLACE ZABAW 150 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 576 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja ulicy Komandorskiej 
 

Rewitalizacja ul. Komandorskiej od EPI do ARENY. Problemy chaotycznego parkowania, 
niszczenia nawierzchni i zieleni, dziur w chodnikach i zalegających kałuż, niebezpieczeństwa 
spowodowanego brakiem odpowiedniego... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DROGOWE 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 609 

Nie wybrany w głosowaniu 

Siłownia Generała 
 

Siłownia stanowić będzie dopełnienie istniejącej infrastruktury rekreacyjnej w tej części 
Wrocławia. Beneficjentami siłowni będzie z pewnością młodzież, która ma utrudniony dostęp do 
pobliskich boisk (dostępne... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 649 

Nie wybrany w głosowaniu 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,497
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,497
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,497
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,576
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,576
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,576
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,609
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,609
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,609
https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,649


Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrębie 

zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego 
 

Celem projektu jest utrzymanie i remont nawierzchni jezdni (1031,82mkw) i chodnika 
(865,04mkw) gminnej drogi wewnętrznej, wchodzącej w skład infrastruktury znajdującej się na 
działce nr 12/2, arkusz 14... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH DROGOWE 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 683 

Nie wybrany w głosowaniu 

Uporządkowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Sztabowej i ulicy 

Pocztowej. 
 

Zabytkową pierzeję ulicy Sztabowej (nr 85,87,89) tworzą trzy kamienice z 1918 roku. Jest to 
pozostałość po kompleksie dwunastu budynków zaprojektowanych przez słynnego architekta 
Hans’a Poelzig’a, głównego... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ZIELEŃ/REKREACJA 150 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 802 

Nie wybrany w głosowaniu 

Ulica Zaporoska - przebudowa chodnika oraz budowa ścieżki 

rowerowej 
 

Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku. 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH PIESZE/ROWEROWE 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 803 

Wybrany w głosowaniu 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,649
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Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 76 we 

Wrocławiu 
 
Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku. 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH EDUKACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 804 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielone Tereny Gajowickiej 
 
Projekt zgłoszony w wersji papierowej, szerszy opis znajduje się w załączniku. Projekt zakłada 
przywrócenie rekreacyjnego charakteru terenom znajdującym się przed budynkiem wzdłuż ulicy 
Gajowickiej 64-70... 

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH ZIELEŃ/REKREACJA 150 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2015/projekt,id,803
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