
• NR PROJEKTU 1 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zieleń na Dworku – rewitalizacja Psiego Parku i alejki na Wandy 
 

Zieleń w naszej okolicy winna służyć mieszkańcom! Projekt polega na rewitalizacji tzw. psiego 
parku przy ul. Sztabowej oraz dokończenia renowacji alei spacerowej na ul. Wandy. Jeśli mowa o 
parku - w zeszłym... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 3 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rewitalizacja przedwojennej płyty tanecznej w parku przy ul. 

Sztabowej 
 

Niewielu mieszkańców dzisiejszego Osiedla Powstańców Śląskich zdaje sobie sprawę jak 
wspaniałą historię niesie ze sobą tzw. psi park przy ul. Sztabowej. Nieco zapomniany obecnie 
teren zielony to pozostałość... 

ZABYTKOWE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 103 

Wybrany w głosowaniu 

Kwiaty na Rondzie i ulicy 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 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 128 

Nie wybrany w głosowaniu 

Przebudowa ciągów komunikacyjnych i uporządkowanie miejsc 

parkingowych na Osiedlu Powstańców Śląskich. 
 

Osiedle Powstańców Śląskich mimo, że znajduje się praktycznie w sercu miasta, niestety ma w 
większości zniszczone chodniki, przez parkujące tam samochody. Dlatego celem projektu jest 
przebudowa chodników... 

OGÓLNOMIEJSKI PIESZE/ROWEROWE 1 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 133 

Wybrany w głosowaniu 

Podwórka jako miejsce relaksu 
 

Projekt rewitalizacji podwórka w kwadracie ulicy Wandy-Spadochroniarzy-Sztabowa-
Powstańców Śląskich, jest projektem o który mieszkańcy tej okolicy dopominają się od lat. 
Propozycja w części od ulicy Powstańców... 

REJON NR 9 PODWÓRKA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 326 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielony ekran wzdłuż Powstańców Śląskich. 
 

Zieleń przydrożna jest ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo pieszych na 
chodnikach oddzielonych od jezdni żywopłotem. Nasadzenie żywopłotów wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych obniża hałas emitowany... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 80 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 352 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielone Tereny Gajowickiej 
 

Projekt zakłada przywrócenie rekreacyjnego charakteru terenom znajdującym się przed 
budynkiem wzdłuż ulicy Gajowickiej 64-70 we Wrocławiu. Projekt zakłada poprawienie jakości 
istniejącej tam zieleni.... 

REJON NR 9 ZIELEŃ/REKREACJA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 367 

Nie wybrany w głosowaniu 

Ścieżka rowerowa Krucza - Inżynierska, Etap I 
 

Ścieżka rowerowa będzie kontynuacją istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkiej 
(naprzeciw Sky Tower) do planowanej "Zielonej obwodnicy Wrocławia" (przy górce Gajowickiej) i 
dalej do osiedli wzdłuż... 

OGÓLNOMIEJSKI PIESZE/ROWEROWE 1 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 434 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielone podwórko - ul. Wandy, Krakusa, Hallera, Powstańców Śl. - 

ETAP III 
 

Celem tej inicjatywy jest stworzenie zielonego, zadbanego miejsca na mapie Wrocławia, które 
będzie służyć okolicznym mieszkańcom. Podwórko z podziałem na strefy (zieloną - rekreacyjną, 
parkingów, miejsc... 

REJON NR 9 PODWÓRKA 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 477 
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Nie wybrany w głosowaniu 

Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ul. Sudeckiej 
 

Pomiędzy pasami ruchu na ul. Sudeckiej (od pl. Powstańców Śląskich do al. Wiśniowej) znajduje 
się obecnie ciąg pieszy, który jest przerwany na wysokości ul. Sztabowej. Proponuje się 
stworzenie w tym rejonie... 

REJON NR 9 PIESZE/ROWEROWE 700 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 486 

Nie wybrany w głosowaniu 

Przedogrody Wandy. Rewitalizacja przedogrodów przy zespole 

kamienic przy ul. Wandy 8 i 10 oraz ul. Krakusa 2. 
 

Przedogrody, które chcemy zrewitalizować, są integralną częścią założenia urbanistycznego ul. 
Wandy z centralną aleją lipową, którą optycznie poszerzają. W ten sposób zieleń przedogrodów 
oswaja środowisko... 

ZABYTKOWE 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 514 

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 250 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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