
• NR PROJEKTU 19 

Nie wybrany w głosowaniu 

ZRÓBMY SOBIE PARK - doposażenie psiego parku przy ul. Sztabowej 
 

Zieleń w naszej okolicy powinna służyć mieszkańcom! Projekt polega na rewitalizacji tzw. psiego 
parku przy ul. Sztabowej. Dwa lata temu udało nam się pozyskać świetny plac zabaw dla psów, 
teraz czas... 

OSIEDLOWY INWESTYCYJNY ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 34 

Nie wybrany w głosowaniu 

Rondo Powstańców Śląskich - Ogród w Centrum Miasta. Etap 2 
 

W 2018 r. wygraliśmy projekt Rondo - Ogród w Centrum Miasta. W tym roku walczymy o kolejne 
środki na dalsze etapy projektu, według planu zagospodarowania przestrzeni mającego powstać 
2019 r. W szczególności... 

OSIEDLOWY INWESTYCYJNY ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 49 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielone przystanki: 4 kolejne przystanki 
 

Proponuję kontynuację projektu 694 zielone WBO 2018, który zdobył tak duże poparcie 
mieszkańców naszego miasta i rozszerzenie go na 10 kolejnych przystanków, wybranych w 
konsultacjach społecznych: Przykład... 

PONADOSIEDLOWY ZIELEŃ/REKREACJA 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 87 

Nie wybrany w głosowaniu 

Bezpieczne drogi we Wrocławiu. Likwidacja niebezpiecznych miejsc 

infrastruktury drogowej. 
 

Projekt dotyczy instalacji różnych elementów ruchu drogowego od np. progów zwalniających, 
przez minironda lub wyniesienie całych skrzyżowań. Większość tych elementów stosuje się we 
Wrocławiu, niestety... 

PONADOSIEDLOWY PIESZE/ROWEROWE 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 89 

Nie wybrany w głosowaniu 

ŚCIEŻKA ROWEROWA KRUCZA – INŻYNIERSKA, ETAP I 
 

Ścieżka rowerowa połączy okolice Sky Tower z planowaną Zieloną Pieszo Rowerową Obwodnicą 
Wrocławia przy Górce Gajowickiej i dalej z mocno rozbudowującym się osiedlem wzdłuż ulicy 
Inżynierskiej. Projekt... 

PONADOSIEDLOWY PIESZE/ROWEROWE 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 116 

Nie wybrany w głosowaniu 

Remont drogi rowerowej i chodnika na Kamiennej. 
 

Elementami projektu jest remont chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż północnej części ulicy 
Kamiennej-między Drukarską a Powstańców Śląskich. 

OSIEDLOWY INWESTYCYJNY PIESZE/ROWEROWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 185 

Nie wybrany w głosowaniu 

Porządkowanie parkowania na ul. Pocztowej 
 

Bardziej przyjazna organizacja ruchu na ul. Pocztowej zmienią ruchliwą ulicę w zieloną oazę. 
Zmiana kierunku jazdy na jednokierunkowy zmniejszy natężenie ruchu i wyeliminuje korki, a 
jednocześnie zapewni... 

OSIEDLOWY INWESTYCYJNY ZIELEŃ/REKREACJA 100 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 390 

Nie wybrany w głosowaniu 

Wydłużenie pasa do lewoskrętu Ślężna - Armii Krajowej. 
 

Projekt polega na wydłużeniu pasa do lewoskrętu z ulicy Ślężnej (kierunek na południe) w aleję 
Armii Krajowej. Zmiana ta w żaden sposób nie utrudni funkcjonowania innych form transportu 
(tramwaj, rower,... 

PONADOSIEDLOWY DROGOWE 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  

 

• NR PROJEKTU 395 

Nie wybrany w głosowaniu 

Zielone podwórka Wrocławia 
 

Projekt dotyczy wzmocnienia zielonego charakteru dwóch wrocławskich podwórek. W kwadracie 
ulic Wandy/Powstańców Śląskich/Hallera/Krakusa chodzi o objęcie projektem strony 
południowej podwórka, do tej pory... 

PONADOSIEDLOWY PODWÓRKA 2 000 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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• NR PROJEKTU 440 

Nie wybrany w głosowaniu 

 

Chronimy drzewa Wrocławia - zabezpieczenie zieleni przyulicznej na 

południu miasta 
 
Od kilku lat coraz więcej sadzi się drzew we Wrocławiu, lecz zauważamy, że wciąż 
niewystarczającą troską otacza się dojrzałe drzewa. Proponujemy działania na rzecz 
zabezpieczenia ok. 400 drzew w celu... 

OSIEDLOWY INWESTYCYJNY ZIELEŃ/REKREACJA 750 000 ZŁ SZCZEGÓŁY  
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