
L.p. Nr 
projektu

Nazwa projektu UWAGI PO WERYFIKACJI PROPONOWANE KOSZTY PO WERYFIKACJI

1 6 Siłownia na powietrzu Na terenie objętym projektem znajduje się zarówno szkoła podstawowa, jak i gimnazjum. Siłownia przeznaczona jest dla młodzieŜy 
powyŜej 14 roku Ŝycia i nie powinny z niej korzystać dzieci młodsze, dlatego w tym zakresie opinia jest negatywna. Odnośnie rozbiórki 
amfiteatru kluczowa jest opinia dyrektorów wszystkich jednostek znajdujących się na tym terenie, w tym ośrodka kultury, który 
korzysta z tego obiektu. Lider powinien uzupełnić projekt o brakujące opinie. 

?

2 7 chodnik przy ul. Boguszowskiej (odcinek 
ok.100 m od strony zachodniej) - od 
ul.Lazurowej do ul. Kosmonautów

korekta kosztów 50 000,00 zł

3 8 MontaŜ sygnalizacji świetlnej "na 
przycisk" na przejściu dla pieszych u 
zbiegu ulic Kosmonautów, Złotnickiej i 
Boguszowskiej

Celem nadrzędnym i  przy rozpatrywaniu zasadności budowy sygnalizacji świetlnej jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Zgodnie z przepisami dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (załącznik do Dz.U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) zastosowanie sygnalizacji świetlnej jako środka 
poprawy bezpieczeństwa lub warunków ruchu moŜe być uwzględniane jedynie wtedy, gdy nie jest moŜliwe osiągnięcie załoŜonych 
celów innymi dostępnymi środkami organizacji ruchu. Przejście dla pieszych na w/w skrzyŜowaniu zostało wyposaŜone przed około 9 
laty w azyl dla pieszych. Dodatkowo od ponad 10 lat wyposaŜone jest w pulsujący tzw. aktywny znak „przejście dla pieszych” 
umieszczony nad jezdnią. Jak wykazują obserwacje i statystyki drogowe przejścia dla pieszych wyposaŜone w połowie długości w 
strefę dającą moŜliwość zatrzymania się pieszego poprawiają bezpieczeństwo pieszych w zdecydowanie większym stopniu niŜ 
sygnalizacja świetlna. Fakt ten potwierdza analiza zdarzeń drogowych z ostatnich czterech lat. Analiza  wykazała, Ŝe na omawianym 
przejściu dla pieszych nie doszło do Ŝadnego wypadku z udziałem pieszych.

x

4 9 Animals Projekt nie jest projektem inwestycyjnym. Informujemy dodatkowo, Ŝe projekt znakowania zwierząt domowych jest prowadzony we 
Wrocławiu, jednak jest to projekt dobrowolny. Od roku 2006 czyli od momentu zaskarŜenia stosownej uchwały Rady Miejskiej 
Wrocławia, mieszkańcy nie mają obowiązku przeprowadzenia znakowania swoich zwierząt. Obecnie środki zapisane na ten cel w 
budŜecie miasta, nie są wydawane w całości z uwagi na znikome zainteresowanie.

x

5 10 Drogi rowerowe wzdłuŜ ulicy ŚlęŜnej, od 
ul. Glinianej do Armii Krajowej, po obu 
stronach drogi

korekta kosztów - 1,25 mln 1 250 000,00 zł

6 13  Dodatkowych przejścia dla pieszych z  
towarzyszącym im przejazdem dla 

Nie spełnia warunków WBO, to nie jest to projekt inwestycyjny x
towarzyszącym im przejazdem dla 
rowerzystów  przez obie jezdnie ulicy ks. 
Piotra Skargi - GRUNTOWNA ANALIZA

7 14  Stworzenie pasów rowerowych na ul. 
Kamiennej,  od ul. Borowskiej do ul. 
Hubskiej, po obu  stronach jezdni

korekta kosztów 300 000,00 zł

8 16 Rozbudowa sfery wejściowej do 
budynku Gimnazjum nr 34

Zadanie dotyczące przebudowy kompleksu szkół jest ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na rok 2015. W chwili kiedy nie ma 
gotowego projektu przebudowy zespołu szkół, niegospodarne byłoby wydawanie publicznych pieniędzy na rozbudowę jedynie strefy 
wejściowej do jednego z budynków. Po opracowaniu dokumentacji przebudowy, moŜe się okazać, Ŝe zmieni się lokalizacja wejść czy 
funkcjonalności poszczególnych budynków. 

x

9 17 Remont nawierzchni ścieŜki rowerowej 
na ul Królewieckiej

korekta kosztów 200 000,00 zł

10 18 PARK NOWY ZAKRZÓW miejsce 
ćwiczeń

Teren nie jest własnością Miasta. x

11 19 ŚcieŜka rowerowa - kontynuacja Proponuje się uspokojenie ruchu na ul. Wałbrzyskiej od ronda do rzeki Ślęzy; budowę trasy rowerowej od ul. Przyjaźni do istniejącej 
drogi rowerowej na ul. Powstańców Śląskich. 

950 000,00 zł

12 20 MontaŜ dodatkowej ulicznej sygnalizacji 
świetlnej na ul. Klecińskiej przy FAT 
sprzęŜonej z juŜ istniejącą dla 
upłynnienia ruchu i ułatwienia wyjazdu 
pojazdom z podporządkowanej

korekta kosztów 1 000 000,00 zł

13 21 Plac Zabaw na Osobowicach korekta kosztów. Projekt ten pokrywa się z wnioskiem nr 128. 500 000,00 zł
14 22 „Bezpieczne wały Karłowickie” Teren nie jest własnością Miasta. x



15 23 rewitalizacja PARK SKOWRONI korekta kosztów. Teren parku ma 20ha. Koszt jego rewitalizacji wyniósłby nawet ponad 6 mln. Za 1,5 mln moŜna zrewitalizować 
główną aleję parku oraz wybudować plac zabaw i rekreacji. Oświetlenie nie jest moŜliwe, z uwagi na zbyt małe środki.

1 500 000,00 zł

16 25 przejścia dla pieszych na rondzie 
Reagana - gruntowna analiza

Nie spełnia warunków WBO, to nie jest projekt inwestycyjny x

17 26 Bike Park na zielonym wzgórzu przy ul. 
Bardzkiej

Projekt bardzo ogólny, niemoŜliwa dokładna weryfikacja kosztów bez uszczegółowienia przez lidera. Z posiadanych ekspertyz 
wiadomo, Ŝe grunt na wzgórzu nie jest stabilny i moŜe generować duŜe koszty przy realizacji. Podobny projekt: nr 382 [inny teren], nr 
290.

1 500 000,00 zł

18 27 "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji - 
Tymiankowa" [rewitalizacja terenu wokół 
budynku dawnej szkoły podstawowej - 
plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 
zagospodarowanie zieleni]

korekta kosztów. Projekt podobny do projektu nr 38. 600 000,00 zł

19 28 Przekształcenie nieuŜytków w teren 
parkowo-rekreacyjny wraz z małą 
architekturą.

Na części wnioskowanego terenu jest juŜ ogłoszony konkurs na budowę obiektu szkolno - przedszkolnego. Konkurs rozstrzygnięty 
zostanie na przełomie maja i czerwca br. Zaproponowany zakres prac jest słuszny, ale wykonanie jego moŜe spowodować kolizję z 
planowaną inwestycją. Sugeruje się zgłoszenie tego projekty do WBO juŜ po wykonaniu obiektu szkolno-przedszkolnego.

x

20 29 Budowa chodnika wraz z drogą 
rowerową wzdłuŜ ulicy śmigrodzkiej.

Teren nie jest własnością Miasta. x

21 30 Nowa zieleń przy ulicach Działki w części nie naleŜą do Gminy. Dodatkowo przyznano środki na realizację nasadzeń w części wnioskowanego terenu x21 30 Nowa zieleń przy ulicach 
Strońskiej/Piławskiej/Świeradowskiej

Działki w części nie naleŜą do Gminy. Dodatkowo przyznano środki na realizację nasadzeń w części wnioskowanego terenu 
naleŜącego do miasta tj. 10szt. drzew i 470szt. krzewów – planowana realizacja wiosna 2014r.

x

22 31 Budowa wielkiego placu zabaw oraz 
przyrządów gimnastycznych na 
powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 
61 – Przemysław Gruca

Na terenie placówki w br. będzie realizowany plac zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła". Opinia negatywna jest w zakresie 
budowy siłowni, poniewaŜ z tego typu obiektów moŜe korzystać młodzieŜ powyŜej 14 roku Ŝycia.

x

23 32 Muchoborskie Centrum Sportu Trawowa korekta kosztów. Z chwilą realizacji modernizacji obiektu, naleŜy ustalić zarządcę terenu. 1 202 000,00 zł

24 33 "Słoneczny Park na Ołtaszynie" - 
zagospodarowanie działek gruntu o nr 
2/2 i 199/3, obręb Ołtaszyn, Wrocław i 
urządzenie parku z placem zabaw, 
ciagami spacerowymi i obiektami małej 
architektury

korekta kosztów.  Koncepcja jest ciekawa, ale mało funkcjonalna. Zaproponowany układ alejek jest zbyt dynamiczny jak na taką 
przestrzeń, jest niezgodny z naturalnym kierunkiem poruszania się ludzi – przez co naraŜa obiekt na dodatkowe przedepta. Rozkład 
urządzeń zabawowych na placu zabaw jest zbyt ciasny co grozi nakładaniem się stref bezpieczeństwa. Te kwestie wymagają 
dodatkowych ustaleń z liderem.

1 000 000,00 zł

25 34 CENTRAL PARK wraz z parkingiem Teren nie jest własnością Miasta. x
26 35 Budowa chodników na Osiedlu Psie 

Pole
korekta kosztów. Chodnika nie moŜna wykonać na ul. Mirkowskiej poniewaŜ działka ta nie naleŜy do Miasta. 260 000,00 zł

27 36 Wykonanie miejsc postojowych przy 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym

WYCOFANE - 39 x

28 37 Wykonanie ogrodzenia budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego

Budynek przy ul. Wandy 14/16 stanowi własność wspólnoty mieszkaniowej bez udziału Gminy Wrocław i znajduje się na terenie 
gminnym. Ogrodzenie naleŜy do gminy.Gmina preferuje w podobnych przypadkach udostępnianie wspólnotom mieszkaniowym 
całego terenu wnętrza podwórzowego, które wspólnoty będą mogły zagospodarować w sposób zgodny ze swoją wizją i potrzebami.

54 000,00 zł

29 38 "Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne 
przy ul. Tymiankowej" (budowa boiska o 
nawierzchni poliuretanowej do piłki 
ręcznej, minifutbolu, koszykówki, 
siatkówki, tenisa ziemnego, 

korekta kosztów. Bez budowy zaplecza dla boiska poniewaŜ to dodatkowo podniosłoby koszty projektu. 1 500 000,00 zł

siatkówki, tenisa ziemnego, 
uporządkowanie otoczenia)



30 39 Wykonanie miejsc postojowych przy 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Działki w części nie naleŜą do Miasta. Dodatkowo w planach jest budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul. Pawią z ul. 
Kukuczki.

x

31 40 Ratowanie historycznego symbolu 
Wrocławia autobusu Fredruś

korekta kosztów 200 000,00 zł

32 41 Poprawa stanu nawierzchni i chodników 
ul Nowowiejskiej na odc. Wyszyńskiego-
Wygodna.

brak uwag 1 250 000,00 zł

33 42 Modernizacja Obiektów 
Lekkoatletycznych przy Gimnazjum nr 
20 we Wrocławiu

korekta kosztów 800 000,00 zł

34 43 Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego korekta kosztów 350 000,00 zł

35 44 Remont wnętrza międzyblokowego korekta kosztów. Podwórko powinno zostać zrewitalizowane kompleksowo. 1 000 000,00 zł
36 45 Obustronne utwardzenie pobocza jezdni 

a następnie  adaptacja pobocza  w celu 
wydzielenia chodnika dla pieszych przy 
ul. Głównej i Wilkszyńskiej od ul 
Stabłowickiej do  ulicy Gwizdanowskiej.

korekta kosztów. W tym ternie naleŜy dodatkowo wykonać odwodnienie i zarurować rowy. 1 500 000,00 zł

37 46 Wyrównanie nawierzchni drogi  ul. 
Małomickiej we Wrocławiu na osiedlu  
Marszowice

brak uwag 8 927,00 zł

38 47 UłoŜenie nowej nawierzchni chodnika po 
dwóch stronach ulicy Niedźwiedziej (od 
rogu ulicy Legnickiej do skrzyŜowania z 
ulicą Popowicką) 

brak uwag 1 330 000,00 zł

39 48 Dom Kultury śerniki Projekt nie zawiera szczegółów umoŜliwiających pełne odniesienie się do niego pod względem kosztów czy lokalizacji. Dodatkowo x39 48 Dom Kultury śerniki Projekt nie zawiera szczegółów umoŜliwiających pełne odniesienie się do niego pod względem kosztów czy lokalizacji. Dodatkowo 
informujemy, Ŝe na Nowych śernikach planowane jest stworzenie centrum kultury. 

x

40 49 osłony śmietnikowe Zapewnienie mieszkańcom moŜliwość gromadzenia odpadów naleŜy do zadań własnych zarządców nieruchomościami i wspólnot 
mieszkaniowych. Zadanie nie moŜe być wykonane w ramach WBO.

x

41 50 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...

korekta kosztów. Podwórko powinno zostać zrewitalizowane w całości. 1 500 000,00 zł

42 51 Rewitalizacja terenu nabrzeŜa Odry przy 
ul. Pasteura, między Mostem 
Zwierzynieckim i Mostem Szczytnickim 
p. n. "Alejka dla Majki" lub "Alejka 
Między Mostami"

korekta kosztów 700 000,00 zł

43 52 10 ławek wypoczynkowych wzdłuŜ 
ścieŜki spacerowej

Teren nie jest własnością Miasta. x

44 53 Instalacja oświetlenia wzdłuŜ wału 
przeciwpowodziowego za Zaciszu

Teren nie jest własnością Miasta. x

45 54 KRUSZCOWA - Utwardzenie 
nawierzchni jednej z niewielu na osiedlu 
Stabłowice drogi ziemnej.

MoŜna wykonać drogę, ale będzie ona jednokierunkowa z uwagi na szerokość dostępnego pasa drogowego. 1 266 000,00 zł

46 55 plac zabaw i zieleni korekta kosztów 1 000 000,00 zł
47 56 Plac zabaw w parku przy ul. Długosza i 

Czajkowskiego
korekta kosztów. Weryfikacja pozytywna dla działki nr 21, bo nr 22/1 nie naleŜy do Gminy. 300 000,00 zł

48 57 Wyrównanie i utwardzenie drogi będącej 
zakończeniem ul.Przestrzennej oraz 
zamiana trawnika na parking

Realizacja zadania jest ujęta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym z terminem realizacji w roku bieŜącym x

49 58 Budowa ul Sarniej z chodnikiem i 
oświetleniem

Realizacja projektu przekroczy kwotę 1,5 mln PLN x



50 59 PROŚBA O WYKONANIE 
SPOWALNIACZY ORAZ PRZEJŚĆ 
DLA PIESZYCH

korekta kosztów. Ulica znajduje się w strefie ruchu uspokojonego i w takich sytuacjach nie wyznacza się przejść dla pieszych. 
Pozytywna opinia w zakresie wykonania progów spowalniających.

20 000,00 zł

51 60 Skatepark lub boisko do koszykówki W projekcie brakuje dokładniej lokalizacji dla projektu. Park Stabłowicki jest przygotowywany do wpisania go do rejestru zabytków, z 
tego powodu wprowadzenie duŜej betonowej powierzchni wydaje się niewskazane. W parku istnieje boisko, które mogłoby zostać 
poddane renowacji, unowocześnieniu i ewentualnej rozbudowie w ramach WBO. Lider na etapie konsultacji moŜe rozwaŜyć zmianę 
zakresu wniosku do WBO i uzupełnić dane. 

?

52 61 Budowa chodnika wzdłuŜ ulicy 
Sułowskiej.

Teren nie jest własnością Miasta. x

53 62 Remont chodnika przy ul. 
Tomaszowskiej oraz budowa parkingów 
dla samochodów osobowych przy ul. 
Tomaszowskiej i Przestrzennej

korekta kosztów 210 000,00 zł

54 63 Poprawa bezpieczeństwa pieszych na 
osiedlu Świniary.

Słupki nie stanowią elementu poprawiającego bezpieczeństwo pieszych a jedynie fizycznie eliminują moŜliwość zaparkowania 
pojazdów.

x

55 64 Plac zabaw dla uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 17 w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym nr 17

korekta kosztów. Na terenie szkoły zrealizowano w roku 2013 boisko i bieŜnię. Zagospodarowanie terenu zaproponowane w projekcie 
spowoduje, Ŝe nie zostanie zachowana powierzchnia terenu biologicznie czynnego, która musi stanowić co najmniej 25% powierzchni 
działki. Dlatego zakres projektu musi zostać ograniczony.

100 000,00 zł

56 65 Wieczysta siłownia pod chmurką Ze względów bezpieczeństwa nie realizuje się siłowni w placówkach szkolnych z dziećmi do 14 roku Ŝycia. x
57 66 Plac zabaw sportowo-rekreacyjnych dla 

uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 
"Ogródek dla aktywnych szkolniaczków", 
na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek

korekta kosztów 120 000,00 zł

58 67 Budowa pierwszego placu zabaw dla 
dzieci na Osiedlu Swojczyce

korekta kosztów. Realizacja moŜliwa tylko przy ul. Miłoszyckiej 13, bo ona jest przeznaczona pod place zabaw; przy ul. Ludowej 
realizacja jest niemoŜliwa w tej edycji WBO poniewaŜ będzie tam robiona kanalizacja.

500 000,00 zł

59 68 Remont nawierzchni ulicy i chodnika 
przy ul. Orłowskiego wraz z 

korekta kosztów 650 000,00 zł
przy ul. Orłowskiego wraz z 
doprowadzeniem jej do Parku 
Nadodrzańskiego celem stworzenia 
arterii komunikacyjnej

60 69 Rewitalizacja ULICY SUDECKIEJ korekta kosztów. MoŜliwy jest tylko remont chodnika. Koszt kompleksowego remontu całej ulicy przekroczyłby 2 mln PLN 360 000,00 zł

61 70 PrzedłuŜenie linii 129 od przystanku 
śmigrodzka (obwodnica) do pętli Pracze 
Widawskie.

Skierowanie linii 129 z ul. śmigrodzkiej do Pracz Widawskich wymagałoby: przebudowy skrzyŜowania Sułowska-Księgarska; 
poszerzenia ul. Księgarskiej do minimum 6,5 m ze względu na konieczność bezpiecznego wymijania się autobusów a takŜe poprawy 
stanu technicznego pętli przy Praczach Widawskich. Takie zmiany nie zmieszczą się w kwocie 1,5 mln. Dodatkowo w ul. Księgarskiej 
w latach 2014-2015 będzie wykonywana kanalizacja na zlecenie MPWiK, co będzie się wiązało z częściowym wyłączeniem tej ulicy z 
ruchu.

x

62 71 zagospodarowanie lasku pilczyckiego  
przy stadionie oraz na ogrodzonym 
terenie przy stadionie  zrobić plac zabaw 
dla dzieci i młodzieŜy

Rewitalizacja tego terenu powinna być ujęta i wykonana całościowo a naleŜy ją zacząć od opracowania dokumentacji i uregulowania 
linii brzegowej stawu. Tak zaplanowany projekt znacznie przekroczyłby maksymalna kwotę 1,5 mln PLN. Dlatego proponuje się aby w 
kwocie 500 tys PLN uporządkować teren oraz ustawić ławki i kosze na śmieci. Projekt rewitalizacji całego terenu znajduje się w WPI. 
Podobny projekt nr 224

500 000,00 zł

63 72 Odmalowanie elewacji kamienicy przy 
ul. Kruczej 53,55.57 i 59

Budynki nie sa własnością miasta a wspólnot mieszkaniowych i to do nich naleŜą takie zadania. x

64 73 Budowa boiska specjalistycznego ze 
sztuczną nawierzchnią suchą do gry w 
hokeja na trawie w 2015 roku

korekta kosztów. Dokumentacja projektowa będzie realizowana w tym roku, niezaleŜnie od WBO. Za kwotę 1,5 mln moŜna 
zrealizować boisko w zakresie który będzie znany dopiero po opracowaniu projektu. 

1 500 000,00 zł

65 74 Rewitalizacja wału 
przeciwpowodziowego nad rzeką Oławą 
z przeznaczeniem na ścieŜkę 
rekreacyjną

Teren ma przyrzeczenie dzierŜawy i w związku z tym częściowy zakres tego projektu powinien być juŜ realizowany przez nowego 
dzierŜawcę.

x

66 75 Łącznik między peronami Istniejące wzajemne usytuowanie przystanków tramwajowych oraz fakt, Ŝe są to podwójne przystanki sprawia, Ŝe brak jest moŜliwości 
wyznaczenia przejścia dla pieszych przez torowisko pomiędzy przystankami. MPK nie wyraziło zgody na zamianę przystanków na 
pojedyncze z uwagi na liczbę składów tramwajowych obsługiwanych przez te przystanki.

x

67 76 Chodnik oraz oświetlenie na ulicy 
Tyrmanda (odcinek Mińska - 

korekta kosztów 100 000,00 zł
Tyrmanda (odcinek Mińska - 
Rodziwiczówny)

68 77 trawniki  /małe/ przed Przychodnią korekta kosztów. Proponuje się rozszerzenie projektu o uzupełnienie nasadzeń zieleni niskiej. 10 000,00 zł



69 78 Remont asfaltowej nawierzchni ul. 
Woźniczej wraz z umieszczeniem na niej 
progów spowalniających ruch

korekta kosztów z uwagi na zły stan techniczny całej drogi. 1 500 000,00 zł

70 79 Przebudowa ścieŜki rowerowej na ul. 
Powstańców Śląskich, odcinek między 
ul. Hallera a Sztabową

brak uwag 129 600,00 zł

71 80 "Parkolandia" budowa placu zabaw na 
osiedlu Złotniki

korekta kosztów 230 000,00 zł

72 81 Plac zabaw na Kłokoczycach - 
bezpieczna przystań

Działka przeznaczona do sprzedaŜy x

73 82 Rewitalizacja podwórka między 
budynkami ul. Energetycznej i Pretficza

korekta kosztów 750 000,00 zł

74 83 Utwardzenie drogi gruntowej gminnej 
wraz z budową oświetlenia.

korekta kosztów 310 000,00 zł

75 84 zielony Muchobór - zielona 
Stanisławowska

Nasadzenia są niemoŜliwe ze względu na przebieg i układ infrastruktury podziemnej x

76 85 zielony Muchobór - zielona Rakietowa korekta kosztów. Realizacja moŜliwa tylko na odcinku ul Rakietowej od ronda do rzeki Kasina i na małym kawałku ul. Buczackiej z 
uwagi na sieć infrastruktury podziemnej.

5 000,00 zł

77 86 Budowa części ul.Wojanowskiej na 
odcinku od juŜ zrealizowanej do 
ul.Arachidowej

korekta kosztów 1 300 000,00 zł

78 87 zielony Muchobór - zielona Buczacka W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren przeznaczony jest pod budowę drogi x

79 88 zielony Muchobór - zielona Mińska Nasadzenia zieleni zostały juŜ zaplanowane w ramach remontu ul. Mińskiej, z terminem realizacji w roku bieŜącym  x

80 89 MontaŜ oświetlenia solarnego na 
przejściach dla pieszych 
Kozanowska/Kolista 2 lampy; 

korekta kosztów 80 000,00 zł

Kozanowska/Kolista 2 lampy; 
Kolista/Kozanowska 1 lampa; 
Kozanowska/Wiślańska 2 lampy

81 90 Modernizacja oświetlenia ulicy Krynickiej 
2 do 52

Teren nie jest własnością Miasta. x

82 91 Kompleksowe zagospodarowanie 
zaniedbanego i nieuporządkowanego 
terenu zieleni miejskiej w obrębie ul. 
Charkowskiej, Królewskiej i 
Kujbyszewskiej. Stworzenie miejsca 
odpoczynku i rekreacji dla miesz...

korekta kosztów. Propozycja dla lidera poszerzenia terenu o działki nr 114/1, 114/2, 114/3, które przylegają do zgłoszonego terenu. 
Dodatkowo informacja, Ŝe na terenach bezpośrednio przyległych do ul. Królewskiej, Charkowskiej i Kujbyszewskiej musi zostać 
zachowana rezerwa na wykonanie chodników. Taki sam zakres projektowy jest w projekcie nr 177

500 000,00 zł

83 92 Monitoring i oświetlenie skweru 
SKACZĄCA GWIAZDA

W tym rejonie nie ma okablowania światłowodowego. Monitoring jest moŜliwy do wykonania ale drogą radiową. W e wnioskowanej 
kwocie moŜliwe jest wykonanie oświetlenia i monitoringu. Szczegółowe uzgodnienia będą moŜliwe na etapie realizacji projektu.

1 300 000,00 zł

84 93 Przebudowa nawierzchni drogi 
osiedlowej ul. Blacharska

korekta kosztów 770 000,00 zł

85 94 Wroni Gaj teŜ dla ludzi - projekt na 
Zalesiu

brak uwag 100 000,00 zł

86 95 Budowa placu zabaw oraz placu fitness 
na osiedlu Kozanów

korekta kosztów 300 000,00 zł

87 96 Strefa dla psów korekta kosztów 250 000,00 zł
88 97 Zamiana wysypisk śmieci na Sępolnie 

na zabudowane śmietniki zadaszone i 
zamykane

Zapewnienie mieszkańcom moŜliwość gromadzenia odpadów naleŜy do zadań własnych zarządców nieruchomościami i wspólnot 
mieszkaniowych. Zadanie nie moŜe być wykonane w ramach WBO.

x

89 98 Budowa parku rekreacji, sportu i 
wypoczynku dla dzieci, młodzieŜy i osób 
starszych na Pawłowicach

brak uwag 460 000,00 zł

90 99 Wykonanie miejsc parkingowych oraz 
chodnika w ciągu ulicy Chińskiej

Realizacja zakresu projektu została wcześniej wpisana w Wieloletni Program Inwestycyjny z terminem realizacji w roku bieŜącym x



91 100 "Tęczowy Ogród dla Dzieci" 
Modernizacja i utworzenie strefy 
aktywnego wypoczynku dla dzieci w 
wieku 2-6 lat na terenie Przedszkola Nr 
149 "Tęczowa Polanka" 51-113 Wrocław 
ul. Obornicka 21

korekt kosztów. Negatywna opinia dla budowy amfiteatru, który jest kosztowny w budowie i utrzymaniu a wykorzystywany 
sporadycznie.

500 000,00 zł

92 101 BieŜnia na stadionie leśnym oraz boisko 
do siatkówki plaŜowej na Osobowicach

korekta kosztów, Dokładny projekt zostanie ustalony na etapie realizacji. Z chwilą realizacji modernizacji obiektu, naleŜy ustalić 
zarządcę terenu.

280 000,00 zł

93 102 ŚcieŜka zdrowia w Lesie Osobowickim – 
dla dzieci i dla dorosłych

brak uwag 106 000,00 zł

94 103 Zagospodarowanie terenu za stadionem 
MOSIR Lotnicza 72 - Między ul. 
Idzikowskiego/Metalowców. (Strefa 
sportów miejskich - Bule, piłka siatkowa, 
place zabaw, ścieŜka zdrowia z siłownią 
zewnętrzną)

korekt kosztów z uwagi na konieczne odwodnienie terenu. Szczegółowy zakres projektu zostanie ustalony na etapie realizacji. 1 500 000,00 zł

95 104 Witacze dla zachodniej części 
Wrocławia: witacz Traktu 
Strzegomskiego Przedmieścia 
Mikołajskiego

korekta kosztów. Europejska Stolica Kultury 2016 w ramach brandingu planuje podobne działania w róŜnych częściach miasta. 
Pomysł zgłoszony przez lidera moŜe zostać wykorzystany w powiązaniu z ESK czyli organizacja konkursu na witacz, wybór jednego 
lub kilku rozwiązań i ich realizacja.

500 000,00 zł

96 105 Rewitalizacja podwórka w kwartale 
kamienic Lelewela 17 do 23 oraz Prosta 
46 wraz z budową obiektów małej 
architektury

korekta kosztów 499 000,00 zł

97 106 Plac zabaw dla dzieci z bloków 
komunalnych.

korekta kosztów 100 000,00 zł

98 107 Marina - przystań wodna - Pracze 
Widawskie

Teren nie jest własnością Miasta. x

99 108 Budowa zaplecza socjalnego boiska Na osiedlu Widawa do roku 2017 ma być wykonywana kanalizacja. Dopiero po jej zrealizowaniu będzie moŜna zrealizować projekt x99 108 Budowa zaplecza socjalnego boiska 
osiedlowego Widawa

Na osiedlu Widawa do roku 2017 ma być wykonywana kanalizacja. Dopiero po jej zrealizowaniu będzie moŜna zrealizować projekt 
zaplecza szatniowego z podłączeniem sanitariatów. Obecnie nie ma moŜliwości realizacji szamb w tym terenie. Projekt będzie moŜna 
zgłosić do WBO po zakończeniu inwestycji kanalizacyjnej.

x

100 109 Wybudowanie parkingu dla pojazdów 
osobowych

Realizacja zakresu projektu została wcześniej wpisana w Wieloletni Program Inwestycyjny z terminem realizacji w roku bieŜącym x

101 110 Modernizacja boiska piłkarskiego przy 
ul. Orzechowej na osiedlu Gaj

Dokładny projekt zostanie ustalony na etapie realizacji. Z chwilą realizacji modernizacji obiektu, naleŜy ustalić zarządcę terenu. 460 000,00 zł

102 111 Budowa miejsc postojowych na osiedlu 
Gaj

korekta kosztów 1 500 000,00 zł

103 112 Budowa placu zabaw oraz rewitalizacja 
zieleni we wnętrzu podwórkowym ul. 
Krucza/Mielecka/Połaniecka/Tarnobrzes
ka

korekta kosztów 1 000 000,00 zł

104 113 Remont chodnika, zieleni i miejsc 
parkingowych ul. Piękna

korekta kosztów 250 000,00 zł

105 114 Park Edukacyjny Nasza Odra - Powiedz 
mi sto razy a zapomnę, pokaŜ mi raz a 
zrozumiem

Realizacja projektu byłaby  niezgodna z przeznaczeniem terenu a teren jest zbyt mały, aby zmieścić na nim dodatkowe, poza 
zaplanowanymi wcześniej funkcje. W bieŜącej edycji WBO jest kilka zgłoszonych projektów dotyczących tego terenu.

x

106 115 Modernizacja Miejsca do Wypoczynku 
dla Dzieci, MłodzieŜy i Seniorów między 
ul. Jęczmienną a ul. Pszenną Wrocław

korekta kosztów 400 000,00 zł

107 116 Osiedle na sportowo korekta kosztów. Dokładny projekt zostanie ustalony na etapie realizacji. Z chwilą realizacji modernizacji obiektu, naleŜy ustalić 
zarządcę terenu.

1 500 000,00 zł

108 117 Sportosfera dla osiedla Świniary brak uwag 154 070,00 zł

109 118 Bezpieczne przejście do Szkoły 
Podstawowej 47 i MDK Wrocław-Krzyki.

korekta kosztów 600 000,00 zł
Podstawowej 47 i MDK Wrocław-Krzyki.



110 119 Powrót pomnika Kolumna Tatarska na 
Osiedle Szczepin

Kwestia pomników naleŜy do wyłącznych kompetencji Rady Miejskiej Wrocławia i jest regulowana odrębną uchwałą, dlatego projekt 
został przekazany merytorycznym komisjom Rady Miejskiej Wrocławia do dalszego procedowania.

x

111 120 Budowa ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ul. 
Awicenny – na odcinku od ulicy 
Wiejskiej do siedziby Poczty Polskiej

korekta kosztów z uwagi na konieczność zarurowania rowów. 1 500 000,00 zł

112 121 SPORT I REKREACJA NA 
MRĄGOWSKIEJ

Na tym terenie jest juŜ siłownia, a teren jest zbyt mały i dodatkowo sąsiaduje z ulicą więc budowa boiska ze względów 
bezpieczeństwa nie jest moŜliwa.

x

113 122 Przebudowa ulicy Fryzjerskiej wraz z 
budową pętli autobusowej.

W planie inwestycyjnym miasta znajduje się realizacja zadania w zakresie przebudowy nawierzchni na wnioskowanym terenie w 
ramach budowy infrastruktury sieciowej realizowanej przez MPWiK (do połowy 2015r.)
Realizacja pętli jest do rozpatrzenia po zakończeniu zadania prowadzonego przez MPWiK.

x

114 123 Ochrona terenu Park Stanisława 
Staszica

Teren jest monitorowany. Na wniosek mieszkańców Policja i StraŜ Miejska zwiększyły w tym rejonie ilość patroli. x

115 124 Modernizacja skrzyŜowania ul. 
Hermanowskiej z ul. Koszalińską i ul. 
Kołobrzeską, w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

korekta kosztów. Istnieje moŜliwość realizacji sygnalizacji świetlnej. Negatywnie opiniuje się projekt w zakresie oznakowania 
ledowego i azyli dla pieszych - dublowanie funkcji realizowanych przez sygnalizacje świetlne - oraz odnośnie ustawiania stacjonarnych 
radarów - nie jest to w kompetencjach Miasta 

900 000,00 zł

116 125 Park wypoczynkowy między ul. 
Masztową a Stoczniową, Zakrzów, Psie 
Pole-Zawidawie

Wycofane - 127 x

117 126 Renowacja skweru między ul. 
KsięŜycową a Okulickiego

Wnioskowany teren jest objęty projektem przebudowy ul. Okulickiego, z terminem realizacji na rok 2014 x

118 127 Park wypoczynkowy między ul. 
Masztową a Stoczniową, Zakrzów, Psie 
Pole-Zawidawie

Trwa procedura sprzedaŜy działki x

119 128 Rewitalizacja publicznego placu zabaw 
na Osobowicach

brak uwag 485 000,00 zł

120 129 Progi zwalniające na ul. Paryskiej - 3 
sztuki, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie

korekta kosztów, ilość progów zostanie ustalona na etapie planowania. 20 000,00 zł
sztuki, Zakrzów, Psie Pole-Zawidawie

121 130 Budowa chodnika przy ul Osobowickiej 
od posesji nr 177 do wejścia do lasu.

Koszt realizacji projektu przewyŜsza 1,5 mln zł. Budowa chodnika do Lasu Osobowickiego wiązałaby się regulacją lub  likwidacją 
rowów melioracyjnych i budowie odwodnienia tamtego fragmentu ulicy co znacznie podraŜa koszty realizacji.

x

122 131 Pas rowerowy na Kościuszki Wyznaczenie pasów rowerowych spowoduje likwidację pasa ruchu obok torowiska i konieczność ruchu samochodów częściowo po 
torowisku. Dodatkowo pozostały po wyznaczeniu pasów rowerowych pas ruchu będzie miał szerokość ok. 4,5 m, jest to za duŜo na 1 
pas ruch i za mało na 2 pasy ruchu. Zespół ds. Polityki Mobilności uwaŜa, Ŝe idea budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Kościuszki jest 
słuszna i mogłaby ona zostać wcielona w Ŝycie na etapie kompleksowego remontu tej ulicy.

x

123 132 Spokojny ruch na ul. Brylantowej brak uwag 28 000,00 zł

124 133 Modernizacja ulicy Stodolnej, Wrocław - 
Maślice

korekta kosztów 420 000,00 zł

125 134 Budowa terenu rekreacyjnego z 
boiskiem do piłki noŜnej, siatkówki i 
koszykówki oraz zewnętrzną ścieŜką 
rekreacji i wypoczynku

Projekt moŜliwy do realizacji ale bez boiska ze sztuczną nawierzchnią. Szczegółowe ustalenie zagospodarowania terenu nastąpi na 
etapie realizacji projektu 

1 500 000,00 zł

126 135 Plac zabaw:rekreacji i relaksu-publiczna 
przestrzeń dla wszystkich

WYCOFANY - 137 NA JEGO MIEJSCU x

127 136 SKATE PARK BROCHÓW korekta kosztów 500 000,00 zł
128 137 Plac zabaw:rekreacji i relaksu-publiczna 

przestrzeń dla wszystkich
korekta kosztów. Teren z uwagi na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa dodatkowo trzeba ogrodzić, poniewaŜ znajduje się przy 
ulicy.

350 000,00 zł

129 138 Ławki i kosze na śmieci dla 
spacerowiczów przy ul. Lipskiej

korekta kosztów. Informujemy, ze kubły na śmieci mogą zostać ustawione przez EKO SYSTEM w ramach statutowej działalności a 
nie w ramach projektu WBO.

15 000,00 zł

130 139 Wesoła Góralka - plac zabaw i sportu 
dla dzieci przy ul. Góralskiej

korekta kosztów 400 000,00 zł

131 140 Szczęśliwe dzieciństwo śerniki Projekt powinien zostać uszczegółowiony przez lidera odnośnie dokładnej lokalizacji placu zabaw, wówczas będzie moŜliwe pełne ?131 140 Szczęśliwe dzieciństwo śerniki Projekt powinien zostać uszczegółowiony przez lidera odnośnie dokładnej lokalizacji placu zabaw, wówczas będzie moŜliwe pełne 
odniesienie się do wniosku

?

132 141 ZŁOTNICKIE TRASY BIEGOWE brak uwag 220 000,00 zł



133 142 Rewitalizacja podwórza na Starych 
Hubach

Projekt wymaga uzupełnienia przez lidera w zakresie proponowanej powierzchni placu zabaw, ilości latarni, itp. ?

134 143 Uzupełnienie oświetlenia o cztery lampy 
w celu poprawienia bezpieczeństwa na 
ul. Morskiej od nr 13-25 we Wrocławiu 

korekta kosztów 80 000,00 zł

135 144 ścieŜka rowerowo-spacerowa przy 
nasypie kolejowym

korekt kosztów. W projekt wliczone jest zrewitalizowanie zieleni, oświetlenie terenu. Wykonana ścieŜka powinna być ścieŜką 
asfaltową, co obniŜy koszty jej utrzymania w przyszłości.

630 000,00 zł

136 145 Rewitalizacja podwórka Jedności 
Narodowej 45 i 45a.

korekta kosztów 100 000,00 zł

137 146 SKATEPLAZA DLA WROCŁAWIA Teren nie jest własnością Miasta. x
138 147 "Bezpiecznie, Zdrowo i Radośnie" - 

budowa nowoczesnego placu zabaw dla 
dzieci przy Szkole Podstawowej nr 118 
we Wrocławiu.

Plac zabaw w placówce będzie realizowany w roku bieŜącym ze środków "Radosna szkoła" x

139 148 Psie Pole-rynek, Szachy pod Zieloną 
Damą

Szczegóły projektu do ustalenia na etapie realizacji 100 000,00 zł

140 149 Starszy, młody - nic nie szkodzi, 
działamy razem

PoniewaŜ planowana rozbudowa przedszkola na tym terenie, projekt będzie moŜna zgłosić dopiero po jej zakończeniu, w kolejnej 
edycji WBO.

x

141 150 Odtworzenie kładki na rzece Widawie, 
osiedle Zgorzelisko

Teren nie jest własnością Miasta. x

142 151 Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. 
Piękną 56J i ul. Nyską 66.

korekt kosztów. W roku 2012 wykonano plac zabaw na terenie szkoły. Proponuje się wykonanie boiska, zieleni izolacyjnej, parkowej 
oraz ogrodów tematycznych. Lider powinien ustosunkować się do zaproponowanych zmian.

865 000,00 zł

143 152 Parking dla mieszkańców przy ulicach 
Płońskiego i Skoczylasa

Na przełomie roku 2014 i 2015 przy ulicy Snycerskiej zostanie wybudowany parking, który powinien sprostać oczekiwaniom 
mieszkańców.

x

144 153 Parking dla mieszkańców przy ulicach 
Snycerskiej i Majchra

Projekt będzie realizowany z budŜetu Miasta w 2014/2015 x

145 154 zDolne Krasnale remontują swoje sale brak uwag 410 000,00 zł

146 155 Utworzenie terenu rekreacyjnego dla korekta kosztów 1 350 000,00 zł146 155 Utworzenie terenu rekreacyjnego dla 
mieszkańców Osiedla Zakrzów

korekta kosztów 1 350 000,00 zł

147 156 Rewitalizacja ul. Ruskiej i pl. Solnego PoniewaŜ jest to bardzo duŜy teren i nawet najtańszy jego remont i przystosowanie do tego co znajduje się w projekcie, znacznie 
przekroczy kwotę 1,5 mln.

x

148 157 Chodnik i ścieŜka rowerowa wzdłuŜ ul. 
Okulickiego do mostu na Widawie i dalej 
do skrzyŜowania z ul. Widawską wraz z 
przedłuŜeniem do AOW

Koszty realizacji  projektu znacznie przekroczą 1,5 mln zł. Dodatkowo informujemy, Ŝe na ul. Okulickiego od przejazdu kolejowego do 
ul. Odolanowskiej będzie budowana trasa rowerowa i chodnik dla pieszych w roku 2014. 

x

149 158 BUDOWA WIELKIEGO KOMPLEKSU 
REKREACYJNEGO: SIŁOWNI NA 
ŚWIEśYM POWIETRZU ORAZ PLACU 
ZABAW MIĘDZY PODWÓRZEM ULICY 
KRYNICKIEJ 92-54 A ULICĄ BARDZKĄ 
NA OSIEDLU GAJ 

korekta kosztów z uwagi na bardzo duŜy teren ujęty w projekcie. 1 500 000,00 zł

150 159 BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH I 
PRZEBUDOWA DROGI 
WEWNĘTRZNEJ W KWARTALE ULIC 
KRUCZA, śELAZNA, GAJOWICKA

korekta kosztów 370 000,00 zł

151 160 Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
pomiędzy ul. Wietrzną a ul. RóŜy 
Wiatrów (przedłuŜenie ul. Wieczornej), 
umoŜliwiającego korzystanie 
społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 
16.

WYCOFANO - 167 x

152 161 PARK DLA PSÓW POŁUDNIE Zgłoszony projekt jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego x
153 162 Skateplaza przy Stadionie Miejskim we 

Wrocławiu
korekta kosztów. Projekt jest moŜliwy do realizacji ale na mniejszym niŜ wnioskowanym terenie. Szczegółowy projekt zostanie 
ustalony na etapie realizacji.

1 500 000,00 zł
Wrocławiu ustalony na etapie realizacji.

154 163 Budowa lewoskrętu z ulicy Borowskiej w 
ulicę Kukuczki

Zadanie zostało wcześniej ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w br. W obecnej chwili przygotowywana jest procedura 
przetargowa.

x



155 164 Oddanie pieszym chodnika na ulicy 
Frycza - Modrzewskiego. Postawienie 
słupków uniemoŜliwiających parkowanie 
na chodniku oraz wymiana ławek.

korekta kosztów 50 000,00 zł

156 165 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w 
Parku Tysiąclecia

korekta kosztów 70 000,00 zł

157 166 Stanowiska szachowe dla seniorów oraz 
rozbudowa placu zabaw dla dzieci

brak uwag 55 000,00 zł

158 167 Budowa ciągu pieszo-rowerowego 
pomiędzy ul. Wietrzną a ul. RóŜy 
Wiatrów (przedłuŜenie ul. Wieczornej), 
umoŜliwiającego korzystanie 
społeczności lokalnej z boiska ZSP nr 
16.

brak uwag 144 625,00 zł

159 168 Budowa siłowni zewnętrznej (outdoor) w 
Parku Zachodnim

brak uwag 50 480,00 zł

160 169 Budowa ul. Bolkowskiej (łączącej ul. 
Jaworską z ul. Dąbrówki) wraz z ścieŜką 
pieszo-rowerową, parkingami i 
oświetleniem

Koszty realizacji znacznie przekroczą 1,5 mln. Konieczna jest tu m.in. przebudowa wiaduktu kolejowego nie naleŜącego do Gminy. x

161 170 Wielkie litery "WROCLOVE" w 
ciekawym turystycznie punkcie 
(punktach) miasta, jako miejsce do 
zrobienia pamiątkowego zdjęcia we 
Wrocławiu. Konkurs na projekt oraz 
wykonanie liter.

Na etapie projektowania, konieczne są ustalenia Biura Promocji Miasta z zespołem Europejskiej Stolicy Kultury. 150 000,00 zł

162 171 Zagospodarowanie podwórza 
ograniczonego ul. Marii Curie-

korekta kosztów. Projekt moŜe być zrealizowany z wyłączeniem szlabanu. Ten sam teren w projektach 259, 263, 264, 265, 267 1 200 000,00 zł
ograniczonego ul. Marii Curie-
Skłodowskiej, Ignacego Łukasiewicza, 
Mariana Smoluchowskiego i Cypriana 
Kamila Norwida

163 172 Park „Marysieńki” rekreacyjno-
wypoczynkowy park z siłownią na 
powietrzu, miedzy ul. Zatorska a 
Stoczniową, Zakrzów, Psie Pole-
Zawidawie

WYCOOFANY - 176 x

164 173 Droga rowerowa na Traugutta korekta kosztów. Informujemy, Ŝe niezaleŜnie od WBO, w roku 2014 rozpoczęto prace przygotowawcze do wykonania części drogi 
rowerowej ujętej we wniosku tj. od Fosy Miejskiej do skrzyŜowania z ul. Krasińskiego. Wykonanie pozostałego odcinka ujętego we 
wniosku moŜe szacunkowo kosztować ok. 300 tyś zł. i moŜe on zostać wykonany w ramach WBO.

300 000,00 zł

165 174 Teren rekreacyjno-sportowy dla 
mieszkańców osiedla Stabłowice

korekta kosztów 500 000,00 zł

166 175 Projekt ogrodu terapeutycznego dla 
osób autystycznych

brak uwag 480 000,00 zł

167 176 Park „Marysieńki” rekreacyjno-
wypoczynkowy park z siłownią na 
powietrzu, miedzy ul. Zatorska a 
Stoczniową, Zakrzów, Psie Pole-
Zawidawie

Teren jest za mały na wnioskowaną inwestycję poniewaŜ  działka nie naleŜy w całości do Miasta x

168 177 Park „Króla Jana”  –tereny rekreacyjne 
wraz z  miejscami do spacerów z psami 
wzdłuŜ ul. Królewskiej,  od ul. Zatorskiej 
do Irkuckiej

korekta kosztów. Propozycja dla lidera poszerzenia terenu o działki nr 114/1, 114/2, 114/3. Dodatkowo informujemy, Ŝe na terenach 
bezpośrednio przyległych do ul. Królewskiej, Charkowskiej i Kujbyszewskiej musi zostać rezerwa na wykonanie chodników. Taki sam 
zakres projektowy jest pod numerem 91

500 000,00 zł



169 178 Sołtysowicki plac zabaw dla dzieci wraz 
ze ścieŜką zdrowia. 

Obecnie trwa rozbudowa Zespołu Szkół nr 4. Projekt moŜe zostać zgłoszony dopiero po zakończeniu prowadzonych obecnie prac, w 
kolejnej edycji WBO

x

170 179 Nasadzenia drzew w pasie zieleni ul. 
Grabiszyńskiej

Nie ma moŜliwości dokonania nasadzeń z uwagi na fakt  duŜego zagęszczenia podziemnych sieci infrastrukturalnych. Realizacja 
projektu byłaby moŜliwa z chwilą przebudowy pasa drogowego i przełoŜenia sieci. Prace takie jednak nie zmieszczą się w kwocie 1,5 
mln. Jednocześnie informujemy, ze przy ul. Grabiszyńskiej na wysokości zajezdni i pomiędzy ul. Bzową i Wysoką planuje się w tym 
roku nasadzenie ok. 50 szt. drzew.

x

171 180 Nasadzenia drzew w pasie zieleni ul. 
Legnickiej

Nie ma moŜliwości dokonania nasadzeń z uwagi na fakt  duŜego zagęszczenia podziemnych sieci infrastrukturalnych. Realizacja 
projektu byłaby moŜliwa z chwilą przebudowy pasa drogowego i przełoŜenia sieci. Prace takie jednak nie zmieszczą się w kwocie 1,5 
mln. 

x

172 181 wrolkowisko.pl korekta kosztów 1 500 000,00 zł
173 182 Rewitalizacja skweru oraz budowa placu 

zabaw dla dzieci między ul. 
Ulechowską/Starobielawską

Wnioskowany teren przeznaczony jest w pod budownictwo. x

174 183 Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu 
przy ulicy Grota-Roweckiego i Kurpiów w 
Ołtaszynie

Najwłaściwszym rozwiązaniem byłaby budowa ronda ale skrzyŜowanie połoŜone jest częściowo poza terenem Gminy Wrocław – nie 
ma moŜliwości wykonania całości w ramach WBO. Weryfikacja kosztów budowy sygnalizacji.

600 000,00 zł

175 184 Budowa estrady w Parku Południowym 
we Wrocławiu, dzielnica Krzyki Borek

korekta kosztów. Obecnie w parku istnieje estrada przed pomnikiem Chopina z widownią na placu i amfiteatralnie ustawionymi 
ławkami oraz wyznaczonymi miejscami do ustawianie siedzisk. Estrada ma przygotowane gniazda do montaŜu zadaszenia i skrzynkę 
do podłączania mediów - nagłaśniania i oświetlenia. Nie ma zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków na budowę kolejnej estrady, 
ale moŜna ukończyć to co juŜ jest. Do decyzji lidera projektu

300 000,00 zł

176 185 Park rekreacyjny w trójkącie Zaporoska-
Skwierzyńska-Lubuska

korekta kosztów 330 000,00 zł

177 186 Organizacja działań militarno-społeczno-
wystawienniczych w Społecznym 
Mobilnym Muzeum Militarnym we 
Wrocławiu im. Jakuba M. Łaciaka (w 
organizacji).

Konieczne ograniczenie zakresu proponowanych działań do inwestycji i prac remontowych, z wyłączeniem elementów miękkich. 
Dopiero wówczas będzie moŜliwe zweryfikowanie projektu.

?

178 187 "śeby na Pustkach nie było pustki" 
Zagospodarowanie osiedla w sprzęt 
rekreacyjny dla dzieci i dorosłych

korekta kosztów 410 000,00 zł

rekreacyjny dla dzieci i dorosłych

179 188 Remont i modernizacja łazienek 
przedszkola Nr 147

brak uwag 435 000,00 zł

180 189 Budowa ciągu pieszego wzdłuŜ ul. 
Płaskiej

Teren nie jest własnością Miasta. x

181 190 Rozbudowa placu zabaw 
śernicka/Objazdowa (obok stawu)

brak uwag 950 000,00 zł

182 191 AnturaŜ Gimnazjum nr 15 brak uwag 440 000,00 zł
183 192 Budowa ciągu pieszo-rowerowego z 

śernik do Maślic i Stabłowic ; ETAP I ul. 
Przednia - ul. Grabowa z kładką nad 
torami

Koszt realizacji zadania znacznie przekroczyłby kwotę 1,5 mln x

184 193 Wyznaczenie pasów rowerowych z ulic 
Strońskiej i Piławskiej przecinające ul. 
Świeradowską do istniejącej ścieŜki 
rowerowej

brak uwag 99 000,00 zł

185 194 Zagospodarowanie okolicy Zielonego 
Wzgórza przy ulicy Bardzkiej na tereny 
parkowe, wykonanie alejek, postawienie 
ławek

Lider powinien uszczegółowić projekt wówczas będzie moŜna odnieść się do zaproponowanych kosztów ?

186 195 Chodnik i ścieŜka rowerowa wzdłuŜ ul. 
Okulickiego do mostu na rzece Dobrej i 
dalej do skrzyŜowania z ul. Widawską 
wraz z przedłuŜeniem do AOW

Koszt realizacji zadania znacznie przekroczyłby kwotę 1,5 mln. Na ul. Okulickiego od przejazdu kolejowego do ul. Odolanowskiej 
będzie budowana trasa rowerowa i chodnik dla pieszych w roku 2014. 

x

187 196 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych 
poprzez połączenie ul. Granicznej z 
Jerzmanowską chodnikiem

korekta kosztów. Ten sam wniosek co 217 480 000,00 zł

188 197 Rewitalizacja obszaru między ulicami korekta kosztów 1 500 000,00 zł188 197 Rewitalizacja obszaru między ulicami 
Ostrowskiego, Fiołkową, Nasturcjową i 
Grabiszyńską

korekta kosztów 1 500 000,00 zł



189 198 Zagospodarowanie Bulwaru J. 
Zwierzyckiego z wykorzystaniem skał z 
Dolnego Śląska

Lider powinien uzupełnić projekt o szczegóły proponowanych zmian, dopiero wówczas będzie moŜna odnieść się do kosztów 
przedsięwzięcia. Projekt na etapie realizacji musi uzyskać pozytywną opinię konserwatora zabytków i koordynatora wystroju 
plastycznego miasta.

?

190 199 Restauracja zabytkowego składu 
tramwajowego typu Konstal N i 
zabytkowego autobusu Jelcz "Fredruś"

Korekta kosztów. Dokładny zakres projektu remontu tramwajów i autobusu zostanie opracowany na etapie realizacji. 500 000,00 zł

191 200 Wyspa Skarbów - zagospodarowanie 
terenu zrujnowanego fortu przy ul. 
Skarbowców na Miejskie Centrum 
Rekreacji

korekta kosztów 1 500 000,00 zł

192 201 Wykonanie chodnika w ciągu ul. 
Jarnołtowskiej po stronie nr 
nieparzystych od nr 31 do końca ulicy

brak uwag 300 000,00 zł

193 202 Utrzymanie i remont nawierzchni 
gminnej drogi wewnętrznej w obrebie 
zabudowań mieszkalnych przy ul. 
Tadeusza Zielińskiego

korekta kosztów 500 000,00 zł

194 203 ŚcieŜka pieszo-rowerowa wzdłuŜ cieku 
wodnego wraz ze strefą zieleni parkowej 
w pasie przy cieku (ok. 1200m)

Tereny w duŜej części nie są własnością Miasta. x

195 204 Poprawa stanu nawierzchni, remont 
chodnika, wymiana ogrodzenia i bram 
wjazdowych na terenie Zespołu Szkół 
Gastronomicznych we Wrocławiu

brak uwag 934 640,00 zł

Gastronomicznych we Wrocławiu

196 205 SALA WIDOWISKOWA DLA 
MŁODZIEśOWEGO DOMU KULTURY 
FABRYCZNA

Dokładne koszty i zakres prac będzie znamy dopiero po wykonaniu projektu i ekspertyz odnośnie wytrzymałości stropu i 
fundamentów. Dopiero wówczas będzie podjęta ostateczna decyzja o ewentualnej dobudowie.

1 500 000,00 zł

197 206 Zagospodarowanie terenu zielonego 
funkcjonującego jako park w osiedlu 
Bieńkowice

brak uwag 400 000,00 zł

198 207 Budowa miejsc postojowych wraz z 
zielenią towarzyszącą przy ulicy 
Krynickiej

korekta kosztów 800 000,00 zł

199 208 UłoŜenie na ul. Kołobrzeskiej progów 
spowalniających ruch uliczny

Ulica Kołobrzeska stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 362. przepisy nie dopuszczają stosowania progów zwalniających na 
drogach wojewódzkich. 

x

200 209 ŚcieŜka pieszo-rowerowa wzdłuŜ al. 
Jana III Sobieskiego od ul. Wilanowskiej 
do ul. Odolanowskiej (Mirków) około 
1800 m

Koszt budowy ścieŜki na wnioskowanej długości znacznie przekroczyłby kwotę 1,5 mln x

201 210 Komplekspwa rewitalizacja terenów 
zielonych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 13 przy pl. 
Muzealnym

korekta kosztów. W roku 2014 na obiekcie będzie realizowany plac zabaw w ramach projektu "Radosna Szkoła". Konieczna zmiana 
zakresu projektu.

900 000,00 zł

202 211 Tereny sportowo-rekreacyjne dla 
mieszkańców Biskupina i Sępolna

Szczegółowy zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji projektu ale w roku 2014 wykonano prace ratownicze w drzewostanie. 
W obrębie cennego starodrzewia moŜliwe jest jedynie punktowe rozmieszczenie stanowisk siłowni terenowej. Prace winny być 
przeprowadzone bez naruszenia systemu korzeniowego. Dyskusyjne jest budowanie zaplecza dla trenera osiedlowego, który mógłby 
być powołany w ramach innych projektów. Taka inwestycja moŜe dodatkowo podraŜać projekt.

658 000,00 zł

203 212 Remont chodnika w ciągu ul. Ignacego 
Daszyńskiego we Wrocławiu

korekta kosztów. Proponuje się zwiększenie zasięgu remontu do numeru 21. 100 000,00 zł
Daszyńskiego we Wrocławiu



204 213 Zabawowo, kolorowo na nowo - 
rewitalizacja terenu zielonego 
Przedszkola nr 62

Przy wyborze urządzeń i ich ilości naleŜy pamiętać, iŜ co najmniej 25% powierzchni działki powinien stanowić teren czynny 
biologicznie oraz Ŝe powinny być zachowane strefy bezpieczeństwa między urządzeniami. Realizacja projektu moŜliwa bez 
oświetlenia i sceny; szczegóły zakresu projektu do ustalenia na etapie realizacji inwestycji; propozycja wykonania na tym terenie 
ogródków tematycznych

470 000,00 zł

205 214 Muchoborski Ogród Dzieci szczegóły zakresu projektu zostaną ustalone na etapie jego realizacji. 100 000,00 zł
206 215 Grille Miejskie na osiedlu Karłowice-

RóŜanka
Z uwagi na obecny charakter wskazanego terenu  nie moŜna wyrazić pozytywnej opinii dla  projektu we wnioskowanej formie. Między 
innymi ze względu na konieczność przeprowadzenia dokładniejszych analiz kwestii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
sanitarnego. Zwracamy uwagę, Ŝe odnośnie wnioskowanego terenu, wpłynęło kilka projektów rekreacyjnych i sportowych, 
dopuszczalnych w tym miejscu. 
Niemniej jednak uznając duŜą konieczność i społeczne oczekiwanie stworzenia w mieście stanowisk do grillowania, Zarząd Zieleni 
Miejskiej zapowiedział zaproponowanie listy miejsc, w których zostaną zrealizowane takie stanowiska. 

x

207 216 Projekt zagospodarowania, rewitalizacji i 
odtworzenia funkcji uŜytkowych 
podwórza dla trzech grup społecznych

korekta kosztów 400 000,00 zł

208 217 Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów poprzez połączenie ul. 
Granicznej z Jerzmanowską chodnikiem

korekta kosztów. Ten sam wniosek co 196 480 000,00 zł

209 218 Oświetlenie boiska przy SP 39 na 
Pawłowicach

szczegóły zakresu projektu zostaną ustalone na etapie jego realizacji. 50 600,00 zł

210 219 PlaŜa miejska we Wrocławiu Teren nie jest własnością Miasta. x
211 220 Malownicza Wyspa - Plac zabaw 

Malownicze Osiedle
brak uwag 500 000,00 zł

212 221 "Rowerem do szkoły"-1000 stojaków 
rowerowych dla wrocławskich szkół

brak uwag 500 000,00 zł

213 222 Wesołe Pustki - plac zabaw dla dzieci, 
stół do ping-ponga

korekta kosztów 350 000,00 zł

214 223 ObniŜenie krawęŜników na głównych 
drogach rowerowych

brak uwag 1 200 000,00 zł
drogach rowerowych

215 224 Rewitalizacja obszaru Stawu 
Pilczyckiego i lasku przy ulicy Mącznej. 
Oczyszczenie linii brzegowej, 
postawienie koszy i ławek oraz 
stworzenie ścieŜki edukacyjnej.

korekta kosztów. Rewitalizacja tego terenu powinna być ujęta całościowo i powinno się zacząć od opracowania dokumentacji i 
uregulowania linii brzegowej stawu. Tak zaplanowany projekt znacznie przekroczyłby maksymalna kwotę WBO 1,5 mln PLN. Dlatego 
proponuje się aby w kwocie 500 tys PLN uporządkować terenu oraz ustawić ławki i kosze na śmieci. Projekt rewitalizacji całego 
terenu znajduje się w WPI.

500 000,00 zł

216 225 Utwardzenie podwórza korekta kosztów 200 000,00 zł

217 226 W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH korekta kosztów 83 000,00 zł

218 227 Kalistenika Workout Park korekta kosztów 52 300,00 zł

219 228 Rowerowe połączenie Nowego Dworu, 
Muchoboru Małego i Wielkiego z 
Centrum

Z uwagi na brak moŜliwości technicznych opinii jest negatywna. Szerokość jezdni wynosi 12m, co pozwala na uzyskanie 4 pasów 
ruchu. - Sugeruje się jako alternatywne rozwiązanie, wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuŜ ulicy, po jej południowej stronie – 
rozwiązanie to wymaga akceptacji ze strony lidera projektu. Przeznaczenie 3 m na pasy rowerowe wykluczy moŜliwość utrzymania 
niezbędnych ruchowo w tym miejscu 4 pasów ruchu.

x

220 229 elewacja budynku ul.ALEJA PRACY OD 
NUMERU 27 do numeru 35

Budynek naleŜy do wspólnoty mieszkaniowej x

221 230 Wykonanie asfaltowych nakładek na 
Moście Osobowickim

Most jest zabytkiem i jako taki powinien zostać zrewitalizowane w całości. Takie prace nie zmieszczą się w kwocie 1,5 mln. x

222 231 wymiana nawierzchni chodnika ul.Aleja 
Pracy od ul.Hallera do ul.InŜynierskiej ze 
wskazaniem strony na przeciwko 
kościoła

korekta kosztów 315 000,00 zł

223 232 Budowa drogi rowerowej na ul. 
Wyszyńskiego

brak uwag 100 000,00 zł

224 233 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu 
zabaw

korekta kosztów. Proponuje się ograniczenie projektu do budowy placu zabaw z zaproponowanym wyposaŜeniem i ławkami oraz stół 
do tenisa stołowego. Wielofunkcyjne boisko jest jednym z waŜniejszych elementów projektu "Nowe śerniki" i w przeciwieństwie do 

300 000,00 zł
zabaw do tenisa stołowego. Wielofunkcyjne boisko jest jednym z waŜniejszych elementów projektu "Nowe śerniki" i w przeciwieństwie do 

placów zabaw których moŜe być kilka na osiedlu, zespół boisk powinien być jeden i wykonany na głównej osi rekreacyjnej osiedla. 
Dlatego w tym względzie jest opinia negatywna



225 234 Grobowiec i pomnik dziecka 
nienarodzonego

korekta kosztów 100 000,00 zł

226 235 Budowa placu zabaw, projekt Nasz 
Grabiszynek 

WYCDOFANY - 241 x

227 236 Budowa ekranu akustycznego wzdłuŜ 
torów kolejowych od strony Śródmieścia 
na odcinku pomiędzy ul. Dolną 22 i Halą 
Grafit

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie środowiska ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, ze zmianami) na zarządzającym linią kolejową, tj. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ciąŜy obowiązek podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem kolejowym

228 237 Pas rowerowy na ul. Ruskiej brak uwag 100 000,00 zł
229 238 Przesunięcie chodnika w ul. Vivaldiego, 

przestawienie latarni oraz budowa 
wzdłuŜ ul. Vivaldiego miejsc 
postojowych z moŜliwością parkowania 
ukośnego w stosunku do osi jezdni

korekta kosztów. Informujemy, ze na wnioskowanym terenie moŜna wybudować jedynie 6-7 miejsc parkingowych. 50 000,00 zł

230 239 Koncepcja rewitalizacji podwórka Teren nie jest własnością Miasta. x
231 240 Przejścia dla pieszych i pasy rowerowe 

na ul. Widok i BoŜego Ciała
Ulice BoŜego Ciała i Widok  stanowią kontynuację ulicy Świdnickiej, na której obecnie w kierunku do ulicy Kazimierza Wielkiego 
funkcjonują dwa pasy ruchu. Pasy ruchu na ulicy BoŜego Ciała i Widok stanowią przedłuŜenie tych pasów ruchu.  NatęŜenie ruchu 
występujące na ulicy Świdnickiej wynosi w godzinie szczytu ponad 750  pojazdów. Takiej liczby pojazdów nie przeniesie jeden pas 
ruchu. z tego powodu opinia jest negatywna. Wyznaczenie przejścia dla pieszych we wskazanych miejscach jest niemoŜliwe ze 
względów bezpieczeństwa ruchu drogowego – przejście prowadziłoby przez 2 pasy ruchu i dwukierunkowe torowisko. Zespół ds. 
Polityki Mobilności zaproponował wyniesienie przejścia dla pieszych w pobliŜu Teatru Lalek, co powinno uspokoić ruch samochodowy 
w tym rejonie i równocześnie zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Ta zmiana wymaga akceptacji ze strony lidera 
projektu

x

232 241 Budowa placu zabaw, projekt Nasz 
Grabiszynek

TAK ALE realizacja jest moŜliwa tylko w obszarze określonym przez MKZ, czyli za górką, od strony ul. Racławickiej/róg z ul. Stolarską 611 100,00 zł
Grabiszynek

233 242 Budowa chodnika w ciągu ul. Vivaldiego, 
poszerzenie miejsc parkingowych 
umoŜliwiających parkowanie ukośne 
oraz przesunięcie latarni z ciągu 
postojowego w światło chodnika

Budowa chodnika została wcześniej zaplanowana na rok bieŜący x

234 243 Budowa chodnika przy ul. Sępiej korekta kosztów 70 000,00 zł
235 244 PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE 

ALEI ROMERA W PARKU 
GRABISZYŃSKIM

brak uwag 1 278 845,00 zł

236 245 Bezpieczna droga do szkoły przy ul. 
Pawiej

Realizacja zakresu projektu została przez miasto wcześniej zaplanowana na rok 2014 x

237 246 "Rozbrykane Misie" - budowa placu 
zabaw, wielofunkcyjnego boiska 
sportowego oraz miasteczka ruchu 
drogowego "Na Misiowej Polanie" na 
terenie Przedszkola nr 104 przy ul. 
Niedźwiedziej 26-28 we Wrocławiu

korekt kosztów. Informujemy, ze boisko znajduje się przy ul. Jeleniej. Negatywna opinia dla siłowni, która nie powinna być robiona w 
jednostkach edukacyjnych z których korzystają dzieci w wieku do 14 lat. Plac zabaw moŜliwy do realizacji, podobnie jak miasteczko 
ruchu drogowego. 

570 000,00 zł

238 247 Oświetlenie traktu rowerowo-pieszego 
pomiędzy ulicami Marcina Bukowskiego 
i Aleją Piastów - poprawienie jakości 
Ŝycia mieszkańców

korekta kosztów 300 000,00 zł

239 248 "Park gajowy" - zagospodarowanie 
działek gruntu naleŜących do gminy 
celem stworzenia parku wraz z 
infranstrukturą rekreacyjną: alejki, ławki, 
drzewa, krzewy, boisko do piłki noŜnej

Z uwagi na planowaną w najbliŜszym czasie budowę zespołu szkolno przedszkolnego przy ul. Kłodzkiej wraz z zapleczem sportowym, 
do chwili zakończenia projektu nie powinno się na tym terenie planować innych prac. Projekt mógłby zostać zgłoszony w kolejnej 
edycji WBO, ale dopiero po zakończeniu budowy.

x

240 249 Rewitalizacja przestrzeni podwórka w korekta kosztów 1 500 000,00 zł240 249 Rewitalizacja przestrzeni podwórka w 
zabudowie mieszkaniowej pomiędzy 
ulicami: Oporowską, Stalową  i 
Grochową.

korekta kosztów 1 500 000,00 zł



241 250 Park Port Kolumba WYCOFANE - 252 x
242 251 Zielony Tarnogaj - Park przy ulicy 

Bogedaina
korekt kosztów. Projekt moŜna wykonać bez oświetlenia; dokładny zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji. 1 500 000,00 zł

243 252 Park Port Kolumba brak uwag 144 430,00 zł
244 253 Chodniki i przejścia dla pieszych na 

Swojczycach i Strachocinie (950 m)
korekta kosztów. Szczegółowy zakres projektu zostanie ustalony na etapie realizacji. W tym terenie moŜna wykonać drogę pieszo 
rowerowa o szerokości ok.. 2,5 m. 

500 000,00 zł

245 254 REMONT NAWIERZCHNI 
ZAKOŃCZENIA UL.WAPIENNEJ 
WRAZ Z ROZBUDOWĄ PARKINGU 
ORAZ BUDOWA CHODNIKA CIĄGU 
PIESZEGO PRZY KOŚCIELE PW. ŚW. 
STANISŁAWA KOSTKI OD STRONY 
UL.WAPIENNEJ/LNIANEJ

korekta kosztów. Szczegóły projektu do ustalenia na etapie realizacji, z wyłączeniem działki nr 26/2 AM-19 – z uwagi Ŝe jest to 
Własność Skarbu Państwa w zarządzie. 

500 000,00 zł

246 255 KRZYKI - AKTYWNIE, BEZPIECZNIE, 
SZCZĘŚLIWIE – PLAC ZABAW I 
REKREACJI DLA DZIECI – KRZYCKA / 
SKARBOWCÓW.

Projekt niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego x

247 256 Budowa wypoŜyczalni rowerów 
integracyjnych typu handbike wraz 
zapleczem socjalno-sanitarnym

korekta kosztów. Na etapie realizacji pozostaje do ustalenia dokładna lokalizacja i szczegółowy zakres projektu oraz technologia 
wykonania obiektu.

300 000,00 zł

248 257 Buspas Robotnicza 139. Przywrócenie 
autobusu 139 oraz wymalowanie 
buspasa od Dworca Świebodzkiego do 
ul. Góralskiej.

Ze względu na planowaną w najbliŜszych latach budowę nowej drogi równoległej do ul. Strzegomskiej i Robotniczej przeznaczonej dla 
potrzeb komunikacji zbiorowej dokonywanie tymczasowych zmian w organizacji ruchu w tym rejonie nie jest zasadne. Przedmiotowa 
sprawa jest prowadzona przez Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego  w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki 

x

249 258 Plac rekreacji dla mieszkańców osiedla 
Gądów Mały

korekta kosztów. Pełniejszy, bardziej dokładny i kompletny projekt dotyczący tego samego terenu jest zgłoszony pod numerem 318. 
W projekcie naleŜy uwzględnić ujęte w planie zagospodarowania ciągi pieszo rowerowe o szerokości 4 m.

500 000,00 zł

250 259 Budowa punktów zbiórki odpadów oraz korekta kosztów. Opinia negatywna odnośnie budowy miejsc zbiórki odpadów, poniewaŜ takie zadanie naleŜy do wspólnot 115 000,00 zł250 259 Budowa punktów zbiórki odpadów oraz 
oświetlenia na podwórku w obrębie ulic 
Curie-Skłodowskiej-Norwida-
Smoluchowskiego-Łukasiewicza

korekta kosztów. Opinia negatywna odnośnie budowy miejsc zbiórki odpadów, poniewaŜ takie zadanie naleŜy do wspólnot 
mieszkaniowych. Opinia pozytywna odnośnie budowy oświetlenia. Ten sam teren w projektach nr 171, 263, 264, 265, 267

115 000,00 zł

251 260 Interaktywny plac zabaw i zielony plac 
rekreacyjny w samym centrum 
Wrocławia, pomiędzy ulicami Ofiar 
Oświęcimskich a Kazimierza Wielkiego.

TAK teren powinien zostać zrewitalizowany w całości 1 030 000,00 zł

252 261 Kładka nad rzeką Ślęza Teren nie jest własnością Miasta. x

253 262 Tramwaj na Baciarellego Koszty realizacji znacznie przekraczałby kwotę 1,5 mln zł x
254 263 Budowa odwodnienia podwórka w 

obrębie ulic Curie-Skłodowskiej-Norwida-
Smoluchowskiego-Łukasiewicza

korekta kosztów. Ten sam teren w projektach nr 171, 259, 264, 265, 267 100 000,00 zł

255 264 Budowa drogi dojazdowej, miejsc 
parkingowych i postojowych oraz ciągów 
pieszych na podwórku w obrębie ulic 
Curie-Skłodowskiej-Norwida-
Smoluchowskiego-Łukasiewicza

TAK Ten sam teren w projektach nr 171, 259, 263, 265, 267 500 000,00 zł

256 265 Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic 
Curie-Skłodowskiej-Norwida-
Smoluchowskiego-Łukasiewicza

korekta kosztów. Projekt moŜliwy jest do realizacji z wyłączeniem osłon śmietnikowych, które to zadanie naleŜy do wspólnot 
mieszkaniowych. Ten sam teren w projektach nr 171, 259, 263, 264,267 

1 320 000,00 zł

257 266 NOWA CEGIELNIA STABŁOWICKA –  
Sport, rekreacja, wypoczynek

korekta kosztów 500 000,00 zł

258 267 Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic 
Curie-Skłodowskiej-Norwida-
Smoluchowskiego-Łukasiewicza

korekta kosztów. Projekt moŜliwy jest do realizacji z wyłączeniem osłon śmietnikowych, które to zadanie naleŜy do wspólnot 
mieszkaniowych. Ten sam teren w projektach nr 171, 259,263, 264, 265

1 320 000,00 zł

Smoluchowskiego-Łukasiewicza



259 268 "Ogród z Fantazją" - rewitalizacja ogrodu 
przedszkolnego Przedszkola "Fantazja" 
nr 28, w celu dostosowania do potrzeb 
podopiecznych placówki.

brak uwag 1 125 000,00 zł

260 269 Rowerowy Wrocław Opinia pozytywna na odcinkach, gdzie moŜliwe jest wyznaczenie pasów rowerowych poprzez zawęŜenie istniejących pasów ruchu:
- Ul. Kazimierza Wielkiego – na odcinku od ul. Szewskiej do Piotra Skargi (po południowej stronie);
- ul. Kazimierza Wlk. – kosztem zawęŜenia pasów ruchu oraz na odcinkach, gdzie jest to niemoŜliwe – poprzez budowę pasów 
rowerowych poza jezdnią (strona północna),
- Ul. Kołłątaja od Rejtana do Podwala,
- Ul. Piotra Skargi,
- Ul. Grodzka (strona pn) – odcinek od Mostu Piaskowego do Mostu Uniwersyteckiego,
- Ul. Nowy Świat – od ul. Kiełbaśniczej do ul. Ruskiej (w obu kierunkach),
- ul. Ruska, 
- ul. Sądowa – wydzielenie torowiska w kierunku południowym
Opinia negatywna na odcinkach, gdzie wyznaczenie pasów rowerowych wiąŜe się z zabraniem pasa ruchu dla samochodów (ul. 
Peronowa, Kołłątaja na odcinku od Piłsudskiego do ul. Rejtana, Stawowa, BoŜego Ciała , Widok, ul. Piaskowa, ul. Świętej Katarzyny).

1 500 000,00 zł

261 270 Park "Z Główką" - projekt rewitalizacji 
skweru zieleni przy ul. Węgierskiej wraz 
z montaŜem na jego terenie wolno 
stojących instalacji naukowych

korekta kosztów 400 000,00 zł

262 271 Siłownia na świeŜym powietrzu - Street 
Workout na Gaju!

korekta kosztów. NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe teren wokół równieŜ powinien zostać uporządkowany. 190 000,00 zł

263 272 Trasa rowerowa na Jedności Narodowej 
i Kromera

korekta kosztów. Po zaplanowanym na rok bieŜący remoncie ul. Wyszyńskiego planowane jest wydzielenie torowiska tramwajowego 
na ul. Jedności Narodowej, co spowoduje uspokojenie ruchu i ułatwienie przejazdu dla rowerzystów. Łącznik Rychtalska-Zakładowa 
jest wyposaŜony w ścieŜkę rowerową. MoŜliwe jest wykonanie projektu w zakresie al. Kromera - do decyzji lidera.

500 000,00 zł

jest wyposaŜony w ścieŜkę rowerową. MoŜliwe jest wykonanie projektu w zakresie al. Kromera - do decyzji lidera.

264 273 „ŚLICZNY” – OSIEDLOWY PLAC 
REKREACYJNY

brak uwag 1 477 971,00 zł

265 274  „Wyspa Przygód” – ogólnodostępny 
plac zabaw sportowo – rekreacyjnych 
zlokalizowany na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 18

korekta kosztów. Opinia negatywna w zakresie budowy siłowni, która na terenach obiektów edukacyjnych przeznaczona jest dla 
młodzieŜy powyŜej 14 roku Ŝycia. Dodatkowo sugeruje się ogrodzenie terenu w ramach realizacji projektu. 

500 000,00 zł

266 275 Budowa odcinka nawierzchni pieszo-
jezdnej od parkingu przy Cmentarzu 
Osobowickim do wejście bocznego na 
cmentarz i do wejścia głównego na teren 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„JeŜyny”.

brak uwag 955 001,00 zł

267 276 Budowa ścieŜki rowerowej i 
modernizacja chodnika przy ul. 
Sołtysowickiej

korekta kosztów. Projekt nie powinien być realizowany na odcinku na ul. Czajkowskiego, bo na niej ścieŜka juŜ jest zaprojektowana i 
czeka na realizację przy okazji remontu całej ulicy.

1 500 000,00 zł

268 277 Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuŜ ul. Komandorskiej wraz z 
wytyczeniem i remontem istniejących 
miejsc postojowych.

brak uwag 1 233 872,00 zł

269 278 Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuŜ ul. Komandorskiej wraz z 
wytyczeniem i remontem istniejących 
miejsc postojowych.

brak uwag 1 343 068,00 zł



270 279 Modernizacja ciągów pieszo-rowerowych 
wzdłuŜ ul. Komandorskiej wraz z 
wytyczeniem i remontem istniejących 
miejsc postojowych.

brak uwag 1 024 710,00 zł

271 280 Coś dla juniora i coś dla seniora na 
Karłowicach: montaŜ placu zabaw, 
siłowni pod chmurką i kosza do 
koszykówki w parku przy WyŜszej 
Szkole Oficerskiej przy ul. 
Czajkowskiego we Wrocławiu

brak uwag 575 000,00 zł

272 281 Modernizacja i rozbudowa obiektu 
lekkoatletycznego przy ZS nr 18 we 
Wrocławiu.

korekta kosztów 500 000,00 zł

273 282 Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy 
Smętnej we Wrocławiu (przy cmentarzu)

korekta kosztów 90 000,00 zł

274 283 Budowa chodnika przy ul Grabowej korekta kosztów 55 000,00 zł
275 284 KUKUCZKI SPORTLOVE, czyli boiska 

wielofunkcyjne oraz park wspinaczkowy 
dla dzieci

korekta kosztów 900 000,00 zł

276 285  „OdNowa” - wyposaŜenie placu zabaw 
przy ul. Lewej

korekta kosztów 300 000,00 zł

277 286 Chodniki przy ulicy Jesionowej. korekta kosztów. Informujemy, Ŝe zakres projektu pokrywa się z projektem nr 332 100 000,00 zł
278 287 Zagospodarowanie ogrodu zabaw przy 

Przedszkolu nr 65 we Wrocławiu
korekta kosztów 650 000,00 zł

279 288 Budowa chodnika wraz z oświetleniem 
wzdłuŜ łącznika osiedla „Cichy Kącik” z 

korekta kosztów 100 000,00 zł
wzdłuŜ łącznika osiedla „Cichy Kącik” z 
ul. Mińską

280 289 Plac treningowy dla aktywnych 
mieszkańców Wrocławia

korekta kosztów 105 000,00 zł

281 290 Wrocławski Park Rowerowy korekta kosztów. Z uwagi na wielkość i specyfikę terenu, dokładny zakres projektu moŜe być ustalony dopiero na etapie realizacji. 
Informujemy, ze zakres projektu pokrywa się z projektem nr 382 [na innym terenie] i nr 26

1 500 000,00 zł

282 291 Budowa ciagu pieszo-jezdnego z 
miejscami postojowymi dla samochodów 
osobowych przy Cmentarzu 
Brochowskim na działce Gminy Wrocław 
nr 54/1 dr;Am 7 obr. Brochów

korekta kosztów 420 000,00 zł

283 292 Rewitalizacja parku na osiedlu 
Pawłowice

korekt kosztów. Po wykonaniu projektu teren będzie musiał być zarządzany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. 700 000,00 zł

284 293 śernicki Park Sportu i Rekreacji we 
Wrocławiu

brak uwag 1 500 000,00 zł

285 294 Monitoring wizyjny  zachodniej  części 
Wrocławia   /Leśnica, Stabłowice, 
Złotniki, Marszowice / 

Na wnioskowanym obszarze nie ma okablowania światłowodowego. Monitoring jest moŜliwy do wykonania ale wyłącznie drogą 
radiową. W kwocie 1,5 mln moŜna wykonać projekt, jednak jego szczegóły będą do uzgodnienia dopiero na etapie jego realizacji.

1 500 000,00 zł

286 295  Monitoring wizyjny osiedla Gajowice Na wnioskowanym obszarze nie ma okablowania światłowodowego. Monitoring jest moŜliwy do wykonania ale wyłącznie drogą 
radiową. W kwocie 1,5 mln moŜna wykonać projekt, jednak jego szczegóły będą do uzgodnienia dopiero na etapie jego realizacji.

1 500 000,00 zł

287 296 "Górka PaFaWag - Drugie śycie" Projekt jest moŜliwy do realizacji ale bez budowy wybiegu dla psów u podnóŜa górki, gdyŜ zakłócałoby to jej rekreacyjny charakter i 
utrudniało korzystanie z trasy zjazdowej.

500 000,00 zł

288 297 Prace remontowo-budowlane i 
instalacyjne w zabytkowej wieŜy 
wodociągowej we Wrocławiu - 
Brochowie

Budynek znajduje się na stanie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich i jest uŜyczony Towarzystwu Przyjaciół Brochowa. Szczegółowy 
zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji.

250 000,00 zł

289 298 Wymalowanie miejsc parkingowych na 
ulicy Czerniawskiej lub wyasfaltowanie 
ulicy

Koszt budowy nowej nawierzchni ulicy i wymalowania miejsc parkingowych znacznie przekracza 1,5 mln zł x

ulicy
290 299 Organizacja wybiegu dla psów brak uwag 122 000,00 zł



291 300 Odbudowa lewostronnego, brakujacego 
odcinka ciągu pieszego w osi ulicy 
Malinowej

brak uwag 18 885,00 zł

292 301 Park Wspólnotowy „ŚlęŜański Mamut” – 
przyjazna przestrzeń dla aktywnego 
wypoczynku, kultury i edukacji 
uczestniczącej, współtworzona przez 
uŜytkowników

Z uwagi na wielkość obszaru zaproponowanego w projekcie, za wnioskowaną kwotę moŜna jedynie uporządkować ten teren i 
wykonać podstawowe prace w uzgodnieniu z liderem. 

1 490 000,00 zł

293 302 Fosa Konieczne jest uszczegółowienie projektu przez lidera pod kątem zakresu proponowanych prac i przeznaczenia obiektu. Dopiero 
wówczas bezie moŜliwość odniesienia się do zaproponowanych kosztów.

?

294 303 Wesoła Gromadka piękna i bezpieczna korekta kosztów. W projekcie bardzo skromnie został opisany proponowany zakres prac, przez co zaproponowana kwota odnosi się 
do placów zabaw realizowanych w podobnych wielkościowo placówkach.

400 000,00 zł

295 304 Spięcie tras rowerowych pomiędzy DH 
Renoma, Galerią Dominikańską i 
PasaŜem Grunwaldzkim. Wylewki 
asfaltowe na ulicy Nowej i ścieŜka na 
przeciwko Urzędu Wojewódzkiego

Ulica Nowa, ze względu na zły stan techniczny wymagałaby większego remontu. Dlatego do decyzji lidera proponuje się trzy warianty 
przeprowadzonych prac: 
- koszt budowy ścieŜki o szerokości 1,5m około 280 000 zł
- koszt budowy ścieŜki o szerokości 2,5m około 480 000zł
- koszt przebudowy ulicy Nowej około 1 100 000 zł
Projekt nie moŜe być zrealizowany w zakresie budowy nowej ścieŜki rowerowej przy Urzędzie Wojewódzkim, poniewaŜ wiązałoby się 
to z rezygnacją z chodnika, albo likwidacją części zieleni, co w sytuacji kiedy na danym odcinku juŜ istnieje ścieŜka rowerowa w 
dobrym stanie technicznym (o nieco wydłuŜonym przebiegu) – byłoby niegospodarne. Dodatkowo informujemy, Ŝe ulica znajduje się 
pod opieką konserwatora (rejestr zabytków nr 212).

?

296 305 Rodzinne miejsce wypoczynku i 
rekreacji - Klecina

korekta kosztów 500 000,00 zł

297 306 Aleja Grabiszyńska. ZwęŜenie pasów 
ruchu z 3 x 3,5 metra (jak mostu na 
AOW), aby zmieścić miejsca do 
parkowania, pasy rowerowe i szpalery 
drzew oraz przejście dla pieszych (przy 
ul. Kolejowej)

Koszt realizacji projektu znacznie przekroczy kwotę 1,5 mln x

298 307 Miejsce rekreacji przy ulicy Ełckiej korekta kosztów 450 000,00 zł
299 308 Niskie Łąki, temat: plaŜa Trwa procedura zmierzającą do wydzierŜawienia obiektu. x
300 309 Odnowienie skweru  w centrum osiedla 

tzw. Cztery Dęby"
W roku bieŜącym ogrodzenie oraz nasadzenia zostaną wykonane. Rzeźba krasnala pozostaje do zrealizowania w ramach 
zaangaŜowania mieszkańców.

x

301 310 Remont chodnika między ul. 
Szybowcową a ul. Lotniczą

Trwa przygotowywanie procedury przetargowej z terminem realizacji 2014/2015 x

302 311 Dzieci przy Fosie B, BieŜnia korekta kosztów a bieŜnia, z uwagi na brak miejsca moŜe być tylko dwutorowa. 200 000,00 zł
303 312 Dzieci przy Fosie A: Ŝywopłot korekta kosztów 20 000,00 zł
304 313 Parking przed szkołą Znaczna część terenu nie jest własnością Miasta. x
305 314 Rewitalizacja wnętrza podwórzowego w 

obrębie ulic Worcella i Komuny Paryskiej
korekta kosztów poniewaŜ podwórko naleŜy zrewitalizować w całości. Projekt nie moŜe zawierać miejsc do grillowania 1 500 000,00 zł

306 315 Ogród zabaw u Skrzatów korekta kosztów 90 000,00 zł



307 316 Uruchomienie jednego, 
najwaŜniejszego, brakującego przejścia 
dla pieszych na Rondzie Reagana 
łączącego zintegrowany przystanek na 
środku ronda (owalu) z przystankami linii 
1. To 

Analiza zasadności uruchomienia przejść dla pieszych na rondzie Reagana została przeprowadzona przez Wydział InŜynierii 
Miejskiej. W wyniku analizy  stwierdzono:
- otwarcie AOW  zdjęło z wrocławskich ulic cześć tranzytowego  ruchu samochodowego, nadal jednak  Rondo Reagana pozostaje 
jednym z najbardziej obciąŜonych ruchem skrzyŜowań w mieście.
- Plac Grunwaldzki przez przebudową był zawsze  w pierwszej, trójce najbardziej niebezpiecznych miejsc we Wrocławiu. Do cięŜkich i 
licznych  wypadków z udziałem pieszych dochodziło często  w wyniku wtargnięcia pieszego na czerwonym świetle, w biegu do 
komunikacji miejskiej.
- w ciągu godziny wjeŜdŜa obecnie na wyspę Ronda Reagana  ponad 150 pojazdów komunikacji miejskiej, tym samym  wyspa 
stanowi największy węzeł komunikacji zbiorowej we Wrocławiu.
- pomimo tak duŜej liczby zatrzymujących się na rondzie tramwajów i autobusów w ciągu  ostatnich trzech  lat doszło  tam zaledwie do 
jednego wypadku z udziałem pieszego. Podczas gdy przed przebudową skrzyŜowania w jednym tylko 2004 roku w wypadkach 
poszkodowanych zostało siedmioro pieszych. 
- po zakończeniu inwestycji były problemy z zabezpieczeniem mechanizmu wind wspomagających komunikację pieszą w przejściu 
podziemnym pod Rondem Reagana przed przedostającą się do szybów deszczówką. Podjęte działania naprawcze doprowadziły do 
uszczelnienia wszystkich szybów wind. Aktualnie wszystkie 5 wind obsługujących centralną wyspę jest obecnie sprawnych a w razie 
awarii niezwłocznie serwisowanych.
Sprawa uruchomienia przejść dla pieszych na Rondzie Reagana ponownie została przedyskutowana na posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w którym uczestniczą  przedstawiciele wszystkich jednostek związanych z bezpieczeństwem 
ruchu drogowego na terenie Wrocławia. Wszyscy jej uczestnicy, w tym słuŜby miejskie i Policja negatywnie zaopiniowały ten pomysł.
Zastosowane na danym skrzyŜowaniu rozwiązanie jest zawsze skutkiem oceny sytuacji ruchowej w tym miejscu oraz  analizy 
zagospodarowania  terenu i na podstawie tych danych wyboru optymalnych środków z zakresu inŜynierii ruchu. Sygnalizacja na 
przejściu często nie jest najlepszym czy teŜ wystarczającym zabezpieczeniem pieszych i dlatego stosuje się inne rozwiązania, między 
innymi zastosowane w rejonie Ronda Reagana fizyczne rozdzielenie ruchu pieszych i samochodów.

308 317 REWITALIZACJA PRZESTRZENI 
PUBLICZNYCH SĘPOLNA : 
Organizacja miejsc do parkowania 
samochodów, zieleni i ciągu pieszego 
przy ulicach Partyzantów i Kosynierów 
Gdyńskich

korekt kosztów. MoŜliwe są do wykonania prace drogowe. Wiosną 2014r. zasadzono na wnioskowany terenie 21 drzew. Dodatkowe 
nasadzenia sa niemoŜliwe z uwagi na brak miejsca. 

720 000,00 zł

Gdyńskich

309 318 Polana rekreacyjna Kosmonautów TAK projekt o podobnym ale mniej szczegółowym zakresie i o niŜszej kwocie projektowej znajduje się pod numerem 258 1 487 400,00 zł

310 319 Nowa przestrzeń publiczna - finalizacja 
nie zakończonej budowy ulicy 
Radkowskiej na osiedlu Gaj dla 
mieszkańców istniejących zespołów 
mieszkaniowych i zabudowy 
jednorodzinnej.

korekta kosztów 450 000,00 zł

311 320 Remont chodnika przy ul. Górniczej oraz 
budowa placu zabaw

korekta kosztów 200 000,00 zł

312 321 Sala baletowo-taneczna dla dzieci i 
młodzieŜy, dzięki adaptacji przestrzeni 
na pierwszym piętrze i zadaszeniu 
istniejącego tarasu o pow. 72m2 w 
budynku MłodzieŜowego Domu Kultury 
Wr. -

brak uwag 600 000,00 zł

313 322 Skatepark Tęczowa / Kolejowa – 
ogólnodostępne miejsce do uprawiania 
sportów alternatywnych – jazdy na 
deskorolce, rowerach wyczynowych 
BMX/MTB i łyŜworolkach

korekta kosztów 500 000,00 zł

314 323 Przedszkole Nr 109 - doposaŜenie 
ogrodu przedszkolnego w nowe 
urządzenia do zabaw ruchowych

WYCOFANE - 325 x

315 324 Kino cyfrowe w Centrum Kultury 
Wrocław-Zachód

korekta kosztów 300 000,00 zł

316 325 "Zielony Gaj" - projekt ogrodu zabaw 
przy przedszkolu z oddziałami 
integracyjnymi

korekta kosztów 100 000,00 zł

integracyjnymi



317 326 śołnierze Wyklęci – Niezłomni śołnierze 
Rzeczpospolitej. Nazwanie i 
oznakowanie alejek w Parku 
Szczytnickim nazwiskami i 
pseudonimami bohaterów oraz 
umieszczenie biogramów 
informacyjnych.  

Nazewnictwo ulic, skwerów i parków, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym leŜy w gestii Rady Miejskiej i jest regulowane 
odrębną uchwałą.

x

318 327 Plac zabaw na przedszkolu W roku 2014 zostanie wykonany plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła". Dlatego projekt nie moŜe być procedowany w 
ramach WBO.

x

319 328 Wrocławska telewizja obywatelska Projekt nie jest projektem inwestycyjnym do zrealizowania w ramach WBO. Większa część kosztów z nim związana pojawi się 
dopiero z chwilą kiedy stacje zaczną funkcjonować. W projekcie nie ma podanego operatora, kosztów utrzymania, sposobów 
finansowania - szczególnie po wyczerpaniu środków z WBO, które mogą być przeznaczone jedynie pod inwestycje i remonty. Projekt 
nie określa kosztów, które musiałyby zostać przeznaczone na remont pomieszczenia, poniewaŜ w projekcie nie ma podanej 
lokalizacji, która równieŜ jest wymagana dla projektów zgłaszanych w ramach WBO

x

320 329 PodwyŜszenie peronów przystanków 
tramwajowych w ciągu ul. Szewskiej w 
celu ułatwienia korzystania z 
komunikacji zbiorowej, szczególnie 
osobom starszym i niepełnosprawnym

korekta kosztów 230 000,00 zł

321 330 Siłownia pod chmurką na Kuźnikach korekta kosztów 98 000,00 zł

322 331 Modernizacja placu zabaw Przedszkola 
nr 80

korekta kosztów 100 000,00 zł

323 332 Wymiana chodnika na ul. Jesionowej korekta kosztów. Taki sam zakres prac zgłoszony jest w projekcie nr 286 100 000,00 zł

324 333 Rewitalizacja Zespołu Parkowo – 
Pałacowego, zagospodarowanie 
przestrzeni na międzypokoleniowy ogród 
rekreacyjno – terapeutyczny wraz z 

WYCOFANY - 465 x

przestrzeni na międzypokoleniowy ogród 
rekreacyjno – terapeutyczny wraz z 
wyrównaniem i utwardzeniem 
wewnętrznej drogi dojazdowej

325 334 Miejska plaŜa na Wyspie Bielarskiej Teren znajdujący się poza obrębem wyspy, bezpośrednio przy rzece, nie naleŜy do miasta i jako taki nie moŜe być zgłaszany jako 
teren pod inwestycję WBO. W obrębie wyspy Bielarskiej nie ma natomiast miejsca na realizację plaŜy. Wyspa jest dedykowana 
dzieciom a realizując plaŜę w tym miejscu, naleŜałoby część zabawek usunąć, co mogłoby być uznane jako niegospodarne wobec 
wcześniej przeprowadzonych inwestycji. 

326 335 Przejście dla pieszych na ulicy Podwale 
(przy skrzyŜowaniu z Sikorskiego) i jego 
„integracja” z istniejącą sygnalizacją 
świetlną skrzyŜowaniu 

korekta kosztów 70 000,00 zł

327 336 Grille Miejskie przy Wzgórzu Gajowym. Z uwagi na obecny charakter wskazanego terenu  nie moŜna wyrazić pozytywnej opinii dla  projektu we wnioskowanej formie. Między 
innymi ze względu na konieczność przeprowadzenia dokładniejszych analiz kwestii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa 
sanitarnego. Odnośnie terenu Wzgórza Gajowego, wpłynęły dwa projekty dotyczące kompleksowej jego rewitalizacji.
Niemniej jednak uznając duŜą konieczność i społeczne oczekiwanie stworzenia w mieście stanowisk do grillowania, Zarząd Zieleni 
Miejskiej zapowiedział zaproponowanie listy miejsc, w których zostaną zrealizowane takie stanowiska. 

328 337 „Droga marzeń”. Budowa przedłuŜenia 
ul. Wojanowskiej  do ul. Arachidowej.

brak uwag 1 500 000,00 zł

329 338 Budowa drogi rowerowej na ul. Jana III 
Sobieskiego

brak uwag 400 000,00 zł

330 339 Open Air Library of Wroclaw - Biblioteka 
pod chmurką

Teren parku jest wpisany do rejestru zabytków. Nie ma moŜliwości zrealizowania w nim obiektu kubaturowego. Z projektu nie wynika 
kto miałby zarządzać tym budynkiem, jakie będą koszty bieŜące jego utrzymania ani skąd brać na to środki. Projekt nie precyzuje 
jakie urządzenia multimedialne miałyby w nim funkcjonować, jak będą one zasilane. Brak jest informacji jak lider wyobraŜa sobie 
zabezpieczenie budynku, jego wyposaŜenia i zbiorów i jakie będą tego koszty. 
We Wrocławiu funkcjonuje sieć „crossbookingowa”i jest ona sukcesywnie rozbudowywana.

x



331 340 Rowerowa Obwodnica Rynku korekta kosztów. Opinia pozytywna na odcinkach, gdzie moŜliwe jest wyznaczenie pasów rowerowych poprzez zawęŜenie 
istniejących pasów ruchu:
- Ul. Kazimierza Wielkiego – na odcinku od ul. Szewskiej do Piotra Skargi (po południowej stronie), 
- ul. Kazimierza Wlk. – kosztem zawęŜenia pasów ruchu oraz na odcinkach, gdzie jest to niemoŜliwe – poprzez budowę pasów 
rowerowych poza jezdnią (strona północna),
- Ul. Grodzka (strona pn) – odcinek od Mostu Piaskowego do M. Uniwersyteckiego,
- Ul. Nowy Świat – od ul. Kiełbaśniczej do ul. Ruskiej (w obu kierunkach). 
Opinia negatywna na odcinkach, gdzie wyznaczenie pasów rowerowych wiąŜe się z zabraniem pasa ruchu dla samochodów (ul. 
Piaskowa, ul. Świętej Katarzyny).

500 000,00 zł

332 341 Plac rekreacyjny dla dzieci najmłodszych 
i starszych - Gądów Mały

Teren nie jest własnością Miasta. x

333 342 park/ing - nowy sposób na wykorzystanie 
miejsc parkingowych w centrum

Ogródki gastronomiczne ustawiane są przez restauracje a nie przez miasto. Do urzędu nie wpłynął jeszcze wniosek z analogicznym 
projektem.  

x

334 343 Modernizacja trasy rowerowej na 
WybrzeŜu Wyspiańskiego

korekta kosztów 500 000,00 zł

335 344 Budowa obiektów rekreacyjno – 
sportowych w okolicy wałów na osiedlu 
Karłowice-RóŜanka

WYCOFANE - 347 x

336 345 PLAC ZABAW GAJ przy ul. Piławskiej korekta kosztów 500 000,00 zł

337 346 Przebudowa boiska do koszykówki oraz 
rewitalizacja placu zabaw na osiedlu 
Mochobór Mały

brak uwag 280 000,00 zł

338 347 Budowa obiektów rekreacyjno – 
sportowych w okolicy wałów na osiedlu 
Karłowice-RóŜanka

Sugeruje się aby z racji, ze teren jest wykorzystywany przez wiele osób mieszkających na tym osiedlu było to boisko wielofunkcyjne a 
nie jedynie kort tenisowy. Na tym terenie moŜe się zmieścić jeden tego typu obiekt, poniewaŜ powinna pozostać jeszcze wolna 
przestrzeń na spotkania plenerowe organizowane np. przez Radę Osiedla. W projekcie WBO zostało złoŜonych kilka wniosków 

500 000,00 zł

Karłowice-RóŜanka przestrzeń na spotkania plenerowe organizowane np. przez Radę Osiedla. W projekcie WBO zostało złoŜonych kilka wniosków 
dotyczących tego terenu.

339 348 Rewitalizacja podwórka ograniczonego 
ulicami Psie Budy, Ruska, plac Solny

W ramach Dzielnicy Czterech Kultur powstała koncepcja zagospodarowania działki 23/22 AM-24, obręb Stare Miasto oraz projekt 
kamienic stanowiących pierzeję ul. Psie Budy o przeznaczeniu dającym moŜliwość organizacji wydarzeń w ramach ESK 2016. 
Rewitalizacja podwórka koliduje z tą koncepcją. 

x

340 349 Budowa oświetlenia na wałach na 
Osiedlu Karłowice - RóŜanka

WYCOFANE - 350 x

341 350 Budowa oświetlenia na wałach na 
Osiedlu Karłowice - RóŜanka

Teren nie jest własnością Miasta. x

342 351 Uzupełnienia nasadzeń drzew wzdłuŜ 
ulic Wrocławia

korekta kosztów. Projekt moŜe dotyczyć tylko Pilczyc - ul. Górnicza i Hutnicza, poniewaŜ na Sępolnie nasadzenia będą realizowane w 
2014 roku.

320 000,00 zł

343 352 OPOROWSKI MIĘDZYPARKOWY 
ZIELONY ŁĄCZNIK NR 1 – DROGA 
PIESZO-ROWEROWA ŁĄCZĄCA 
PARK GRABISZYŃSKI Z LASKIEM 
OPOROWSKIM

Teren nie jest własnością Miasta. x

344 353 Rejestr Umów Wrocławia Tworzenie takiego rejestru umów po pierwsze nie znajduje upowaŜnienia ustawowego po drugie wypaczałoby sens istnienia regulacji 
ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
Automatyczne przetwarzanie i tworzenia rejestru bez spełnienia przesłanek wykazania interesu publicznego, angaŜowałaby siły i 
środki urzędu na dokonywanie tych czynności bez wyraźnej podstawy prawnej do takich działań.

x

345 354 Zielone tajemnice w „Zielonym 
Przedszkolu”

korekta kosztów 90 000,00 zł

346 355 Sieć tras pieszo-rowerowych na osiedlu 
Krzyki-Partynice

Realizacja całego projektu kosztowałaby ponad 2 mln. Proponuje się liderowi ograniczenie zakresu projektu według następujących 
wyliczeń: Koszt budowy ścieŜki na ulicy Powstańców Śląskich od ulicy Orlej do ulicy Krzyckiej – około 450 000 zł Koszt budowy 
ścieŜki na Al. Karkonoskiej od ulicy Krzyckiej do ulicy Zwycięskiej – około 1 350 000 zł Koszt budowy ścieŜki na nasypie kolejowym – 
około 400 000 zł

?



347 356 Sieć ścieŜek oraz infrastruktury 
rowerowej na osiedlu Krzyki Partynice

Realizacja całego projektu kosztowałaby ponad 3 mln. Proponuje się liderowi ograniczenie zakresu projektu według następujących 
wyliczeń: Koszt budowy ścieŜki na ulicy Powstańców Śląskich od ulicy Orlej do ulicy Krzyckiej – ok. 450 000 zł Koszt budowy ścieŜki 
na Al. Karkonoskiej od ulicy Krzyckiej do ulicy Zwycięskiej – ok. 1 350 000 zł Koszt budowy ścieŜki na nasypie kolejowym – ok. 400 
000 zł. Koszt drogi rowerowej od Kutnowskiej do Lidla oraz budowa przejazdów rowerowych przez ulicę Krzycką wynosi – ok. 500 tyś 
zł.  
Przy ul. Wietrznej, Szronowej, Upalnej, Kolarskiej, Końskiej oraz Hipicznej – w strefie ruchu uspokojonego – nie wyznacza się ścieŜek 
rowerowych, moŜliwe wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu. Dopuszczenie ruchu rowerowego „pod prąd” moŜliwe dopiero po 
nowelizacji prawa.

?

348 357 Street Workout Park Plus WYCOFANY - 359 x

349 358 Plac Sportow Miejskich - Parkour i 
Kalistenika - etap 2gi

korekta kosztów 121 000,00 zł

350 359 Street Workout Park Plus korekta kosztów. Sugeruje się inną lokalizację - Park Nadodrzański, w pobliŜu istniejących boisk rekreacyjnych 93 000,00 zł

351 360 ŚcieŜka rowerowa łącząca osiedle 
Sołtysowice z osiedlem Karłowice oraz 
skrzyŜowaniem ul. Krzywoustego i ul. 
Poprzecznej.

korekta kosztów 1 300 000,00 zł

352 361 Wydzielenie torowiska tramwajowego na 
Traugutta i Krakowskiej

W chwili obecnej brak jest moŜliwości przełoŜenia ruchu kołowego z ul. Traugutta i Krakowskiej na trasy alternatywne. Realizacja 
takiego projektu byłaby moŜliwa po wybudowaniu Alei Wielkiej Wyspy.

x

353 362 Skwer „Wilanowski”  WYCOFANE - 363 x
354 363 Skwer „Wilanowski”  Plan zagospodarowania nie dopuszcza tego typu funkcjonalności x
355 364 Poprawa bezpieczeństwa na mostach: 

Pokoju, Skargi, Uniwersyteckim - 
zabezpieczenie przed kolizjami łabędzi

korekta kosztów. Takiego rozwiązania nie ma w warunkach technicznych, jakim powinna odpowiadać trakcja tramwajowa. Bez 
projektu technicznego nie moŜna oszacować dokładnie kosztów takiego przedsięwzięcia.

500 000,00 zł

356 365 Otwarte Muzeum Piwa Pod Chmurką na Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu Wyspy Słodowej jako tereny zielone słuŜące x356 365 Otwarte Muzeum Piwa Pod Chmurką na 
Wyspie Słodowej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przeznaczenie terenu Wyspy Słodowej jako tereny zielone słuŜące 
rekreacji i wypoczynkowi. Zgłoszony projekt stworzenia muzeum jest zatem niezgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. 
Projekt nie określa ile, jakiego typu, skąd naleŜy pozyskać zbiory muzealne. Nie podaje tez sposobu ich zabezpieczenia, kosztów 
eksploatacyjnych - przez co nie moŜna zweryfikować kwoty przeznaczanej na projekt. 
Nie jest równieŜ znany podmiot który miałby zarządzać takim obiektem oraz koszty z tym związane.

x

357 366 Klub Dyskusyjny "Kultura Polityczna" Projekt nie jest projektem inwestycyjnym do zrealizowania w ramach WBO. Większa część kosztów z nim związana pojawi się 
dopiero z chwilą kiedy Klub zacznie funkcjonować.
Projekt nie określa kosztów bieŜącego utrzymania obiektu ani podmiotu który miałby nim zarządzać. 
Jeśli lokalem obecnie dysponuje NGO, wówczas to w jej zakresie obowiązków leŜy utrzymanie tego lokalu i nie powinna przerzucać 
tych kosztów na Miasto. 
Inwestycja w ramach WBO powinna być zrealizowana w ciągu jednego roku. W tym wypadku o rzeczywistym funkcjonowaniu tego 
projektu będziemy mogli mówić dopiero po jego realizacji a w WBO nie ma przewidzianych juŜ środków na taki cel. 

x

358 367 Likwidacja części braków w 
infrastrukturze Osiedla i poprawa jej 
stanu

brak uwag 480 000,00 zł

359 368 rewitalizacja podwórka- przekształcenie 
zrujnowanej przestrzeni, która słuŜy za 
dziki parking, w piękny ogród, gdzie z 
chęcie przebywać będą nie tylko 
mieszkańcy, ale takŜe goście

korekta kosztów 500 000,00 zł

360 369 Skwer rekreacyjny dla seniorów i dzieci 
ul. Klecińska / Francuska – za ekranami

korekta kosztów 225 000,00 zł

361 370 Odnowienie skweru przy ulicy Pięknej - 
Hubskiej - Jesionowej z budowa placu 

brak uwag
Hubskiej - Jesionowej z budowa placu 
zabaw dla dzieci

362 371 Projekt i budowa zjazdu z Kładki 
Zwierzynieckiej po stronie ZOO

korekta kosztów 1 500 000,00 zł



363 372 Przebudowa terenów sportowych Szkoły 
Podstawowej nr 28 przy ul. Greckiej

korekta kosztów. Plac zabaw zostanie wykonany w roku 2014 w ramach projektu "Radosna Szkoła". Negatywna opinia dla budowy 
siłowni, gdyŜ na terenie placówek edukacyjnych nie powinny z takich obiektów korzystać dzieci w wieku do lat 14. Szczegóły projektu 
do ustalenia na etapie realizacji.

1 500 000,00 zł

364 373 Odbudowa szkoły katolickiej z 
przeznaczeniem na Dom Kultury im. 
Jana Pawła II

Kwota 1,5 mln nie wystarczy na realizację zgłoszonego zadania. Dodatkowo informujemy, ze teren na którym miałby być realizowany 
projekt, jest przeznaczony pod zieleń parkową.

x

365 374 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW 
SPORTOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 
3 PRZY UL. SZKOCKIEJ 64

Szczegółowy zakres projektu do uzgodnienia na etapie realizacji. Negatywna opinia dla budowy siłowni, gdyŜ na terenie placówek 
edukacyjnych nie powinny z takich obiektów korzystać dzieci w wieku do lat 14.

1 200 000,00 zł

366 375 Bezpieczna Zielona Szkoła brak uwag 1 500 000,00 zł
367 376 Droga rowerowowa na ulicy ŚlęŜnej brak uwag 1 500 000,00 zł
368 377 Droga rowerowa na al. Karkonoskiej i ul. 

Powstańców Śląskich
brak uwag 1 500 000,00 zł

369 378 Green way Nadodrze W projekcie brakuje szczegółowych informacji odnośnie lokalizacji zieleni, przez co nie moŜna odnieść się do zaproponowanych 
kosztów ani moŜliwości ustawienia takich elementów. Projekt powinien zostać uszczegółowiony  przez lidera.  

x

370 379 Rewitalizacja podwórka: remont drogi 
wewnętrznej,utwardzenie 
parkingu,osłona śmietników przy 
ośrodku rehabil.-eduk.OSTOJA dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy

korekta kosztów. Realizacja moŜliwa w zakresie remontu drogi do ośrodka i placu manewrowego. Opinia negatywna odnośnie 
utwardzenia parkingu, poniewaŜ działka nie naleŜy do miasta. Opinia negatywna odnośnie budowy osłon śmietnikowych, poniewaŜ to 
zadanie naleŜy do wspólnot mieszkaniowych i nie moŜe być realizowane w ramach WBO. 

150 000,00 zł

371 380 Rowerostrada Północ-Południe Projekt wiąŜe się z ograniczeniami dla ruchu kołowego. MoŜliwa jest jego realizacja na:
- ul. Kołłątaja od ul. Rejtana do ul. Podwale; 
- ul. Piotra Skargi, Bł. Czesława poprzez zawęŜenie pasów ruch do 2,75m.
Opinia negatywna odnośnie realizacji projektu wzdłuŜ ulic:

500 000,00 zł

Opinia negatywna odnośnie realizacji projektu wzdłuŜ ulic:
- Peronowa, Kołłątaja od ul. Piłsudskiego do Rejtana, Św. Katarzyny, Piaskowa - z uwagi na brak moŜliwości wyznaczenia pasów 
rowerowych bez zabrania pasa ruchu dla samochodów. Ulice te są istotne dla ruchu samochodowego tranzytowego. 
Jest moŜliwe alternatywne wyznaczenie połączenia rowerowego ulicami: Krasińskiego – Dworcowa jednak potrzebna jest w tym 
wypadku zgoda lidera projektu.

372 381 Rowerem z Krzyków do Rynku W bieŜącym roku zostanie zrealizowany pas rowerowy po wschodniej stronie ul. Świdnickiej od ul. Piłsudskiego do pl. Kościuszki. 
Opinia negatywna  odnośnie ulic BoŜego Ciała i Widok z uwagi na brak moŜliwości wyznaczenia pasów rowerowych bez zabrania 
pasa ruchu dla samochodów. Ulice te są obecnie istotne dla tranzytowego ruchu samochodowego. 
Jest moŜliwe alternatywne wyznaczenie połączenia rowerowego ulicami: Świdnicką z wykorzystaniem przejazdu rowerowego przez ul. 
Kazimierza Wielkiego planowanego obecnie z przejściem dla pieszych w poziomie terenu. W tym celu potrzebujemy zgody ze strony 
lidera. 
Jednocześnie dla poprawy bezpieczeństwa wszystkich uŜytkowników tego rejonu sugerujemy wyniesienia przejścia dla pieszych 
zlokalizowanego przy Teatrze Lalek jako element spowolnienia ruchu samochodów i tym samym poprawy bezpieczeństwa pieszych i 
rowerzystów - rozwiązanie takie wymaga zgody ze strony lidera projektu.

100 000,00 zł

373 382 Rowerem górskim na KilimandŜaro. 
Zagospodarowanie terenów Wzgórza 
KilimandŜaro na potrzeby rekreacyjnej i 
sportowej jazdy rowerem górskim 
(MTB).

korekta kosztów.  Analogiczny zakres projektowy zgłoszony w projektach 290 i 26 [na innym terenie]. Po realizacji projektu naleŜy 
ustanowić jego zarządcę.

1 500 000,00 zł

374 383 MontaŜ progów zwalniających na ul. 
Koziej

korekta kosztów 34 000,00 zł

375 384 Rewitalizacja poniemieckiej drogi 
rowerowej na ul. Powstańców Śląskich

brak uwag 500 000,00 zł

376 385 Kompleksowa rewitalizacja parku 
osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-
ZDROWIEWYPOCZYNEK 
STRACHOCIN WOJNÓW 

WYCOFANE - 388 x

STRACHOCIN WOJNÓW 
SWOJCZYCE



377 386 „KOŁO Muzeum” – Zagospodarowanie 
przestrzeni placu Strzegomskiego przy 
Muzeum Współczesnym obejmujące 
małą architekturę, oświetlenie i 
nasadzenia zieleni.

korekta kosztów 1 500 000,00 zł

378 387 Wykonanie chodnika przy przystanku 
autobusowym na Osiedlu Sobieskiego 
(pętla)_ Słupek 29532

korekta kosztów 200 000,00 zł

379 388 Kompleksowa rewitalizacja parku 
osiedlowego INTEGRACJA-SPORT-
ZDROWIEWYPOCZYNEK 
STRACHOCIN WOJNÓW 
SWOJCZYCE

brak uwag 499 800,00 zł

380 389 Słomiany Miś na skalę naszych 
moŜliwości

Projekt zawiera wyraźną informację,  Ŝe jest poświęcony "...pamięci o zasługach polskich filmowców, zwłaszcza tych wybitnych, a do 
takich naleŜy bez wątpienia Stanisław Bareja." Zatem naleŜy traktować go jako pomnik. Kwestia wznoszenia pomników z mocy 
ustawy o samorządzie gminnym naleŜy do kompetencji Rady Miejskiej Wrocławia i jest regulowana odrębną uchwałą. Projekt 
zostanie przekazany merytorycznym komisjom Rady Miejskiej celem procedowania.
Projekt nie precyzuje kwestii związanych z prawami autorskimi do pomnika – jest to waŜne o tyle, Ŝe moŜe mieć to istotny wpływ na 
koszt całości i na tym etapie jest niemoŜliwy do oszacowania.
W projekcie brakuje doprecyzowania odnośnie rodzaju słomy i sposobu jej impregnacji, materiału z którego miałaby być wykonana 
konstrukcja/stelaŜ pomnika. ZwaŜywszy na planowaną wielkość pomnika – 12 metrów – lider nie uwzględnia teŜ sposobu 
zamocowania całej konstrukcji w podłoŜu. Elementy te nie pozwalają na weryfikację kosztów projektu.

x

381 390 Wyznaczenie miejsca w Dolnośląskiej 
Bibliotece Publicznej na Norweskie 
Centrum Informacji i Kultury „Hjemme”

Teren nie jest własnością Miasta. x

382 391 Rowerowa Wielka Wyspa brak uwag 1 500 000,00 zł
383 392 Projekt P - przywrócenie do Ŝycia Realizacja jest moŜliwa w zakresie opisanym przez lidera jako P2 - lider projektu powinien uszczegółowić zakres tylko tego elementu i 383 392 Projekt P - przywrócenie do Ŝycia 

zapomnianych przestrzeni miasta.
Realizacja jest moŜliwa w zakresie opisanym przez lidera jako P2 - lider projektu powinien uszczegółowić zakres tylko tego elementu i 
koszty z nim związane. Pozostałe lokalizacje albo nie naleŜą do Miasta, albo ze względów bezpieczeństwa realizacja proponowanego 
zakresu prac jest niemoŜliwa.

384 393 Remont sięgaczy ulicy Włościańskiej - 
remont nawierzchni z podbudową.

korekta kosztów 850 000,00 zł

385 394 Międzyosiedlowy Integracyjny Ośrodek 
Kultury STRACHOCIN SWOJCZYCE 
WOJNÓW

Realizacja projektu znacznie przekroczy kwotę 1,5 mln x

386 395 Pas rowerowy na ul. Borowskiej Na wnioskowanym odcinku istnieje juŜ dwukierunkowa ścieŜka rowerowa. x

387 396 Uporządkowanie i modernizacja wnętrza 
podwórkowego w ramach      	ulic:  
Nowowiejska,Wyszyńskiego, 
Orzeszkowej, Jaracza.

korekt kosztów. Teren częściowo w zarządzie NZOZ. Opinia negatywna odnośnie osłon śmietnikowych, które są do wykonania przez 
wspólnoty mieszkaniowe i nie mogą być realizowane w ramach WBO. Szczegółowy zakres projektu do uzgodnienia na etapie 
realizacji 

1 500 000,00 zł

388 397 Remont alei spacerowej wzdłuŜ ulicy 
Partyzantów na Sępolnie.

korekta kosztów 261 000,00 zł

389 398 "Śladami Legend Wrocławskich" - 
modernizacja placu zabaw przy 
Przedszkolu nr 49 

Z uwagi na małą ilość dostępnego miejsca na terenie placówki, moŜliwe jest doposaŜenie w niewielkim zakresie istniejącego placu 
zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej. Przy przedszkolu wykonano w roku 2009 motylarnię, plac zabaw nie jest w złym 
stanie i powinny być w nim zachowane strefy bezpieczeństwa między zabawkami. Urządzenia typu karuzela nie powinny być 
montowane w tego typu obiektach z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, ta sama argumentacja dotyczy tunelu. 

164 000,00 zł

390 399 Słupy Ogłoszeniowe na śernikach Zgodnie z przepisami prawa, pas drogi publicznej nie jest przeznaczony do umieszczania urządzeń niezwiązanych z obsługą 
uczestników ruchu - w tym tablic ogłoszeniowych. Ustawodawca przewidział taką moŜliwość w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, jednak równocześnie z zezwoleniem, wymagane jest wniesienie opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego. 
Liderzy mogą zaproponować miejsca na takie tablice, nie znajdujące się w pasie drogowym, wówczas projekt zostanie ponownie 
przeanalizowany.

x



391 400 Bezpieczni piesi korekta kosztów. Projekt moŜliwy do realizacji w części zgłoszonego zakresu. Opinia pozytywna w zakresie: 
- Mościckiego – Syjamska – z uwagi na komunikację autobusową moŜliwe jest zastosowanie wyłącznie progów wyspowych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z 
udziałem pieszych.
- Aleja Wiśniowa – Pocztowa  - wyniesione przejście dla pieszych, Wydział InŜynierii Miejskiej przygotowuje dokumentacje obejmującą ulicę Pocztową strefą ruchu 
uspokojonego. W ostatnich 4 latach 4  zdarzenia z udziałem pieszych.
- Litomska – Zachodnia – ulica zachodnią kursuje komunikacja autobusowa stąd brak moŜliwości wyniesienia przejścia dla pieszych przez ulice Zachodnią , moŜliwe 
wyniesienie przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ulicę Litomską. W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
- Nowodworska – Wojrowicka – moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Nowodworską . W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem 
pieszych.
- Powstańców Śląskich - Zaolziańska  - moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Zaolziańską. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem 
pieszych.
- Na Ostatnim Groszu – Szybowcowa - moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Szybowcową. W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem 
pieszych.
- Jedności Narodowej – Kluczborska – moŜliwa budowa progów wyspowych. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Kiełczowska – śmudzka - moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Kiełczowską. W ostatnich 4 latach 3 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Kraszewskiego-  Reymonta  - moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Kraszewskiego. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem 
pieszych.
- Kasprowicza – Plac Piłsudskiego  - moŜliwa budowa progów wyspowych na ulicy Kasprowicza. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Dębickiego – Trzebnicka -  moŜliwa budowa wyniesionego przejścia dla pieszych przez ulicę Dębickiego.  W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych.
Opinia negatywna odnośnie: 
- Bajana – Szybowcowa  - planowana budowa sygnalizacji świetlnej ( termin realizacji  do grudnia 2014). W ostatnich 4 latach 3 zdarzenia z udziałem pieszych. - 
Hubska – Świętego Jerzego – ulica Hubska jest drogą kategorii wojewódzkiej, lokalizacja progów winna spełniać przepisy ujęte w Szczegółowych warunkach 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( załącznik do Dz.U. nr 
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) . W/w przepisy nie dopuszczają stosowania progów zwalniających na drogach wojewódzkich. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z 
udziałem pieszych.
- Drobnera –Probusa – skrzyŜowanie zostanie objęte sygnalizacją świetlną w ramach przyszłej przebudowy . W ostatnich 4 latach 1 zdarzenie z udziałem pieszych. - 
Jaworska Strzegomska – planowana budowa sygnalizacji świetlnej. W ostatnich 4 latach 2 zdarzenia z udziałem pieszych.
- Ligocka - Obornicka – planowana budowa azylu dla pieszych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.
- Partyzantów - Dembowskiego  oraz Dembowskiego – Okrzei – istniejące przejścia dla pieszych wyposaŜone jest w azyl dla pieszych, co zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa pieszych. W ostatnich 4 latach brak zdarzeń z udziałem pieszych.

260 000,00 zł

392 401 ŚcieŜki modernizmu. Korekt kosztów. Na etapie realizacji konieczne będą uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Projekt powinien współgrać z 
Systemem Informacji Miejskiej i oznakowaniem WUWY

500 000,00 zł

393 402 Budowa bezpłatnego parkingu oraz 
chodników dla mieszkańców Tarnogaju

Plan zagospodarowania nie dopuszcza realizacji parkingów na tym terenie. Dopuszcza tam realizację przestrzeni publicznej o 
charakterze parkowym a samo Osiedle Gazowników jest wpisane do rejestru zabytków.

x

394 403 Bezpieczni piesi 2 Na wszystkich skrzyŜowaniach zapewniona jest wymagana przepisami długość światła zielonego. Sprawdzono równieŜ, Ŝe układ faz 
oraz  następstwa sygnałów zielonych wyświetlanych dla poszczególnych relacji kołowych i pieszych spełniają wymagania 
bezpieczeństwa ruchu.

395 404 Plac przykościelny Teren nie jest własnością Miasta. x
396 405 zielony Muchobór - zielony skwer przy 

Buczackiej
korekta kosztów 150 000,00 zł

397 406 Droga rowerowa na ul. Swobodnej i 
przejazd oraz przejście przez ul. 
Powstańców Śląskich

korekta kosztów 500 000,00 zł

398 407 Uruchomienie oświetlenia pieszego 
Przychodnia Zdrowia

korekta kosztów. Projekt wymaga doprecyzowania o jakie oświetlenie lub sygnalizację chodzi.  Jeśli jest to sygnalizacja świetlna, to 
koszt jej naprawy będzie kosztował ok.. 20 tys.  

20 000,00 zł

399 408 Budowa chodnika korekta kosztów w związku z faktem, ze chodnik miałby mieć prawie 2 km długości 850 000,00 zł
400 409 Szlak pieszo - rowerowy Smoka 

Strachoty
Zaproponowana w projekcie trasa przebiega przez tereny nienaleŜące do gminy x

401 410 Bezobsługowy kompleks wspinaczkowy 
na wolnym powietrzu. Buldering dla 
dzieci i zaawansowanych wspinaczy.

korekta kosztów 100 000,00 zł



402 411 Przystanki wiedeńskie Opinia pozytywna w zakresie wykonania przystanków na ulicach: Kleczkowska (w obie strony) - ul. Reymonta; Górnickiego (w obie 
strony) -  ul. Sienkiewicza. koszt ok. 700 tys. Dla pozostałych lokalizacji opinia negatywna:
Przystanek Uniwersytet – realizacja wiązała by się z koniecznością likwidacji 1 pasa ruchu, co przy aktualnym natęŜeniu ruchu jest 
niemoŜliwe,
Przystanek Podwale – po zrealizowaniu przebudowy ul. Krupniczej (w trakcie) ten przystanek będzie zlikwidowany
Przystanek Arkady, przystanek Renoma – realizacja wiązała by się z koniecznością likwidacji 1 pasa ruchu, co przy aktualnym 
natęŜeniu ruchu jest niemoŜliwe,
Przystanek Pl. Zgody – realizacja będzie moŜliwa po wydzieleniu torowiska, w chwili obecnej niemoŜliwe z uwagi na duŜe natęŜenie 
ruchu

700 000,00 zł

403 412 Bezpieczne dzieciństwo - Kolorowy plac 
zabaw

brak uwag 174 000,00 zł

404 413 Muzyczno –sportowy plac zabaw dla 
dzieci, młodzieŜy i dorosłych, na 
obrzeŜach Wrocławia w zacisznym 
parku.

korekta kosztów 300 000,00 zł

405 414 Oświetlenie skweru przy dworcu 
Wrocław-Mikołajów, między ul. Stacyjną, 
ul. Legnicką i ul. Bolesławiecką

korekta kosztów 180 000,00 zł

406 415 Nowe przejścia dla pieszych w centrum 
miasta

Analiza zasadności uruchomienia przejść dla pieszych na rondzie Reagana została przeprowadzona przez Wydział InŜynierii Miejskiej. W  toku analizy dokonano 
wizji w terenie w róŜnych porach dnia, oceny  natęŜenia ruchu, oceny statystyki zdarzeń drogowych oraz omówiono temat na Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego. W wyniku analizy  stwierdzono:
- Otwarcie AOW zdjęło z wrocławskich ulic cześć tranzytowego ruchu samochodowego, nadal jednak Rondo Reagana pozostaje jednym z najbardziej obciąŜonych 
ruchem skrzyŜowań w mieście.
- Plac Grunwaldzki przez przebudową był zawsze w pierwszej, niechlubnej trójce najbardziej wypadkowych i niebezpiecznych miejsc we Wrocławiu. Do cięŜkich i 
licznych wypadków z udziałem pieszych dochodziło często w wyniku wtargnięcia pieszego na czerwonym świetle, w biegu do komunikacji miejskiej.
- W ciągu godziny wjeŜdŜa obecnie na wyspę Ronda Reagana ponad 150 pojazdów komunikacji miejskiej i tym samym wyspa stanowi największy węzeł komunikacji 
zbiorowej we Wrocławiu.
- Pomimo tak duŜej liczby zatrzymujących się na rondzie tramwajów i autobusów w ciągu ostatnich trzech lat doszło tam zaledwie do jednego wypadku z udziałem 
pieszego. Podczas gdy przed przebudową skrzyŜowania w jednym tylko 2004 roku w wypadkach poszkodowanych zostało siedmioro pieszych. 
- Po zakończeniu inwestycji były problemy z zabezpieczeniem mechanizmu wind wspomagających komunikację pieszą w przejściu podziemnym pod Rondem 
Reagana przed przedostającą się do szybów deszczówką. Podjęte działania naprawcze doprowadziły do uszczelnienia wszystkich szybów wind. Aktualnie wszystkie 
5 wind obsługujących centralną wyspę jest obecnie sprawnych a w razie awarii niezwłocznie serwisowanych.

x

5 wind obsługujących centralną wyspę jest obecnie sprawnych a w razie awarii niezwłocznie serwisowanych.
- Sprawa uruchomienia przejść dla pieszych na Rondzie Reagana ponownie została przedyskutowana na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 
dniu 13 lutego 2014 roku, w którym uczestniczą przedstawiciele wszystkich jednostek związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie Wrocławia. 
Wszyscy jej uczestnicy, w tym słuŜby miejskie i Policja negatywnie zaopiniowały ten pomysł .
- Zastosowane na danym skrzyŜowaniu rozwiązanie jest zawsze skutkiem oceny sytuacji ruchowej w tym miejscu oraz analizy zagospodarowania terenu i na 
podstawie tych danych wyboru optymalnych środków z zakresu inŜynierii ruchu. Sygnalizacja na przejściu często nie jest najlepszym czy teŜ wystarczającym 
zabezpieczeniem pieszych i dlatego stosuje się inne rozwiązania, między innymi zastosowane w rejonie Ronda Reagana fizyczne rozdzielenie ruchu pieszych i 
samochodów.
Ul.Grodzka przy Moście Pomorskim: Wyznaczenie przejścia wiązałoby się z koniecznością stworzenia nowej fazy ruchu - brak miejsca w programie sygnalizacji 
świetlnej spełniającym wymogi przepustowości skrzyŜowania.
Ul.Legnicka/Nabycińska: Wyznaczenie przejścia wiązałoby się z koniecznością stworzenia nowej fazy ruchu - brak miejsca w programie sygnalizacji świetlnej 
spełniającym wymogi przepustowości skrzyŜowania.
Pl.Jana Pawła II/Podwale: Wyznaczenie przejścia wiązałoby się z koniecznością stworzenia nowej fazy ruchu - brak miejsca w programie sygnalizacji świetlnej 
spełniającym wymogi przepustowości skrzyŜowania. Dodatkowo kolizja z murem oporowym istniejącego przejścia podziemnego.



407 416 Rowerowy Wrocław-pasy rowerowe w 
całym mieście

korekta kosztów. Opinia pozytywna na odcinkach, gdzie moŜliwe jest wyznaczenie pasów rowerowych poprzez zawęŜenie 
istniejących pasów ruchu i nie ma istniejących ścieŜek rowerowych: 
- Drobnera – na skrzyŜowaniu z Dubois (kierunek do Mostu Uniwersyteckiego), 
- Ul. Kamienna (bez likwidacji azyli), 
- Ul. Kazimierza Wielkiego – na odcinku od ul. Szewskiej do Piotra Skargi (po południowej stronie), 
- ul. Kazimierza Wlk. – kosztem zawęŜenia pasów ruchu oraz na odcinkach, gdzie jest to niemoŜliwe – poprzez budowę pasów 
rowerowych poza jezdnią (strona północna), 
- Ul. Nowy Świat – od ul. Kiełbaśniczej do ul. Ruskiej (w obu kierunkach) 
- ul. Piłsudskiego – od. Pl Orląt do Pl. Legionów, 
- Ul. Popowicka – negatywna z uwagi na istniejące ciągi rowerowe – moŜliwe wyznaczenie ciągu rowerowego po stronie południowej - 
konieczny remont nawierzchni.
- Ul. Świętego Antoniego – czwarty wlot – opinia pozytywna, 
- ul. Trzebnicka od Mostu Trzebnickiego do Pl. Powstańców Wielkopolskich 
- Ul. Zachodnia – konieczność usunięcia w całości oznakowania 
grubowarstwowego, istnieje ścieŜka rowerowa dwukierunkowa z boku 
jezdni - wymaga remontu.
- ul. śmigrodzka – opinia pozytywna. 
Progi – pozytywnie na ulicach: - śeromskiego, - Cybulskiego, - śelazna, - Gwiaździsta.
Negatywnie opiniuje się: 
- Ul. Bezpieczna – zły stan techniczny ulicy a jej remont nie zmieści się w kwocie projektu;
- ul. ŁuŜycka – są progi. 

1 500 000,00 zł

408 417 Przyjazne Miejsce Zamieszkania - 
Rewitalizacja otoczenia bloków 
mieszkalnych w rejonie ul. Rybackiej 2-
22: chodniki, droga dojazdowa, miejsca 
postojowe, tereny zielone

korekta kosztów 550 000,00 zł

409 418 Stworzenie Ogrodu Sensorycznego przy 
Ośrodku Rehab.-Eduk. OSTOJA dla 
niepełnosprawnych dzieci i młodzieŜy 

korekta kosztów 500 000,00 zł

410 419 Przebudowa i zagospodarowanie terenu 
Placu Westerplatte we Wrocławiu.

Korekta kosztów.  Zarząd Zieleni Miejskiej w bieŜącym roku wystąpi o warunki zabudowy dla tego miejsca, które pozwolą na budowę 
oświetlenia i placu zabaw - niezaleŜnie od losu projektu w WBO. Lider moŜe zdecydować się na próg do 500 tys + ale wówczas 
zakres prac będzie mniejszy, lub do 800 tys. wówczas zakres będzie większy. Analogiczny zakres w projekcie nr 430.

800 000,00 zł

411 420 Słupki blokujące przy wybranych ulicach brak uwag 486 500,00 zł

412 421 Zbudujmy sobie wolny czas ! Kowalska 
Strefa Aktywności przy Szkole 
Podstawowej nr 8

Nie realizuje się siłowni w placówkach edukacyjnych w których przebywają  dzieci do 14 roku Ŝycia. x

413 422 Plac zabaw "KOLOROWA KRAINA" brak uwag 664 700,00 zł
414 423 Ogród edukacyjno - kulturalno - 

społeczny 
korekta kosztów. Park Kolejowy powinien zostać całościowo zrewitalizowany. Sugeruje się zmianę zakresu projektu w tym kierunku. 
Ogród społecznościowy, który pełniłby funkcje edukacyjne dla dzieci mógłby być ciekawym pomysłem jednak z powodu zbyt małej 
ilości informacji trudno jest ustosunkować się do kosztów jego realizacji. Ze względu na małą powierzchnię parku, nie ma w nim 
miejsca na budynek kubaturowy. Nie jest równieŜ właściwym pomysłem stawiania budynku ogólnodostępnego z materiałów 
łatwopalnych, który w łatwy sposób mógłby ulec dewastacji. W miejscu starego zbiornika wodnego miał powstać skatepark - 
analogiczny projekt został w tym roku zgłoszony do WBO. Dodatkowo plac zabaw w obniŜeniu terenu po byłej fontannie nie jest 
właściwym rozwiązaniem ze względu na ograniczenie dostępności dla najmłodszych dzieci oraz dla niepełnosprawnych. Ponadto w 
tym niewielkim parku istnieje juŜ plac zabaw, który jest systematycznie modernizowany. Decyzja odnośnie zmiany zakresu i kwoty  
powinna być potwierdzona przez lidera projektu. 

1 500 000,00 zł

415 424 Budowa boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy Gimnazjum nr 23 przy 
ul. Jastrzębiej 

korekta kosztów 900 000,00 zł

416 425 Przejścia dla pieszych w poprzek 
skrzyŜowania w dwóch miejscach w 
centrum

Istniejące natęŜenia ruchu na skrzyŜowaniach wykluczają wprowadzenie na skrzyŜowaniu w ramach korekt sygnalizacji świetlnej fazy 
ruch obsługującej wyłącznie pieszych.

x

417 426 PodwyŜszenie peronów przystanków pl. korekta kosztów 500 000,00 zł417 426 PodwyŜszenie peronów przystanków pl. 
Nowy Targ

korekta kosztów 500 000,00 zł



418 427 Stacja RóŜanka 1 – Osiedlowa ŚcieŜka 
Zdrowia, dla Seniorów i Juniorów, Sport, 
Aktywność, Rekreacja.

Teren nie jest własnością Miasta. x

419 428 Rewitalizacja basenu z 
zagospodarowaniem bezpośrednio 
przyległych terenów zielonych.

Realizacja projektu znacznie przekroczyłaby kwotę 1,5 mln x

420 429 Fontanna w pobliŜu placu zabaw dla 
dzieci.

korekta kosztów 500 000,00 zł

421 430 Budowa placu zabaw i odświeŜenie 
Skweru Obrońców Westerplatte

Zarząd Zieleni Miejskiej w bieŜącym roku wystąpi o warunki zabudowy dla tego miejsca, które pozwolą na budowę oświetlenia i placu 
zabaw - niezaleŜnie od losu projektu w WBO. Pozyskane środki w WBO mogłyby zapewnić szybszą realizację tego projektu. Zadanie 
trzeba skorelować z innymi inwestycjami i przedyskutować zakres projektu. Analogiczny zakres w projekcie nr 419.

800 000,00 zł

422 431 Posadzenie platanów na Joliet Curie i 
organizacja przetargu na koncepcję 
nasadzeń drzew na terenach naleŜących 
do gminy Wrocław: szpalery wzdłuŜ ulic, 
skwery, trawniki w całym mieście

W roku 2014 na wnioskowanym terenie sadzone będą drzewa, ale będzie to Miłorząb Japoński w ilości 41 szt. W sprawie ogólnej 
koncepcji nasadzeń, trwają obecnie prace nad zasadzeniem we Wrocławiu kilku tysięcy drzew do roku 2017.

x

423 432 DemontaŜ bramek na wyspie słodowej Bramki w nie ograniczają moŜliwości korzystania z zieleni. Wprowadzenie przerwy technicznej dla terenu Wyspy Słodowej - w 
godzinach od 01:00 do 6:00 rano jest niezbędne w celu poprawienia wyglądu trawników i zieleni ozdobnej,

x

424 433 ŚcieŜki rowerowe w centrum dzielnicy. korekta kosztów. Na ul. Mościckiego ścieŜki rowerowej nie będzie wcześniej niŜ w 2017 roku kiedy to będzie przebudowywana cała 
ulica. Na reszcie terenu moŜliwe jest wdroŜenie rozwiązań mających na celu uspokojenia ruchu. PoniewaŜ jednak są to uliczki 
osiedlowe, nie wykonuje się na takich odrębnych pasów ruchu rowerowego.

500 000,00 zł

425 434 Nasz staw - udostępnienie 
mieszkańcom i zagospodarowanie 
części terenu nieczynnego kąpieliska 
„Oporów”

Teren został przeznaczony do dzierŜawy. x

426 435 Centrum sportowo- rekreacyjne korekta kosztów. Dokładny zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji. Po realizacji naleŜy podjąć decyzję o ustaleniu zarządcy. 1 000 000,00 zł

427 436 Rondo na skrzyŜowaniu ulic 
Semaforowej z Centralną.

korekta kosztów. Propozycja utworzenia mini ronda analogicznego jak przy ul. Monte Cassino - do akceptacji przez lidera 50 000,00 zł

428 437 Monitoring na PasaŜu Niepolda Teren nie naleŜy do miasta. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego posiada jednak jedną kamerę w tym miejscu a 
dodatkowo pobliŜu PasaŜu Niepolda  znajduje się siedziba StraŜy Miejskiej.

x

429 438 Parking przy ulicy Semaforowej 
zlokalizowany przed budynkiem 
przedszkola.

korekta kosztów 50 000,00 zł

430 439 Rewitalizacja fragmentu wybrzeŜa Odry 
w rejonie ulicy KoŜuchowskiej. 
Zagospodarowanie rekreacyjne terenów 
zielonych pod kątem przystosowania do 
obsługi przystani jachtowej i ciągu 
pieszo-rowerowego.

Teren nie jest własnością Miasta. x

431 440 Utworzenie zalewu wodnego (kąpieliska) 
we Wrocławiu

Z uwagi na brak uszczegółowienia w projekcie, nie jest moŜliwe odniesienie się do kosztów i moŜliwości realizacji. x

432 441 Projekt obywatelski przestrzeni 
podwórkowej "Blokowisko Jana Matejki - 
Kard. Stefana Wyszyńskiego"

korekta kosztów 800 000,00 zł

433 442 "Bezpieczne zabawy w ogrodzie 
przedszkolnym" - wykonanie ogrodzenia 
placu zabaw w Przedszkolu Nr 113 
"Akademia Przedszkolaka"; Wrocław, ul. 
Lotnicza 22

korekta kosztów 80 000,00 zł

434 443 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej nr 76 we 

Korekta kosztów. Negatywna opinia dla budowy bieŜni z uwagi na brak miejsca - kolizja z placem zabaw i rosnącymi drzewami. 650 000,00 zł
Szkole Podstawowej nr 76 we 
Wrocławiu



435 444 Boisko Wielofunkcyjne na terenie 
Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu

korekta kosztów 500 000,00 zł

436 445 uliczka Lutycka - zrobic chodniki, 
ustawić odpowiednie znaki drogowe, 
wyciąć wszystkie krzaki które rosną na 
ulicy i zasłaniają skrzyŜowanie 

Na wnioskowanym terenie brak jest moŜliwości budowy chodnika z uwagi na małą szerokość pobocza. Proponuje się zmianę 
oznakowania ulicy, które z pewnością uspokoi ruch. Zmiana będzie się jednak wiązała z zakazem moŜliwości parkowania pojazdów 
wzdłuŜ tej drogi. Istnieje konieczność zaakceptowania takiego rozwiązania przez lidera.

43 000,00 zł

437 446 Rewitalizacja przestrzeni publicznych 
Sępolna: Architektoniczna odbudowa 
miejsc na gromadzenie odpadów

Zapewnienie mieszkańcom moŜliwość gromadzenia odpadów naleŜy do zadań własnych zarządców nieruchomościami i wspólnot 
mieszkaniowych. Zadanie nie moŜe być wykonane w ramach WBO.

x

438 447 Podwórka, jako miejsce rekreacji i 
wypoczynku

korekta kosztów. Kwota 1,5 mln PLN jest zbyt mała na rewitalizację 3 podwórek. Liderzy projektu powinni wybrać jedno lub dwa, które 
za tę kwotę będą mogły zostać zrewitalizowane w całości bądź w części. Mogą teŜ przyjąć taką opcję, ze za 1,5 mln zostanie 
przygotowany projekt rewitalizacji dla 3 podwórek a realizacja tego projektu zostanie przeprowadzona w zakresie, na który pozwoli 
pozostała ilość środków. Wybierając drugą opcję, prace przy rewitalizacji podwórek będą mogły zostać zakończone w kolejnych 
edycjach WBO lub w innym trybie.

1 500 000,00 zł

439 448 śyj aktywnie od Juniora do Seniora - 
budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego na Popowicach

Teren nie jest własnością Miasta. x

440 449 Przebudowa skrzyŜowania ulic 
Suwalskiej i Królewieckiej - budowa 
wyspy na przejściu dla pieszych

Zadanie zostało juŜ wcześniej ujęte w planach inwestycyjnych Miasta z terminem realizacji do końca  2014 roku x

441 450 Wraticlavia "Wehikuł czasu" - 
podgrodzie i gród obronny. 
Średniowieczne Centrum Historyczne. 
Etap I: Podgrodzie

Są to tereny parkowe, zagospodarowane w całości i z tego powodu nie ma moŜliwości realizacji w tym miejscu takiej inwestycji. x

442 451 Modernizacja placu zabaw i remont 
ogrodzenia

brak uwag 325 000,00 zł

443 452 Rewitalizacja podwórka między ulicami 
Emila Zegadłowicza, Lucjana 
Siemieńskiego, Józefa Ignacego 
Kraszewskiego i Kleczkowską

W roku bieŜącym, w ramach zadań inwestycyjnych miasta, zostanie wykonany w podwórzu remont ciągów komunikacyjnych i 
nasadzenia zieleni. W ramach WBO moŜna wykonać pozostałe prace dotyczące rewitalizacji podwórka ale szczegółowy zakres prac 
moŜliwy będzie do ustalenia na etapie realizacji projektu

1 450 000,00 zł

Kraszewskiego i Kleczkowską

444 453 Modernizacja bazy sportowej przy 
Gimnazjum nr 6 przy Alei Pracy 24 we 
Wrocławiu

brak uwag 1 000 000,00 zł

445 454 Bezpieczne Przedszkole korekta kosztów 200 000,00 zł
446 455 Ogród przedszkolny z bezpiecznym 

ogrodzeniem
Korekta kosztów. Plac zabaw będzie modernizowany w roku 2014. W ramach WBO moŜliwa jest modernizacja ogrodzenia. 100 000,00 zł

447 456 Remont klatki schodowej w budynku 
przy ul. Sokolniczej 42, Wrocław-Stare 
Miasto

korekta kosztów 150 000,00 zł

448 457 Rewitalizacja Podwórka w kwartale ulic: 
Drzewna, Sikorskiego, Sokolnicza

brak uwag

449 458 Obiekt sportowo-rekreacyjny Psie Pole. 
Kort Tenisowy, bieŜnia, boisko do 
siatkówki. Rewitalizacja obiektu 
sportowo rekreacyjnego w dzielnicy Psie 
Pole przy Szkole Podstawowej nr 98

korekta kosztów 1 250 000,00 zł

450 459 Unowocześnienie oświetlenia i 
zwiększenie ilosci punktów oświetlenia 
ulicznego dla ulicy Rzeźniczej

korekta kosztów. Projekt nie powinien dotyczyć instalacji oświetlenia na budynkach nienaleŜących do Miasta. 200 000,00 zł

451 460 Rewitalizacja Przestrzeni publicznej 
Sępolna: projekt przebudowy i 
rewitalizacji głównej osi rekreacyjnej i 
miejsca spotkań mieszkańców Sępolna

Szczegółowy zakres projektu oraz lokalizacja poszczególnych obiektów do uzgodnienia na etapie realizacji projektu. Podobny zakres 
projektowy w projekcie nr 476

990 000,00 zł

452 461 Nasadzenia Ŝywopłotów - rewitalizacja 
ul. Mickiewicza w Parku Szczytnickim 

Nasadzenia będą realizowane w bieŜącym roku x
ul. Mickiewicza w Parku Szczytnickim 
(odcinek od ul. Bartla do ul. Kopernika)

453 462 Ławka p.t. "Płomienna Ławka" Zarządcą Ogrodu Botanicznego jest Uniwersytet Wrocławski i to do niego powinna być kierowana prośba x



454 463 "Podwórze z klasą" - Gajowice korekta kosztów 1 500 000,00 zł
455 464 Stacje wypoŜyczania elektrycznych 

skuterów miejskich dla turystów + 
urządzenie mobilne z aplikacją pełniącą 
funkcję przewodnika po atrakcjach 
Wrocławia.

Projekt nie jest projektem inwestycyjnym do zrealizowania w ramach WBO. Większa część kosztów z nim związana pojawi się 
dopiero z chwilą kiedy stacje zaczną funkcjonować. Dotyczy on nie tylko budowy stacji ale równieŜ budowy pojazdów a później 
organizacji i utrzymania całego systemu. W projekcie brakuje szczegółów dotyczących kosztów utrzymania takiej stacji, jej obsługi, 
serwisu pojazdów itd. Nieznane są zasady i koszty wynajmu pojazdów. Nie jest znany podmiot, który obsługiwałby i finansował 
funkcjonowanie tego systemu. Nie są znane koszty organizacji systemu wypoŜyczania, nadzoru, serwisu itd. 

x

456 465 Rewitalizacja Zespołu Parkowo - 
Pałacowego, zagospodarowanie 
przestrzeni na międzypokoleniowy ogród 
rekreacyjno - terapeutyczny wraz z 
wyrównaniem i utwardzeniem 
wewnętrznej drogi dojazdowej.

Do kwoty 1,5 mln moŜna opracować projekt i wykonać na jego podstawie małą część zagospodarowania tego parku. Szczegóły do 
uzgodnienia na etapie realizacji

1 500 000,00 zł

457 466 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z 
placem zabaw.

korekta kosztów 835 000,00 zł

458 467 Zagospodarowanie części działki nr 1/7 
na bezpieczną drogę dojścia do szkołu i 
zielone tereny rekreacyjne

W 2014 r zrealizowany zostanie ciąg pieszy łączący ul. Zabrodzką z Wałbrzyską wraz z oświetleniem. x

459 468 Poprawa jakości ciągów pieszych wraz z 
korektą miejsc postojowych i 
uzupełnieniem drzewostanu wzdłuŜ ul. 
Bacciarellego na osiedlu Bartoszowice.

korekta kosztów 420 000,00 zł

460 469 "Ruch na zdrowie" Plac aktywności 
fizycznej - siłownia na powietrzu, kort 
tenisowy i bieŜnia, boisko do gry w piłkę 
noŜną, trybuny, infrastruktura wokół 
szkoły (chodniki), poczekalnia pasywna

korekta kosztów 450 000,00 zł

461 470 Poprawa lokalnej estetyki przestrzeni Teren nie jest własnością Miasta. x461 470 Poprawa lokalnej estetyki przestrzeni 
publicznej poprzez ogrodzenie 
cmentarza

Teren nie jest własnością Miasta. x

462 471 Słodowa - Wyspa niezaleŜnej kultury i 
sportu. Budowa estrady z oświetleniem i 
łączami sanitarnymi oraz siłowni na 
wolnym powietrzu.

korekta kosztów. Siłownię moŜna ulokować na wyspie Bielarskiej. Scena ustawiana jest okres wiosna-jesień i demontowana na zimę. 
Nie planuje się w najbliŜszym czasie budować kolejnej sceny, ale i istniejąca scena z zapleczem jest w chwili obecnej wystarczająca.  
Zaplecze sanitarne równieŜ jest ustawiane na okres wiosenny, letni i jesienny..

100 000,00 zł

463 472 Osiedle ogród - ZałoŜenie ogrodowo-
parkowe w obrębie ulic: Grudziądzka, 
Krzywoustego, Brucknera, Kętrzyńska, 
GiŜycka.

brak uwag 1 375 000,00 zł

464 473 Osiedle ogród - rekreacja w miejscu 
zamieszkania - rewitalizacja wnętrza 
międzyblokowego w obrębie ulic: 
Grudziądzka 72-100, Krzywoustego 33-
63

brak uwag 1 334 500,00 zł

465 474 Osiedle ogród - rekreacja w miejscu 
zamieszkania - rewitalizacja wnętrza 
międzyblokowego w obrębie ulic: 
Grudziądzka 102-120, Krzywoustego 65-
83

brak uwag 1 365 550,00 zł

466 475 Osiedle ogród - Grudziądzka- Chodnik, 
trawniki, klomby z róŜami.

brak uwag 1 068 500,00 zł

467 476 Street Spot - przestrzeń wielofunkcyjna 
we Wrocławiu, Sport, relaks, sztuka w 
jednym miejscu

Dokładny zakres prac wraz z lokalizacją poszczególnych elementów jest do uzgodnienia na etapie realizacji projektu. Podobny zakres 
projektu w projekcie nr 460

600 000,00 zł

468 477 Street Spot - przestrzeń wielofunkcyjna 
we Wrocławiu, Sport, relaks, sztuka w 
jednym miejscu

Działalność zaproponowana we wniosku jest od 2013 roku realizowana przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego na terenie 
Wysp Słodowej i Piasek. 
Place zabaw i miejsca rekreacyjne zlokalizowane są na Wyspie Bielarskiej. 

x



469 478 Street Spot - przestrzeń wielofunkcyjna 
we Wrocławiu, Sport, relaks, sztuka w 
jednym miejscu

Nie ma moŜliwości wybudowania na wskazanym terenie boiska do gry w koszykówkę, toru rolkowego, mini placu zabaw, placu 
deskorolkowego. Teren Wzgórza Polskiego nie jest miejscem do czynnego uprawiania sportu. Lider projektu moŜe zmodyfikować 
swój projekt pod kątem stworzenia w wyznaczonym miejscu przestrzeni dla sztuki: wystaw i warsztatów malarskich itp. NaleŜy takŜe 
brać pod uwagę, Ŝe w rzeczonym obszarze występują liczne sieci podziemne, w tym duŜa sieć gazowa.

600 000,00 zł

470 479 "Ulica Równości" - wyrównanie i 
utwardzenie nawierzchni drogi ul. 
Sosnowieckiej

korekta kosztów. Realizacja moŜliwa tylko odnośnie części projektu. Działki nr 32/1 (część północno wschodnia), AM-6, 6/1 AM-7 
obręb KsięŜe Wielkie - droga ziemna. MoŜliwe jest wybudowanie drogi do miejsca, gdzie kończy się działka nr 6/1.
WzdłuŜ ulicy Sosnowieckiej ZDiUM planuje wykonać oświetlenie w roku bieŜącym. Wniosek powinien być spójny z realizacją całości 
oświetlenia w okolicy. Działka nr 44/2 - aby ją ukształtować zgodnie z wymogami planu (szer 10,5m) naleŜałoby wydzielić i przejąć we 
władanie fragmenty działek prywatnych, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, przekraczającymi 1,5 mln. W tym zakresie opinia 
jest negatywna. Działka nr 32/1 - nie jest moŜliwe ukształtowanie drogi zgodnie z wymogami planu. Działka nr 6/1 - znajduje się w 
terenie oznaczonym jako 2U, którego podstawowym przeznaczeniem są usługi i nie przewiduje się w proponowanym w projekcie 
miejscu publicznych dróg dojazdowych.

500 000,00 zł

471 480 Zagospodarowanie wnętrz 
międzyblokowych

korekta kosztów 1 200 000,00 zł

472 481 Budowa infrastruktury Baseballowej we 
Wrocławiu - korzyści dla wszystkich!

Przy Kłodzkiej planowana jest budowa szkoły wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni wokół budynku tj. m.in. budowa boisk 
sportowych. Jest juŜ ogłoszony konkurs na budowę obiektu. Zostanie on rozstrzygnięty na przełomie maja i czerwca. Dlatego dla tej 
lokalizacji opinia jest negatywna. Teren przy ul. Chopina jest parkiem i w nim taka inwestycja nie powinna być realizowana. 
Informujemy, ze boisko do Baseball mogłoby zostać zaplanowane i zrealizowane przy ul. Niepodległości na Zakrzowie. Liderzy 
projektu mogą zaproponować taką lokalizację.

1 304 000,00 zł

473 482 Strefa sportowo - rekreacyjna dla dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym

brak uwag 1 210 851,00 zł

474 483 Modernizacja Sportowego Centrum 
Treningowego pod kątem potrzeb 
wrocławskich klubów rugby, softballu, 
futbolu amerykańskiego, lacrosse i 
ultimate frisbee w perspektywie World 
Games 2017.

brak uwag 1 325 000,00 zł

475 484 Rewaloryzacja alei kasztanowców przy brak uwag 314 000,00 zł475 484 Rewaloryzacja alei kasztanowców przy 
ul. Parkowej i Karłowicza

brak uwag 314 000,00 zł

476 485 Przebudowa zespołu sportowo-
rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół 
nr 9 we Wrocławiu

korekta kosztów. bez siłowni, która nie  powinna być realizowana w obiekcie, z którego korzystają dzieci do 14 roku Ŝycia. 1 250 000,00 zł

477 486 Projekt nawierzchni na Placu Nankiera 
we Wrocławiu

korekta kosztów 810 000,00 zł

478 487 Świdnicka 28 - reSTART Koncepcja 
zagospodarowania podwórka przy 
Scenie Kameralnej Teatru Polskiego

Lider projektu powinien bardziej uszczegółowić zakres planowanych prac. Na podstawie załączonych dokumentów trudno jest się 
odnieść do realności kosztów przedstawionych w kosztorysie.

?

479 488 Modernizacja boiska szkolnego brak uwag 489 572,00 zł
480 489 Park Rodzinny Gądów korekta kosztów. Szczegółowy zakres projektu do ustalenia na etapie realizacji. MoŜliwość ustawienia stanowisk grill opiniowana 

negatywnie, kwestia estrady i jej rocznego utrzymania moŜe znacznie podroŜyć projekt, do decyzji lidera pozostaje pozostawienie jej 
w projekcie lub rezygnacja z niej.

400 000,00 zł

481 490 Budowa łącznika chodników przy ul. 
Smardzowskiej 2 / ul. Klasztornej 54-60 
we Wrocławiu

brak uwag 61 800,00 zł




































