
• NR PROJEKTU 4 

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,... 

REJON NR 9 REWITALIZACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 6 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rowerowa Zaporoska 
 

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż Zaporoskiej, od Grabiszyńskiej do Kruczej. 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 25 

Nie wybrany w głosowaniu 

Drogi rowerowe na Swobodnej - od Zielińskiego do nowego dworca 

PKS 
 

Projekt zakłada remont istniejącej drogi rowerowej na ul. Swobodnej pomiędzy Zielińskiego a 
Powstańców Śląskich, która jest w złym stanie i nie spełnia standardów szerokości wymaganych 
dla dwukierunkowej... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 43 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielona Promenada przez Krzyki Etap I 
 

Projekt ma za zadanie przywrócenie historycznego założenia urbanistycznego, poprzez 
rewaloryzację promenady ciągnącej się od skrzyżowania ulic Zaporoskiej i Grabiszyńskiej, 
zwieńczonej zabytkową wieżą... 

OGÓLNOMIEJSKI REWITALIZACJA 1 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 61 

Nie wybrany w głosowaniu 

Droga rowerowa na Powstańców Śląskich - zmiana kostki na 

nawierzchnię bitumiczną 
 

Droga rowerowa w ciągu ul. Powstańców Śląskich to jedna z najczęściej uczęszczanych dróg 
rowerowych w mieście. Z tego powodu powinna być wykonana w możliwie najlepszym 
standardzie, w szczególności w zakresie... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 328 

Nie wybrany w głosowaniu 

Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta 
 

Od czasu, gdy przed Sky Tower zagospodarowano zieleń, tzn. posadzono krzaki róż, krzewy i 
trawy, mieszkańcy Powstańców Śląskich uświadomili sobie, jak estetycznie można zaprojektować 
krajobraz na pozostałych... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 354 

Nie wybrany w głosowaniu 

11200 m2 zieleni - skwer i park na Śródmieściu Południowym [etap 1] 
 

Projekt zakłada utworzenie skwerów i park na jednych z ostatnich terenów gminnych w 
Śródmieściu Południowym: - na terenie dzikiego parkingu przy ul. Radosnej - ok. 1 ha. (park) - na 
terenie dzikiego... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 367 

Nie wybrany w głosowaniu 

Nowy chodnik na Rondzie Powstańców Śląskich 
 

Stan chodnika na Rondzie Powstańców Śląskich na odcinkach: Pretficza - Zaporoska i Kamienna - 
Sudecka stanowi zagrożenie dla pieszych i rowerzystów. Nierówności i występy na nawierzchni 
asfaltowej przekraczają... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 400 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 388 

Nie wybrany w głosowaniu 

Bezpieczne przejście dla pieszych Skwierzyńska/Zaporoska 
 

Celem projektu jest utworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych i rowerzystów przy zbiegu 
ulicy Skwierzyńskiej i Zaporoskiej. Jest to nietypowe skrzyżowanie, które w miejscu przejścia dla 
pieszych... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 180 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 390 

Nie wybrany w głosowaniu 

Budowa ścieżki rowerowej od Sky Tower do mostu przy Zaporoskiej 
 

Obecna ścieżka rowerowa kończy się przy Sky Tower (skrzyżowanie Szczęśliwej z Gwiaździstą). 
Propozycja obejmuje : 1. Przedłużenie ścieżki wzdłuż DCO, gdzie w chwili obecnej znajduje się 
utwardzona szutrowa... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 495 

Nie wybrany w głosowaniu 

Utrzymanie i remont nawierzchni gminnej drogi wewnętrznej w obrębie 

zabudowań mieszkalnych przy ul. Tadeusza Zielińskiego 
 

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

REJON NR 9 DROGOWE 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 541 

Nie wybrany w głosowaniu 

Oznaczenie i utwardzenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej 
 

Cel: Celem projektu jest oznaczenie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Radosnej, wyznaczenie stref 
parkingowych dedykowanych okolicznym mieszkańcom i utwardzenie nawierzchni. Opis: 
Oznaczenie miejsc parkingowych... 

REJON NR 9 DROGOWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 606 

Wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i 

Zaporoskiej – etap drugi 
 

W drugim etapie rewitalizacji podwórek przy ulicy Wielkiej, Powstańców Śląskich i Zaporoskiej 
chcemy doprowadzić do budowy na tyłach bloku Powstańców Śląskich 105-111 : a) siłowni 
zewnętrznej przystosowanej... 

REJON NR 9 PODWÓRKA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 607 

Wybrany w głosowaniu 

Sportowe Osiedle – Etap II 
 

Projekt Sportowe Osiedle w swoim drugim etapie zakłada budowę: a) Boiska w siatkówkę na 
nawierzchni poliuretanowej osłonionych piłkochwytem od strony ulicy Podchorążych z 
wytyczonymi liniami do gry w... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

 

• NR PROJEKTU 608 

Nie wybrany w głosowaniu 
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Sportowa Jantarowa 
 

Realizując projekt budowy boiska wielofunkcyjnego z WBO 2014 zauważyliśmy zwiększenie 
potencjału sportowego w mieszkańcach tej okolicy, nie ma praktycznie godziny by boisko 
wybudowane w 2015 roku było... 

OGÓLNOMIEJSKI ZIELEŃ/REKREACJA 1 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

• NR PROJEKTU 609 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Sudeckiej, Sztabowej, Pocztowej, 

Wiśniowej – etap pierwszy 
 

Rewitalizacja podwórek przy ulicy Sudeckiej, Sztabowej, Pocztowej, Wiśniowej – etap pierwszy 
zakłada budowę na terenie całego podwórka systemu oświetlenia składającego się z 14 lamp 
parkowych oraz budowę... 

REJON NR 9 PODWÓRKA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 619 

Wybrany w głosowaniu 

Zielone podwórko - Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śląskich - 

Etap II 
 

Ze względu na duży zakres i ogromne koszty rewitalizacji całego podwórka prace są rozłożone w 
latach i podzielone na etapy. Etap I (wybrany w głosowaniu WBO2016 i realizowany projekt 661) 
– dotyczy strefy... 

REJON NR 9 PODWÓRKA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 647 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zieleń na Szczęśliwej 
 

Atrakcyjna działka w pobliżu bloków mieszkalnych i szpitala w żaden sposób nie służy 
okolicznym mieszkańcom. Od lat znajduje się na niej dziki parking, do którego pojazdy dojeżdżają 
ze wszystkich stron... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 500 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

• NR PROJEKTU 671 

Nie wybrany w głosowaniu 

Uwolnijmy chodniki - pozwól przejść, parkuj w porządku na Borku, 

Gajowicach, Powstańców Śląskich. 
 

Zastawione autami narożniki są zmorą wrocławskich osiedli o zabudowie wielorodzinnej. 
Skutecznie uniemożliwiają przejście osobom starszym, niepełnosprawnym, z wózkami, bagażami 
itd. Czasem samochody zastawiają... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

• NR PROJEKTU 738 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zdrowe drzewa dla Wrocławia – usunięcie jemioły z drzew nowoczesną 

metodą na Gajowicach, Powstańców Śląskich i Borku 
 
Wrocławskie drzewa w ostatnich latach były nie tylko intensywniej wycinane niż wcześniej, ale u 
wielu także postępowała słabnąca kondycja. Jedną z poważnych przyczyn, dla których drzewa 
tracą siły witalne... 
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REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

Zielone WBO 2017 

• NR PROJEKTU 4 

Zielona alejka Wandy 
Remont zieleni między jezdniami ulicy Wandy. W razie wygranej zostaną przeprowadzone 
konsultacje społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres 
realizacji. 

Lokalizacja: ul. Wandy 

• NR PROJEKTU 43 

Zielona aleja na ul. Sudeckiej 
Remont zieleni między jezdniami ulicy Sudeckiej na odcinku od placu Powstańców Śląskich do 
ulicy Wiśniowej. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas 
których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 

Lokalizacja: ul. Sudecka 

• NR PROJEKTU 232 

Pimpkowy park przy kwaśnym źródełku 
Nasadzenia zieleni i park kieszonkowy na nieużywanym terenie za garażami przy ul. Kwaśnej. W 
razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z 
mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 

Lokalizacja: ul. Kwaśna, teren między ogrodzeniem szkoły a garażami 

• NR PROJEKTU 328 

Krzewy i kwiaty na Powstańców - ogród miejski w centrum miasta 
Nasadzenia zieleni niskiej na placu Powstańców Śląskich i wzdłuż ulicy Powstańców Ślaskich na 
odcinku od ronda do ul. Piłsudskiego. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje 
społeczne, podczas których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 

Lokalizacja: plac Powstańców Śląskich i ul. Powstańców Ślaskich w stronę skrzyżowania z ul. 
Piłsudskiego 

• NR PROJEKTU 354 

https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/projekty-2017/projekt,id,738


Skwer na Śródmieściu Południowym 
Nasadzenia zieleni niskiej na terenie obecnego trawnika na północ od ulicy Radosnej. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod pas 
drogowy, dlatego inwestycja będzie miała charakter tymczasowy, do czasu realizacji zapisów 
planu. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których razem z 
mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 

Lokalizacja: niezagospodarowany trawnik przy ul. Radosnej, między galeriowcem a 
targowiskiem 

• NR PROJEKTU 647 

Zieleń na Szczęśliwej 
Rekultywacja zieleni i założenie parku kieszonkowego między drzewami przy ul. Szczęśliwej, 
Zielińskiego i Gwiaździstej. Projekt będzie się wiązał z likwidacją nielegalnych miejsc 
parkingowych. W razie wygranej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas 
których razem z mieszkańcami ustalony zostanie dokładny zakres realizacji. 

Lokalizacja: teren zielony na północ od ul. Szczęśliwej, między ul. Zielińskiego a Gwiaździstą 

 

 

 

 

 


