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Uwagi

9

"Atrakcyjnie i bezpiecznie - to Nasz 

Kosmos!"  - poprawa bezpieczeństwa i 

atrakcyjności terenu wokół Szkoły 

Podstawowej nr 118 na Osiedlu 

Kosmonautów.

3438   285 421,33 zł   300 000 zł 

10

"Plac zabaw i plac rekreacyjny czyli 

nowa przestrzeń publiczna na 

Muchoborze Wielkim dla młodszych i 

starszych i najstarszych". Lokalizacja: 

ul. Stanisławowska i Buczacka, nad 

potokiem Kasina

1982   411 000,00 zł   490 000 zł 

28

"Osiedle na sportowo" - rewitalizacja 

boiska przy ul. Osinieckiej na osiedlu 

Żerniki

2386   220 000,00 zł   385 000 zł 

36

Budowa Placu Sportów Miejskich w 

jednej z lokalizacji: Wzgórze 

Słowiańskie, Wzgórze Andersa. Będzie 

to obiekt sportowo-rekreacyjny o 

przeznaczeniu treningowym

1996   296 900,00 zł   269 900 zł 

wyłączono teren przy pl. 

Strzegomskim z uwagi na 

przygotowania do sprzedaży

69

Zabezpieczenie kolekcji zabytkowych 

tramwajów na tyłach zajezdni przy ul. 

Legnickiej przez przeniesienie ich do 

budynku zajezdni. Remont wagonu 

Maximum z 1901 r.

1834   500 000,00 zł   500 000 zł 

po wykonaniu dokumentacji 

projektowej będzie można dokładnie 

określić koszty i zakres wykonanych 

prac

75

"Aktywni w rytm muzyki" - muzyczny 

plac zabaw dla ZS nr 20 ul. Kłodnicka 

36

1863   368 670,33 zł   400 000 zł 

88

Przystosowanie obiektu sportowego do 

potrzeb futbolu amerykańskiego oraz 

rozgrywania meczów rugby, ultimate 

frisbee, lacrosse i piłki nożnej. 

Lokalizacja: Stadion MOSiR ul. 

Lotnicza 72.

3815   495 000,00 zł   495 000 zł 

119

Zagospodarowanie terenu przy 

kościele, budowa chodnika, 

uporzadkowanie zieleni, oświetlenie. 

Lokalizacja: ul. Żernicka 242

1850 73 000 zł     73 000 zł 

1

URBANFIT ogólnodostępne miejsce 

przeznaczone do ćwiczeń ruchowych, 

charakteryzujące się różnym poziomem 

sprawności, nie wykluczające osób 

niepełnosprawnych. Lokalizacja: ul. 

Górnośląska

859   500 000,00 zł   500 000 zł 

2
Zasadzenie drzew i krzewów wzdłuż ul. 

Strońskiej oraz ul. Piławskiej
1155   150 000,00 zł     40 000 zł 

Projeky wybrane w głosowaniu

Pozostałe projekty, które brały udział w głosowaniu
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3

Kompleksowe zagospodarowania 

zaniedbanego i nieuporządkowanego 

terenu zieleni miejskiej w obrębie ul. 

Charkowskiej, Królewskiej i 

Kujbyszewskiej i stworzenie miejsca do 

odpoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców Zakrzowa

1773   440 000,00 zł   440 000 zł 

4

Wykarczowanie dziko rosnących 

krzewów oraz posprzątanie odpadów 

zalegających w parku przy Stadionie 

Olimpijskim.

1137     60 000,00 zł   100 000 zł 

5

"Wrocławski Flow" - Parkour Park - 

miejsce czynnego wypoczynku ludzi 

zainteresowanych ogólnym rozwojem 

fizycznym. Lokalizacja: tereny przy ul. 

Morwowej

1562   482 326,30 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu może nie 

zmieścić się w założonym budżecie, 

po wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

6

Zmiana funkcji parku otoczonego 

ulicami: Czajkowskiego, Asnyka, 

Konopnickiej, Makuszyńskiego na 

rekreacyjno-sportową.

1286   216 000,00 zł   384 000 zł 

7

Rewitalizacja podwórka wewnątrz ulic: 

Powstańców Śląskich, Spadochroniarzy 

i Sztabowej pod kątem placu zabaw, 

terenów zielonych i rekreacyjnych

1162   340 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

8

Rewitalizacja podwórka przy ul. 

Szklarskiej pod kątem placu zabaw, 

terenów zielonych i rekreacyjnych

335     62 500,00 zł   360 000 zł 

11
Modernizacja boiska przy ul. 

Orzechowej na osiedlu Gaj
1412   435 000,00 zł   435 000 zł 

12

Budowa placu zabaw przy 

skrzyżowaniu ulic: Czajkowskiego i 

Długosza

1235     17 118,00 zł   250 000 zł 

13
Rewitalizacja  podwórka między 

ulicami: Energetyczną i Pretficza
713   200 000,00 zł   409 350 zł 

14

Rewitalizacja podwórka między ulicami 

Lelewela 17 do 23 oraz Prostą 46 wraz 

z budową obiektów małej architektury
421   340 000,00 zł   350 480 zł 

15

Budowa estrady w Parku Południowym, 

wyposażonej w odpowiednią instalację 

oświetleniową, nagłośnienie, 

urządzenia sanitarne.

1606   345 000,00 zł   345 000 zł 

Z uwagi na poziom skomplikowania 

projektu dopiero po wykonaniu 

dokumentacji zostanie określony 

zakres wykonywanych prac

16

Budowa miejsc rekreacji, sportu i 

wypoczynku dla dzieci, młodzieży i 

osób starszych w Parku Pawłowickim
1637   260 000,00 zł   300 000 zł 

zbyt mały teren na taki obiekt, zakres 

realizacji projektu zostanie określony 

po wykonaniu dokumentacji

17

"Kolorowe Słońce" - rewitalizacja 

wnętrza międzyblokowego przy ul. 

Stysia 71

443   108 954,00 zł   120 000 zł 

18

Rewitalizacja wnętrza 

międzyblokowego pomiędzy ulicami: 

Sudecką, Sztabową, Pocztową

679   158 000,00 zł   473 760 zł 

19

Budowa miejsc postojowych przy 

Wspólnocie Mieszkaniowej ul. 

Orzechowa 46-60 na drodze 

prowadzącej do Szkoły Podstawowej nr 

90 i do Gimnazjum nr 25.

553   480 000,00 zł   480 000 zł 
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20

Remont chodnika przy ul. 

Tomaszowskiej od nr 9 do 17A oraz 

budowa dwóch parkingów z płyt 

ażurowych przy ul. Tomaszowskiej oraz 

Przestrzennej na wysokości 

wspomnianego wyżej bloku

523   240 000,00 zł   180 000 zł 

21

Budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu 

Strachocin - Swojczyce - Wojnów w 

kwartale ulic: Strachocińska, 

Tatarakowa, Wieśniacza

713     39 495,00 zł     40 000 zł 

22

Rewitalizacja terenów zielonych na 

skrzyżowaniu ulic Kruczej i Mieleckiej 

oraz we wnętrzu podwórkowym 

pomiędzy ulicami Kruczą, Mielecką i 

Tarnobrzeską

538     21 300,00 zł   308 945 zł 

23

Rewitalizacja podwórka między ulicami 

Reja, Grunwaldzką, Górnickiego i 

Sienkiewicza 744     50 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

24

Usunięcie gruzu i śmieci z terenu 

zabytkowego fortu piechoty przy ul. 

Polanowickiej

1225       4 000,00 zł     17 000 zł 

25

Modernizacja placu zabaw Przedszkola 

nr 10 przy ulicy Starogajowej 1743     55 000,00 zł     65 000 zł 

26

Zagospodarowanie terenu do celów 

rekreacyjnych przy zbiorniku wodnym 

przy ul. Żmigrodzkiej polegające na 

budowie ciągów pieszo-rowerowych, 

pomostu, kładki drewnianej oraz 

zagospodarowanie terenów zielonych

887   270 000,00 zł   270 000 zł 

27

Rewitalizacja podwórka pomiędzy 

ulicami: Łódzką, Tomaszowską, 

Przestrzenną, Wesołą

717   115 000,00 zł   142 000 zł 

29

Zagospodarowanie terenu zielonego w 

parku na osiedlu Bieńkowice jako 

terenu rekreacyjno sportowego i placu 

zabaw dla dzieci. Lokalizacja: ul. 

Ziemniaczana

337   220 000,00 zł   163 000 zł 

30

Rewitalizacja boiska sportowego przy 

ul. Ziemniaczanej

304   100 000,00 zł     60 000 zł 

możliwa rewitalizacja trawiastego 

boiska, park objęty ochroną 

konserwatorską, wykonanie 

ogrodzenia wpłynie niekorzystnie na 

układ obiektu oraz ograniczy 

swobodne korzystanie z niego

31

Doposażenie placu zabaw w 

przedszkolu nr 133 przy ulicy Zemskiej 

16

704     50 594,24 zł     61 000 zł 

32

Modernizacja placu zabaw na terenie 

Przedszkola nr 148 przy ul. Rogowskiej 914   105 000,00 zł   105 000 zł 

na terenie szkoły jest ograniczona 

ilość miejsca

33

Montaż sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Suwalskiej i 

Królewieckiej; montaż progu 

zwalniającego przy skrzyżowaniu ulicy 

Suwalskiej i Maślickiej

489     98 000,00 zł     98 000 zł 
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34

Przesunięcie chodnika w ciągu ul. 

Vivaldiego, przestawienie latarni oraz 

budowa wzdłuż ul. Vivaldiego na 

odcinku od ul. Buforowej do wjazdu na 

teren Wspólnoty Mieszkaniowej Cztery 

Pory Roku "Wiosna", parkingu w 

postaci zatoki postojowej

1253     46 000,00 zł     40 000 zł 

35
Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 

106 przy ulicy Sycowskiej 9
717   190 500,00 zł   211 000 zł 

37

Przebudowa wnętrza podwórzowego 

pomiędzy ul. Białoskórniczą, Mikołaja i 

Rzeźniczą.
148     78 700,00 zł   344 600 zł 

jezdnia wraz z chodnikiem wykonane 

w 2012r., niegospodarnością byłoby 

ponowne ich przebudowywanie, 

dlatego ograniczenie zakresu prac do 

rewitalizacji podwórza

38

Modernizacja i rewitalizacja ogrodu 

należącego do Przedszkola nr 22 przy 

ul. Stanisławowskiej

1153   102 850,00 zł   103 000 zł 

39

Wyrównanie i utwardzenie drogi 

będącej zakończeniem ul. 

Przestrzennej

528     60 050,00 zł     90 000 zł 

40

Rewitalizacja i modernizacja ogrodu i 

placu zabaw przy Przedszkolu nr 6 przy 

ul. Braci Gierymskich 89

515   142 066,50 zł   212 000 zł 

41
Rewitalizacja podwórka przy ulicy 

Jedności Narodowej 45 i 45a
378     85 500,00 zł     98 000 zł 

zakres projektu pokrywa się z 

projektem nr 79

42

Budowa chodnika przy ul. Wieczornej 

pomiędzy ulicami Południową i 

Wietrzną; uspokojenie ruchu na ul. 

Zefirowej pomiędzy ulicami Wieczorną i 

Wietrzną. Lokalizacja: dojście do ZS-P 

nr 16 przy ul. Wietrznej; 

287     32 000,00 zł     50 000 zł 

43

Modernizacja kwartału i narożnika ul. 

Kołłątaja i Rejtana. Wprowadzenie 

podziału terenu na strefę skweru 

miejskiego, który przynależy do 

przestrzeni miejskiej oraz na strefę 

wnętrza kwartału, którą należy 

przywrócić okolicznym mieszkańcom.

1042   499 806,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

44

"Kolorowy zawrót głowy" - budowa 

placu zabaw przy Przedszkolu nr 34 

przy ul. Piastowskiej, Nowowiejskiej, 

Gdańskiej

768   116 392,00 zł   116 000 zł 

45

Rewitalizacja skweru w centrum osiedla 

tzw. "Cztery Dęby" ul. Kowalska i 

Chłopska

384     42 000,00 zł     52 000 zł 

projekt nie obejmuje wykonania 

rzeźby Krasnala Kowala

46

Budowa placu rekreacyjnego przy ul. 

Ełckiej
366     73 000,00 zł     88 000 zł 

wycena nie zawiera kosztów 

monitoringu, które uniemożliwiłby 

realizację projektu z uwagi na 

przekroczenie kwoty 500 000zł

47

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic 

Drzewnej, Sikorskiego oraz Sokolniczej 989   225 000,00 zł   303 200 zł 

48
Budowa zatoki parkingowej przy ul. 

Mrągowskiej
187   300 000,00 zł   450 000 zł 
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49

Remont chodnika przy ul. Warmińskiej 

na odcinku od ul. Maślickiej do ul. 

Rolnej

265     41 650,00 zł   100 000 zł 

50

Modernizacja placu zabaw i ogrodu 

przy Przedszkolu nr 90, ul. Zaporoska 527     36 514,00 zł     37 000 zł 

51

Rewitalizacja alejki i skweru przy ul. 

Waryńskiego. Zamontowanie urządzeń 

do ćwiczeń rekreacyjno-siłowych o 

niewielkim stopniu trudności, 

doświetlenie

169     67 000,00 zł   300 000 zł 

52

Realizacja systemu tras biegowych 

wraz ze ścieżką zdrowia na terenie 

Parku Złotnickiego

1507   155 000,00 zł   155 000 zł 

53

"Słoneczny park na Ołtaszynie" - 

budowa placu zabaw i terenu 

rekreacyjno sportowego na Ołtaszynie 1783   469 800,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

54

Budowa boiska do gry w piłkę nożną, 

ręczną oraz koszykówkę przy 

Gimnazjum nr 30 przy ulicy Jantarowej
1072   351 811,98 zł   500 000 zł 

55
Remont chodnika w ciągu ul. 

Daszyńskiego
569     69 825,00 zł   110 000 zł 

56

Budowa boiska wielofunkcyjnego do 

piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej i do 

tenisa ziemnego przy SP Nr 76 przy ul. 

Wandy

1025   500 000,00 zł   500 000 zł 

57

Rewitalizacja placu zabaw. Lokalizacja 

kwartał ulic: al. Hallera 14, 16 i ul. 

Wolbromska 4-10

340     26 500,00 zł   234 200 zł 

58

"Międzypokoleniowe centrum rekreacji 

mieszkańców Lipy Piotrowskiej" - 

rewitalizacja terenu wokół budynku 

dawnej szkoły podstawowej. 

Lokalizacja:  ul. Tymiankowa

1036   490 000,00 zł   476 650 zł 

realizacja możłiwa w części terenu 

nieprzeznaczonej do sprzedaży i 

zabudowy

59

Budowa chodników wzdłuż ogrodzenia 

szkolnego od strony ul. Wieczystej, 

przy SP nr 17. Zagospodarowanie 

terenu przylegającego do chodnika - 

nasadzenia.

1201     52 418,66 zł     73 000 zł 

60

Remont chodników w obrębie osiedla 

Bartoszowice - wzdłuż ulic: 

Baciarellego, Jackowskiego i Canaletta 
475   143 000,00 zł   185 000 zł 

61

Odrestaurowanie  pomnika św. Jana 

Nepomucena, iluminacja, utwardzenie 

terenu wokół, ozdobne ogrodzenie, 

uzupełnienie zieleni. Lokalizacja: 

pl.Świętojański przed zamkiem w 

Leśnicy, 

682   250 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu jest 

uzależniona od dokładnej wyceny 

związanej z renowacją pomnika a ta 

będzie możliwa po wykonaniu 

dokumentacji z zakresem 

wykonywanych prac, w związku z 

czym możliwa jest realizacja tylko 

części zakresu projektu zgłoszonego 

do WBO2013
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"Street spot - ul. Kosynierów 

Gdyńskich" - wielofunkcyjna przestrzeń, 

gdzie swoje miejsce znajdą różne 

sporty, hobby, sztuka i rozrywka

824   120 000,00 zł   250 000 zł 

po wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych 

prac,

63

"Street spot - pl. Polski" wielofunkcyjna 

przestrzeń, gdzie swoje miejsce znajdą 

różne sporty, hobby, sztuka i rozrywka 728   120 000,00 zł   150 000 zł 

po wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych 

prac, wymagane uzgodnienia z 

Miejskim Konserwatorem Zabytków

64

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: 

Skłodowskiej, Nehringa, 

Nauczycielskiej

306   160 000,00 zł   435 000 zł 

Wrocławskie Mieszkania posiadają 

gotowy projekt wykonawczy 

dotyczący tego obszaru

65

Remont chodnika między ul. Lotniczą a 

Szybowcową. Jest to połączenie 

między przystankiem tramwajowym 

przy ul. Lotniczej a osiedlem 

mieszkaniowym

1533     33 000,00 zł     36 000 zł 

66

Wyposażenie terenu zielonego w 

ogrodzony wybieg dla zwierząt i plac 

zabaw dla dzieci wraz z nasadzeniami 

zielonymi. Gądów Mały, między 

Bulwarem Ikara a ul. Drzewieckiego

1717     16 000,00 zł     16 000 zł 

67

Wyciszenie ruchu tramwajów za 

pomocą szlifowania łuków torowisk na 

ulicach: Władysława 

Łokietka/Bolesława Chrobrego; 

Drobnera/Dubois; Świdnicka/pl. 

Teatralny

925   105 000,00 zł   147 000 zł 

ul. Nowowiejska będzie remontowana 

pod tym kątem w bieżącym roku

68

Wyposażenie pl. Kościuszki w 

drewniane ławki z oparciami, po 6 sztuk 

przypadających na każdą ćwiartkę 

placu

643     68 680,00 zł     70 000 zł 

70

Rekonstrukcja podstawy rzeźby pt. 

"Ucieczka do Egiptu", na skrzyżowaniu 

ul. Słubickiej ze Szprotawską. 

Rekonstrukcja powinna umożliwiać 

zamontowanie na niej w przyszłości 

odtworzonej rzeźby

150     80 000,00 zł   500 000 zł 

trudno jest oszacować koszty 

ponieważ całe założenie jest dziełem 

artystyczno/architektonicznym

71

Montaż czterech asfaltowych progów 

zwalniających na ul. Deszczowej 

pomiędzy ul. Sowią a Krzycką
148     47 000,00 zł     47 000 zł 

z uwagi na infrastrukturę drogową nie 

ma możliwości nasadzeń, reszta 

projektu możliwa do realizacji

72

Przedłużenie szpaleru drzew 

znajdującego się po północnej części 

ul. Reja również na jej część 

południową na obszarze od ul. 

Sienkiewicza do ul. Skłodowskiej-Curie

557     35 000,00 zł   100 000 zł 

projekt może ograniczyć ilość miejsc 

parkingowych na ul. Reja

73

"Wywindowani kulturalnie" -  zakup i 

montaż windy w Centrum Kultury 

Wrocław-Zachód przy ulicy 

Chociebuskiej. Dostosowanie obiektu 

do potrzeb osób starszych i 

niepełnosprawnych

1052   139 000,00 zł   150 000 zł 
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Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: 

Siemieńskiego, Kraszewskiego, 

Zegadłowicza i Kleczkowskiej 1262   293 096,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

76
Oświetlenie Wyspy Piasek. Lokalizacja: 

ul. Staromłyńska
555     26 896,00 zł     50 000 zł 

77

Budowa placu zabaw i rewitalizacja 

zieleni na terenie SP nr 40 przy ulicy 

Sołtysowickiej 34 

742     74 000,00 zł     74 000 zł 

na terenie szkoły jest plac zabaw z 

2010r.

78

Rewitalizację podwórka przy ul. 

Świdnickiej 28 pomiędzy dwoma 

teatrami i siedzibą TSKŻ 641   305 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

79
Budowa placu rekreacyjnego dla 

seniorów w Parku Gajowickim
695     50 000,00 zł     60 000 zł 

80
Naprawa chodnika przy ul. Zaporoskiej

453     30 000,00 zł     16 000 zł 

81

Rewitalizacja podwórka w kwartale ul. 

Curie-Skłodowskiej 87-91, Wybrzeżu 

Wyspiańskiego 32-37 i 

Smoluchowskiego 50-56

820   500 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

82

"Malownicza Wyspa" - miejsce spotkań 

wszystkich mieszkańców osiedla i 

okolic, plac zabaw, place sportowe, 

nasadzenia zieleni. Lokalizacja: ul. 

Łanowskiego

986   269 240,83 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

83
Budowa terenów rekreacyjnych wraz z 

małą architekturą przy ul. Kłodzkiej
845   100 000,00 zł   100 000 zł 

84

Budowa terenu rekreacyjnego, sceny 

estradowej, grilla, obiektów sportowych. 

Lokalizacja: teren zielony między 

blokami przy ul. Bajana i Drzewieckiego

1188     88 900,00 zł   102 000 zł 

85

"Budowa boiska ze sztuczną murawą i 

oświetleniem" - boisko wejdzie w skład 

kompleksu WCSHiR (Stadion przy ulicy 

Lotniczej 72) i będzie udostępniane na 

dotychczasowych zasadach

882   460 000,00 zł   460 000 zł 

zadanie ujęte w WPI na 2015-2016

86

Remont chodników po obu stronach ul. 

Spółdzielczej

635   198 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

87

Modernizacja i przebudowa boiska oraz 

okolicznego terenu, budowa kortu 

tenisowego, bieżni, boiska do 

siatkówki, remont drogi dojazdowej, 

chodników i elementów małej 

architektury, rewitalizacja terenów 

zielonych. Lokalizacja: Działka przy SP 

nr 98, ul. Sycowska 22

640   450 000,00 zł   470 000 zł 

89

Montaż progów zwalniających na 

długości ul. Wędkarzy od nr 15 do nr 25 

oraz budowa chodników na ul. 

Wędkarzy od nr 1a do 39.

234   480 000,00 zł   280 000 zł 

budowa w tym miejscu placu zabaw 

koliduje z MPZP, reszta projektu 

możliwa do realizacji
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90

Wytyczenie ścieżki spacerowej w Parku 

Wschodnim w celu uprawiania nordic 

walking oraz biegania

727     83 000,00 zł     83 000 zł 

91

Odtworzenie układu alejowego wzdłuż 

ul. Kurkowej i przedłużenie go wzdłuż 

osi północ-południe. Wydzielenie części 

rekreacyjnej i umiejscowienie jej w 

klinie zieleni pomiędzy ul, Kurkową a ul. 

Składową

383   200 900,00 zł   271 000 zł 

92

Budowa parkingu w podwórzach 

kamienic znajdujących się między ul. 

Jedności Narodowej a pl. św. Macieja. 

Projekt zakłada utworzenie parkingu, 

przystosowanie terenu do potrzeb 

mieszkańców i pozostałych 

użytkowników oraz utworzenie strefy 

reprezentacyjnej w jego północnej 

części.

376   490 000,00 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych 

prac, realizacja możliwa tylko na tych 

działkach, które należą do Gminy 

Wrocław

93

Budowa placu zabaw dla dzieci z 

różnymi typami niepełnosprawności, dla 

przedszkola integracyjnego nr 89 przy 

ul. Oporowskiej 1

1692   100 000,00 zł   100 000 zł 

94

Rewitalizacja podwórza w kwartale ulic: 

Św. Jerzego 21-25, Wapienna 22-30, 

Przestrzenna 49 

721   190 000,00 zł   190 000 zł 

dokładny zakres prac zostanie 

ustalony po wykonaniu dokumentacji

95

Rekultywacja terenu zielonego wzdłuż 

ul. Powstańców Śląskich. Renowacja 

trawnika, zabezpieczenie przed 

parkującymi pojazdami

615     22 500,00 zł     18 000 zł 

96

Budowa miejsc postojowych od strony 

ul. Ostrowskiej oraz nasadzenie 5 

drzew w pasie pomiędzy istniejącym 

chodnikiem a miejscami postojowymi

225     50 000,00 zł     55 000 zł 

97

Rewitalizacja i modernizacja dwóch 

skwerów w strukturze urbanistycznej 

Sępolna. Projekt ma również na celu 

odnowienie zaniedbanych elementów 

małej architektury charakterystycznych 

dla Sępolna. Lokalizacja: ul. 9 Maja, 

Mickiewicza, Kosynierów Gdyńskich, 

Belwederczyków, Sławka

537 30 000 zł     30 000 zł 

dokładny zakres prac zostanie 

ustalony po wykonaniu dokumentacji

98

Utwardzenie terenu podwórka w 

kwartale ulic Trzebnicka-Kleczkowska-

Siemieńskiego-Kraszewskiego
553 28 400 zł   127 000 zł 

jest to rozwiązanie doraźne

99

Budowa parku dla psów i podział na 

dwie cześci - rekreacyjną i sportową. 

Lokalizacja: teren w pobliżu wałów 

odrzańskich, okolice Bartoszowic lub 

Biskupina

739 19 800 zł     60 000 zł 

100

Budowa ścieżki rowerowej między 

przejazdem pieszo-rowerowym w 

nasypie kolejowym łączącym się z 

drogą rowerową wzdłuż ulicy Grota-

Roweckiego a początkiem drogi 

rowerowej przy Borowskiej

1633 65 000 zł     40 000 zł 
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101

"Bezpieczny Zakątek naszym placem 

zabaw - żeby na Pustkach nie było 

pustki" - Budowa placu zabaw przy ul. 

Pusteckiej 14-32

420 65 000 zł     97 500 zł 

102

"Nowy dywan dla mieszkańców" - 

Rewitalizacja podwórza między ul. 

Kruczą, Tarnobrzeską, Stalowowolską. 

Rewitalizacja zieleni, plac zabaw 

259 289 000 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

103

Budowa bieżni sportowej o nawierzchni 

tartanowej, zakończona piaskownicą do 

skoków w dal dla SP nr 95 przy ul. 

Starogajowa 66-68

973 144 500 zł   165 000 zł 

104

Budowa stanowisk grilowych między ul. 

Kasprowicza a wałami odrzańskimi 1373 96 000 zł     96 000 zł 

105

Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic 

Oporowska - Grochowska - Stalowa

644 360 000 zł   476 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

106

Bezobsługowy i ogólnodostepny 

kompleks ścianek wspinaczkowych do 

boulderingu w Parku Zachodnim

1643 66 420 zł     67 000 zł 

107

Rewitalizacja podwórka w kwartale  ul. 

Curie - Skłodowskiej, Norwida, 

Smoluchowskiego, Łukasiewicza. 915 480 000 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

108

Rewitalizacja ulicy. Lokalizacja: sięgacz 

ul. Olszewskieqo połżony przy ciagu 

handlowym miedzy ul.Orłowskiego i 

Rodakowskieqo

168 315 000 zł   365 000 zł 

109

Rewitalizacja zieleni i montaż małej 

architektury. Lokalizacja: przy ul. 

Podwale, Komuny Paryskiej przy 

Promenadzie Staromiejskiej

514 72 000 zł     72 000 zł 

możliwe do wykonania tylko w części 

terenu należącego do Gminy 

Wrocław, w zakresie, który nie jest 

sprzeczny z rewitalizacją Promenady 

Staromiejskiej

110

Budowa skateparku umożliwiającego 

uprawianie sportów rowerowych, 

deskorolkowych i rolkowych w pasie 

nieużytków zielonych nad rz. Ślęzą. 

Lokalizacja: ul. Solskiego, przy moście 

Oporowskim

1793 495 000 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

111

Renowacja zdewastowanego pomnika 

"Pionierów Oporowa z Akademickiej 

Straży Uniwersyteckiej" na Cmenatrzu 

Grabiszyńskim

306 45 000 zł     45 000 zł 

112

Rewitalizacja zieleni przy rowie 

melioracyjnym. Lokalizacja: teren przy 

ul. Brylantowej i Agatowej wzdłuż rowu 

melioracyjnego

412 19 100 zł     20 000 zł 

dokładny zakres prac zostanie 

ustalony po wykonaniu dokumentacji

113

Rewitalizacja parku osiedlowego jako 

terenu o profilu wypoczynkowo - 

sportowym. Lokalizacja: Strachocin, 

teren między ul. Włościańską a 

Strachocińska

840 498 000 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac
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114

Budowa boiska do gry w bule oraz 

zakup i montaż stołów do tenisa 

stołowego dla SP Nr 82 ul. Blacharska
489 35 000 zł     45 000 zł 

115

Organizacja konkursu na projekt 

miejskiej toalety oraz realizacja 

zwycięskiego projektu 792 500 000 zł   500 000 zł 

z uwagi na ograniczenia WBO2013 w 

kwestii budżetu jednego projektu, 

zmiana zakresu projektu na realizację 

jednego zwycięskiego projektu

116
Rewitalizacja Parku Prackiego. 

Lokalizacja Pracze Odrzańskie
514 500 000 zł   500 000 zł 

117

Budowa chodnika pomiędzy dawnym 

Dworcem Kolejki Wąskotorowej a 

kościołem. Lokalizacja trakt pomiędzy 

dawnym Dworcem Kolejki 

Wąskotorowej a kościołem pw. Św. 

Bonifacego, przy pl. Staszica

657 67 000 zł     75 000 zł 

118

Montaż tablicy zawierajacej 

najważniejsze informacje nt. historii 

Dworca Kolejki Wąskotorowej i 

archiwalne fotografie wraz z planami. 

Lokalizacja: przy pl. Staszica

865 20 000 zł     20 000 zł 

120

Rewitalizacja podwórka przy ul. 

Benedyktyńskiej. Budowa alejek, 

rewitalizacja zieleni, budowa miejsc 

parkingowych, wiaty rowerowe i wiaty 

śmietnikowe, plac zabaw

213 40 980 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

121

Park dla psów. Lokalizacja - między 

ulicami: Beniowskiego, Odkrywców, 

Ślusarską

511 27 034 zł     27 100 zł 

dokładny zakres prac zostanie 

ustalony po wykonaniu dokumentacji

122

Rewitalizacja podwórza  w kwartale 

ulic: Świdnicka 1-3, Rynek 27/28-26 

wraz z oficynami Rynek 26 a 481 186 000 zł   500 000 zł 

realizacja całego projektu nie zmieści 

się w założonym budżecie, po 

wykonaniu dokumentacji zostanie 

określony zakres wykonywanych prac

123

Budowa parku dla psów. Lokalizacja: 

park im. Św. Edyty Stein i Park Tołpy 

we Wrocławiu 

1158 36 500 zł     36 500 zł 

124

Przedłużenie alejki spacerowej w 

stronę rzeki Ślęzy na odcinku między 

ul. Bukowskiego a rzeką Ślęzą
556 48 000 zł     80 000 zł 

125

"Bezpieczne przejście" - światła na 

żądanie przy przejściu dla pieszych 

przez al. Kochanowskiego przy 

skrzyżowaniu z ul. Mianowskiego

453 200 000 zł   220 000 zł 

126

Remont chodnika wzdłuż ul. Parkowej - 

str. wschodnia przy nr nieparzystych, 

od skrzyżownaia z ul. Witelona do 

skrzyżowania z ul. Mickiewicza

259 42 000 zł     88 000 zł 

127
Budowa parkingu przy ul. Płońskiego i 

Skoczylasa
697 10 000 zł     98 000 zł 
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128

"Wszyscy Razem!" - Budowa 

ogrodzenia wokół isteniejących placów 

zabaw. Budowa dwóch toalet dla psów. 

Lokalizacja: między ul. Kosynierów 

Gdyńskich, Partyzantów, Potebni

344 250 000 zł   250 000 zł 

129

Remont chodnika. lokalizacja: wzdłuż 

ul. Stalowej po stronie numerów 

nieparzystych od skrzyżowania z ul. 

Kruczą do ul. Kwaśniej

291 34 000 zł   100 000 zł 
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