
Wrocławski Budżet Obywatelski 2013 - projekty odrzucone, nie poddane głosowaniu
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1
Budowa chodnika pomiędzy ul. Smardzowską a 

ul. Klasztorną 56-60
         41 000 zł 

braki formalne - jeden podpis

3
Rewitalizacja wąskiego skweru przy ul. 

Pomorskiej, segment C.

braki formalne - brak podpisów

5

Ułożenie płyt chodnikowych na odcinku od ul. 

Powstańców Śląskich do ul. Drukarskiej, przy SP 

Nr 52

         20 000 zł 

ujęte w budżecie na 2013, trwają prace

6

Łącznik między peronami tramwajowymi na ul. 

Powstańców Śląskich, przystanek "Wielka"            5 000 zł 

nie ma miejsca na realizację - za wąsko

7

Barierki ochronne odgradzające ulicę od 

chodnika. Barierki zostaną umieszczone na 

chodniku po obu stronach mostu 

Grunwaldzkiego, na całej jego długości.

       174 000 zł 

nie ma miejsca na realizację, barierki 

ograniczyłyby miejsce dla pieszych i 

rowerzystów, popsułyby estetykę mostu

9

Budowa parkingu dla pojazdów osobowych przy 

ul. Weigla. Utwardzenie powierzchni, 

zapewnienie odprowadzania wody poburzowej, 

położenie nawierzchni z kostki POLBRUK. 

Nieodzowne będzie przedłużenie, już istniejącego 

po stronie zachodniej chodnika a także instalacja 

oświetlenia.

       275 000 zł 

działka przeznaczona pod poszerzenie ulicy, 

zgodnie z umową zadanie miał zrealizować 

szpital, projekt nie zmieściłby się w budżecie 

500 000 zł

11

Poprawa standardu rekreacyjnego ciągu pieszo - 

rowerowego nad Odrą i zagospodarowanie 

sąsiadujących terenów zielonych. Projekt zakłada 

wykonanie chodnika dla pieszych na końcu 

ul.Biegasa, utwardzenie zjazdu do brzegu zatoki 

Odry.

         90 000 zł 

teren w części nie należy do Gminy Wrocław

13

Wyznaczeni jednokierunkowego pasa 

rowerowego od pl. Jana Pawła II do istniejącej 

tzw. "bramy rowerowej" na skrzyżowaniu ul. 

Ruskiej i Kazimierza Wielkiego

         30 000 zł 

brak dostępnej szerokości jezdni do 

wyznaczenia ścieżki rowerowej przy utrzymaniu 

dwóch pasów ruchu

15

Wytyczenie brakującego odcinka pasów 

rowerowych, łączących pl. Kościuszki z ul. 

Kazimierza Wielkiego, a dzięki temu połączenie 

ścieżek rowerowych ul. Powstańców Śląskich z 

ul. Szewską

       250 000 zł 

brak dostępnej szerokości jezdni do 

wyznaczenia ścieżki rowerowej przy utrzymaniu 

dwóch pasów ruchu

19

Budowa boiska sportowego i placu zabaw dla 

dzieci na osiedlu Rędzin: skrzyżowanie ulic: 

Wędkarzy-Szachistów; teren boiska przy ul. 

Piłkarzy; skrzyżowanie ulic Wędkarzy i Siatkarzy

         20 000 zł 

projekt sprzeczny z MPZP

21

budowa chodnika wraz z oświetleniem po 

południowo-zachodniej stronie ul. Tyrmanda; 

całkowite lub częściowe przekształcenie trawnika 

przy sklepach przy ul. Tyrmanda 5 w chodnik

       114 800 zł 

z uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont 

ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie 

gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w 

trakcie prowadzonych później prac 

23

Budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej 

łączącej Las Osobowicki z osiedlem Rędzin oraz 

terenami rekreacyjnymi obszaru Natura 2000 

"Dolina Widawy"

       250 000 zł 

z przyczyn technicznych nie nadaje się do 

realizacji z powodu braku chodnika i kanalizacji 

deszczowej, wykonanie projektu nie jest możliwe 

przy budżecie 500 000 zł, 

Projekty zweryfikowane negatywnie
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24

Poprawa warunków do rekreacji i wypoczynku na 

terenie Lasu Osobowickiego poprzez renowację 

bieżni wokół boiska, utworzenie boiska do 

siatkówki plażowej lub tradycyjnej, rozbudowa 

placu zabaw, budowa kącika edukacji 

ekologicznej, odbudowa "Ścieżki zdrowia", 

renowacja dawnego toru saneczkowego.

       230 000 zł 

wykonanie projektu nie jest możliwe przy 

budżecie 500 000 zł

25

Rolkowisko w parku "Polana Popowicka"

       360 000 zł 

wykonanie projektu z uwagi na podstawowy 

zakres prac budowlanych znacznie 

przekroczyłoby kwotę 500 000zł

28

Remont chodników przy ul. Hermanowskiej, w 

kierunku placu zabaw dla dzieci i dojście do 

przedszkola w Zespole Żłobkowo-Przedszkolnym 

przy ul. Dźwirzyńskiej

         30 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław

32

"Zygzak Oporowski" - zagospodarowanie terenów 

zielonych pomiędzy ul. Maleczyńskich i ul. 

Wysłoucha i budowa drogi na Oporowie
       200 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych

38

Rewitalizacja skweru położonego przy ulicach: 

Mińskiej, Tyrmanda, Rodziewiczówny i Hłaski na 

Muchoborze Wielkim w celu stworzenia w tym 

miejscu ogrodu kwiatowego i terenu do rekreacji
  338 284,48 zł 

z uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont 

ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie 

gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w 

trakcie prowadzonych później prac; teren w 

części przeznaczony pod poszerzenie ul. 

Mińskiej 

39
Budowa ogródka jordanowskiego z boiskiem 

sportowym przy ul. Pirenejskiej i Lądeckiej
       224 695 zł 

działki przeznaczone do sprzedaży

40

Budowa placu do jazdy na deskorolkach pod 

estakadą AOW w rejonie ul. Warciańska i al. 

Śląskiej

       250 000 zł 

teren należy do GDDKiA

42

Przywrócenie stanu świetności autobusowi 

"Fredruś"        120 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013, na ten cel 

można aplikować o środki w innych programach 

miejskich

43

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy 

Jarnołtowskiej (kontynuacja chodnika od strony 

apteki) 
       106 704 zł 

istnieje konieczność wykonania infrastruktury 

podziemnej - odwodnienie, co znacznie 

zwiększy budżet przedsięwzięcia na ponad 500 

000 zł

44

Budowa ciągu pieszo-jezdnego z możliwością 

utworzenia kilku miejsc postojowych w celu 

ułatwienia dostępu do cmentarza parafialnego 

przy ul. Brochowskiej

       208 725 zł 

braki formalne - brak podpisów

46

Budowa nawierzchni z kostki betonowej na 

podbudowie z tłucznia kamiennego na ul. 

Kruszcowej.

       492 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych

47

Rozbudowa sfery wejściowej do budynku 

Gimnazjum nr 34.
       450 000 zł 

istnieje konieczność przeprojektowania instalacji 

energetycznych w związku z tym budżet 500 

000zł zostanie przekroczony, istnieje możliwość 

realizacji w roku 2015

51

Projekt jest restytucją wystawy zrealizowanej 

w/na tramwaju typu 205WrAs dedykowanej 

promocji Wrocławia - miasta innowacji i nauki. W 

ubiegłym roku 205 WrAs był oficjalnym 

tramwajem Festiwalu Nauki. Wewnątrz 

przedstawiono Laureatów Nagrody Nobla znad 

Odry, zacytowano myśli prof. Ludwika Hirszfelda, 

przedstawiono sylwetki honorowych obywateli 

Wrocławia.

       120 500 zł 

nie mieści się w formule WBO2013

55
Likwidacja zaniedbanego i nieużywanego 

zbiornika przy ul. Ziemniaczanej
       120 000 zł 

działka w planach przeznaczona jest właśnie 

pod zbiornik wodny
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57
Budowa parku dla psów między ul. Rogowską a 

rzeką Ślęzą
       180 000 zł 

niezgodne z zapisami MPZP

59
Budowa chodnika przy ul. Obornickiej 113ab, 

113c-g, 115, 111, 109, 109a, 107
    37 397,90 zł 

projekt będzie realizowany w 2013 r.

61

Rozbudowa o 5 stacji wypożyczalni 

Wrocławskiego Roweru Miejskiego w ważnych 

węzłach komunikacyjnych Nadodrza        170 000 zł 

sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe 

stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. 

Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi 

na fakt, że kończy się umowa z obecnym 

operatorem

62

Rozbudowa o 3 stacje wypożyczalni 

Wrocławskiego Roweru Miejskiego na osiedlu 

Nadodrze/Ołbin   216 536,58 zł 

sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe 

stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. 

Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi 

na fakt, że kończy się umowa z obecnym 

operatorem

63

Budowa chodnika przy ul. Marczewskiego

       100 000 zł 

projekt niemożliwy do realizacji w ramach 

WBO2013 w związku z planowaną inwestycją 

przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w 

ramach tej inwestycji

64

Montaż sygnalizacji świetlnej "na żądanie" na ul. 

Strzegomskiej, przed skrzyżowaniem z ul. 

Jaworską 

         90 000 zł 

planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej i 

przejścia przez inwestora z sąsiedniej lokalizacji

67

Rozbudowa o 4 stacje wypożyczalni 

Wrocławskiego Roweru Miejskiego na terenie 

Psiego Pola  136000 netto 

sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe 

stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. 

Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi 

na fakt, że kończy się umowa z obecnym 

operatorem

77

Stworzenie pasów rowerowych na całej długości 

ulic Sikorskiego i Zachodniej

       220 000 zł 

W ciągu ul. Zachodniej ścieżka biegnie 

chodnikiem za pasem zieleni szer.2,0m. 

Wytyczenie ścieżek rowerowych po obu 

stronach jezdni po 1,5m technicznie wykonalne, 

wiąże się z całkowitą zmianą organizacji ruchu 

likwidacja lewoskrętów, zawężenie pasów ruchu - 

potrzebna byłaby dodatkowa analiza 

niewykonalna z braku czasu. Wytyczenie 

ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Sikorskiego 

(po obu stronach jezdni po 1,5m) niewykonalne 

z powodu zbyt małej szerokości jezdni 8,0m na 

początkowym odcinku za mało miejsca, 

konieczna zmiana organizacji ruchu

79
Rewitalizacja podwórka przy ulicy Jedności 

Narodowej 45- 45 a
    15 577,20 zł 

zakres projektu pokrywa się z projektem nr 74

82

Rekultywacja zieleni przy ul. Berenta oraz pl. 

Daniłowskiego          32 000 zł 

działka na pl. Daniłowskiego przeznaczona jest 

do sprzedaży, wnioskodawca nie jest NGO 

84

"Ogród Wyobraźni" -  klasa bez murów - miejsce, 

w którym uczniowie rozwiną wiedzę z zakresu 

nauk matematyczno-przyrodniczych jednocześnie 

kształtując  wrażliwość artystyczną. Realizacja na 

terenie ZS nr 18 przy ulicy Młodych Techników 58

         34 720 zł 

w związku z planowaną rozbiórką budynku 

znajdującego się na pobliskim terenie brak 

celowości prowadzenia prac w tej edycji 

WBO2013

85

Cykl warsztatów literacko-muzycznych dla 

wrocławian. Weekendowe warsztaty odbędą się 

w uprzednio przygotowanym i wyposażonym 

ośrodku edukacyjnym dla młodzieży w wynajętym 

lokalu na terenie Wrocławia (Krzyki, Borek).

       108 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013, można 

aplikować o środki w ramach innych programów 

miejskich 
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86

Remont chodnika przy ul. Mrągowskiej na 

odcinku od ul. Fromborskiej do ul. Rolnej
       100 000 zł 

chodnik z płyt betonowych jest w stanie dobrym, 

złuszczone betonowe wjazdy na prywatne 

posesje powinny być utrzymywane przez 

właścicieli

87
Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu przy 

ulicy Mrągowskiej/Królewieckiej.
       100 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław

90

Nasadzenia i rewitalizacja zieleni jako 

naturalnego ekranu dźwiękochłonnego na 

odcinku ulicy Wiejskiej od skrzyżowania z ulicą 

Solskiego do skrzyżowania z ulicą Cesarzowicką; 

zabezpieczenie terenu przed dewastacją

    46 801,50 zł 

w określonym w projekcie miejscu rosną już 

kasztanowce mające rozległy układ korzeniowy, 

w związku z czym zaproponowane nasadzenie 

nie mogą być zrealizowane

91

Rewitalizacja zieleni znajdującej się na terenie 

byłych ogrodów działkowych i okolic przy ul. 

Kamieńskiego

         98 000 zł 

działka przeznaczona do sprzedaży

100

Budowa kładki pieszo-rowerowej na przedłużeniu 

ul. Iwana Franki
       450 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław, w związku z 

modernizacją koryta Widawy zmianie może ulec 

odległość między wałami przeciwpowodziowymi

101

Wyznaczenie pasów rowerowych w ciągu ulic: 

Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Nowym Świecie 

i Piaskowej. W miejscach gdzie szerokość jezdni 

będzie niewystarczająca proponujemy 

pozostawić istniejącą organizację ruchu lub 

dobudować krótkie odcinki dróg rowerowych.
       460 000 zł 

ul. Kazimierza Wielkiego, Grodzka, Piaskowa i 

Nowy Świat. Są to ulice klasy Z (zbiorcze). Wg 

§ 15. 1. Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

szerokość pasa ruchu dla dróg o klasie Z wynosi 

3,5m. W związku z powyższym wg przepisów 

nie jest możliwe zawężenie pasa ruchu do 2,5m

104

"Ogród poetów i forum dyskusyjne ze sceną" - 

przy ZS nr 15, ul. Chopina. Budowa amfiteatru, 

ogrodu pektograficznego, zagospodarowanie 

zieleni

       498 000 zł 

kolizja z sieciami infrastruktury podziemnej, 

projekt nie do zrealizowania w budżecie 500 

000zł

107
Rewitalizacja podwórka w kwartale ulic: 

Pomorska, Cybulskiego, Drobnera, Dubois 
       410 000 zł 

cześć działek przeznaczona do sprzedaży

108

"Street spot - Wyspa Staromłyńska" -  

wielofunkcyjna przestrzeń, gdzie swoje miejsce 

znajdą różne sporty, hobby, sztuka i rozrywka
       120 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław, teren 

przeznaczony pod zabudowę

111

Budowa 2 podstawowych boisk baseballowych: 

małego przeznaczonego dla dzieci w wieku do 13 

lat oraz dużego dla młodzieży powyżej 

trzynastego roku życia i dorosłych

  428 816,11 zł 

niezgodne z zapisami MPZP i rozstrzygniętym 

konkursem na zagospodarowania Parku 

Milenijnego

113

Wdrożenie systemu monitorowania wizyjnego w 

wybranych osiedlach Wrocławia - Leśnica, 

Złotniki, Stabłowice, Marszowice 

       500 000 zł 

ograniczenia techniczne/infrastrukturalne - brak 

światłowodów, realizacja projektu znacznie 

przekroczyłaby budżet 500 000 zł

116
Połączenie drogowe Bulwaru Ikara z ul. 

Horbaczewskiego
         90 000 zł 

część terenu nie należy do Gminy Wrocław, w 

opracowaniu jest MPZP

117

Uruchomienie przejścia dla pieszych na Rondzie 

Reagana łączącego zintegrowany przystanek na 

środku ronda z przystankami linii tramwajowej nr 

1
         33 500 zł 

z uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe 

projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej 

analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa 

jest ocena wykonalności przeprowadzenia 

takiego rozwiązania
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120

Stworzenie dodatkowych przejść dla pieszych z 

towarzyszącym im przejazdem dla rowerzystów 

przez obie jezdnie ulicy ks. Piotra Skargi tak, by 

połączyły one w jeden dwa ciągi Promenady 

Staromiejskiej.

         54 000 zł 

z uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe 

projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej 

analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa 

jest ocena wykonalności przeprowadzenia 

takiego rozwiązania,  w bliskiej odległości 

znajdują się 2 przejścia dla pieszych

121

Rekonstrukcja zwieńczenia wieży Kościoła Św. 

Macieja  na pl. Nankiera barokowym hełmem        330 000 zł 

budynek nie należy do Gminy Wrocław

125

Wymalowanie przejścia dla pieszych wzdłuż 

torowiska tramwajowego i montaż sygnalizacji 

świetlnej dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: 

Nowego Światu, Św. Mikołaja, Ruskiej i 

Kazimierza Wielkiego

       105 000 zł 

z uwagi na skomplikowane powiązania ruchowe 

projekt wymaga przeprowadzenia gruntownej 

analizy. Dopiero po jej przeprowadzeniu możliwa 

jest ocena wykonalności przeprowadzenia 

takiego rozwiązania

127

"Budżet Partycypacyjny dla Nadodrza" - realizacja 

kilkunastu małych projektów opracowanych i 

wybranych w procedurze szeroko uzgodnionego 

z mieszkańcami budżetu partycypacyjnego dla 

osiedli Nadodrze i Ołbin

       300 000 zł 

nie mieści się w formule WBO

128

Stworzenie i administracja portalu internetowego 

poświęconego literackim miejscom Wrocławia i 

Dolnego Śląska. Portal będzie poszerzoną wersją 

wydanej pod koniec 2012 roku obszernej 

antologii literatury dolnośląskiej "Rozkład jazdy"

         25 400 zł 

nie mieści się w formule WBO, projekt może 

aplikować o środki w innych programach 

miejskich

129

Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu 

Żerniki Nowe u zbiegu ul. Białodrzewnej i 

Konińskiej lub u zbiegu ul. Kosmonautów i 

Białodrzewnej oraz placu zabaw/rekreacji

       467 572 zł 

projekt niezgodny z planami budowy osiedla 

Nowe Żerniki, na osiedlu powstaną place zabaw 

i rekreacyjne ale w innym miejscu niż 

proponowane w projekcie

130

Budowa chodników wzdłuż ul. Grabowej od stacji 

energetycznej do przystanku tramwajowego przy 

ul. Kosmonautów oraz od ul. Bukowej do 

istniejącego chodnika biegnącego wzdłuż ul. 

Kosmonautów do przystanku tramwajowego

         60 270 zł 

projekt niemożliwy do realizacji w ramach 

WBO2013 w związku z planowaną inwestycją 

przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w 

ramach tej inwestycji

135

Powiększenie strefy parkowania na Wyspie 

Piasek     69 367,50 zł 

budowa dodatkowych parkingów w tym miejscu 

będzie generowała większy ruch samochodowy 

w zabytkowej części miasta

136

Wdrożenie systemu monitorowania wizyjnego w 

wybranych osiedlach Wrocławia - Gajowice        500 000 zł 

ograniczenia techniczne/infrastrukturalne - brak 

światłowodów, realizacja projektu znacznie 

przekroczyłaby budżet 500 000 zł

138

Stworzenie pasów rowerowych na ul. Kamiennej, 

od ul. Borowskiej do ul. Hubskiej, po obu 

stronach jezdni
       180 000 zł 

na ulicy Kamiennej jest duży ruch, a więc 

budowa w tym miejscu ścieżek rowerowych 

może stworzyć dla użytkowników duże 

zagrożenie, na przedmiotowym odcinku są 

szerokie chodniki i częściowo ścieżki rowerowe.

139

Budowa parku/wybiegu dla psów. Lokalizacja: ul. 

Kamienna 75, wydzielenie części Parku 

Południowego, Wschodniego lub inna lokalizacja.
         68 000 zł 

parki są objęte ochroną i realizacja takiego 

przedsięwzięcia jest niemożłiwa na ich terenie; 

brak dokładnej lokalizacji

140

Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną (oświetlenie 

+kanalizacja deszczowa) przy ul. Uznańskiego 2 - 

Kukuczki 28

       480 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych
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141
Rewitalizacja skweru i alejki spacerowej w 

obrębie ul. Waryńskiego
         67 000 zł 

zakres projektu pokrywa się z nr 93

143
Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 3 przy ul. Poleskiej
       271 900 zł 

do końca 2013 r. planowana rozbudowa szkoły

146

"Brazylijski Plener we Wrocławiu" - będzie służył 

dla młodych ludzi trenujących i 

rozpowszechniających brazylijską sztukę walki 

CAPOEIRA. Lokalizacja: plac przy skrzyżowaniu 

ul. Kołłątaja z ul. Teatralną lub plac przy 

skrzyżowaniu ul. Świdnickiej oraz Bożego Ciała 

lub fragment parku przy ul. Świdnickiej pomiędzy 

promenadą Staromiejską a Operą

         35 000 zł 

projekt koliduje z rewitalizacją Promenady 

Staromiejskiej, jego realizacja przekroczyłaby 

budżet 500 000 zł

150

Budowa drogi. Lokalizacja ul. Rolna 28-12

       500 000 zł 

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych

152

Budowa muru oddzielającego ul. Damrota od 

terenu, na którym znajdują się kontenery na 

śmieci. Zamontowanie dużej, osłoniętej tablicy 

ogłoszeń na zewnętrznej stronie postawionej 

ściany. Zamontowanie zgniatarki do plastikowych 

butelek

         30 500 zł 

teren należy do wspólnoty mieszkaniowej w 

której Gmina Wrocław posiada jednie część 

udziałów i jedynie w niej może partycypować w 

projekcie

156

Podniesienie estetyki miasta przez zasłonięcie 

cmentarzy przy ul. Jerzmanowskiej i 

Trzmielowickiej

         65 000 zł 

braki formalne - tylko 1 podpis

158

Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni przed 

Teatrem Arka, a następnie udostępnienie jej 

społeczności lokalnej. Lokalizacja: ul. Mennicza 3
       120 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław

159

Budowa miejsc parkingowych przed Zespołem 

Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Inflanckiej          72 000 zł 

szkoła będzie przebudowywana, projekt 

powinien być zrealizowany dopiero po 

zakończeniu robót albo łącznie z nimi

165

Budowa boiska do piłki nożnej. Lokalizacja: ul. 

Orzechowa        498 100 zł 

realizacja projektu przekroczy budżet 500 000zł, 

projekt dotyczący tego samego terenu znajduje 

się w pozycji 022

171
Obłożenie oczka wodnego płytami typu jomb w 

Lesie Kuźnickim przy rzece Ślęza
         17 000 zł 

braki formalne - brak podpisów  

172 Remont ul. Morskiej        214 000 zł braki formalne - brak podpisów  

173
Budowa boiska sportowego z placem zabaw w 

okolicach ul. Hermanowskiej
       425 000 zł 

braki formalne - brak podpisów  

174
Budowa ekranów oddzielających osiedle Kuźniki 

od min przedsiębiorstwa WPO ALBA
       360 000 zł 

braki formalne - brak podpisów  

175
Stworzenie parku linowego w Lasku Kuźnickim

       374 000 zł 
braki formalne - brak podpisów  

176 Remont ul. Rewalskiej        152 000 zł braki formalne - brak podpisów  

177
Remont ul. Sukielickiej w okolicach ul. 

Rogowskiej
       400 000 zł 

braki formalne - brak podpisów  

178

"Park Pokoleń NARNIA" - ogólnodostępne 

miejsce spotkań rodzinnych przeznaczone do 

aktywnego wypoczynku, wspólnej zabawy, 

stworzone dla dzieci i dorosłych. Lokalizacja: ul. 

Żabia Grobla - tereny zielone.

       500 000 zł 

sprzeczne z zapisami w MPZP

180

Budowa chodnika łączącego ul. Starościńską z 

Kamieńskiego
       206 640 zł 

projekt niemożliwy do realizacji w ramach 

WBO2013 w związku z planowaną inwestycją 

przez MPWiK. Projekt zostanie zrealizowany w 

ramach tej inwestycji

182

"Nasz Świat" - zagospodarowanie terenu w 

konwencji kontynentów świata w rejonie ul.  

Wiślańskiej

       500 000 zł 

projekt niezgodny z MPZP, teren przeznaczony 

pod zabudowę
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185

Budowa utwardzonego pobocza jedzdni ul. 

Opatowickiej dla pieszych, rolkarzy i rowerzystów

       450 000 zł 

droga będzie służyła jako trasa dojazdu 

ciężkiego sprzętu do remontowanego właśnie 

koryta Odry, istnieje zagrożenie, że zrealizowany 

w tym momencie projekt mógłby zostać 

zniszczony. Realizacja projektu nie zmieściłaby 

się w budżecie 500 000 zł

187
Instalacja koła wodnego o mocy elektr. 15 kw 

przy istniejącym jazie na rzece Ślęza
       330 000 zł 

teren nie należy do Gminy Wrocław

188

"Nieponury plac zabaw" - Budowa placu zabaw 

przy  ul. mjr J. Piwnika-Ponurego          47 400 zł 

projekt znajduje się w pasie drogi publicznej i 

przepisy nie zezwalają na budowę placu zabaw 

w takiej lokalizacji

190
Rewitalizacja terenów zielonych przy Wieży 

Ciśnień na pl. Daniłowskiego 
         10 500 zł 

teren przeznaczony do sprzedaży

191

Rewitalizacja zielonego fragmentu pl. 

Piłsudskiego, nawiązanie do koncepcji "miasto- 

ogród" Karłowice

         32 500 zł 

ogłoszono konkurs na zagospodarowanie pl. 

Piłsudskiego

193

Stworzenie ogrodu na terenie dawnych działek 

przy ul. Kamieńskiego (woda, drzewa owocowe). 

lokalizacja ul. Kamieńskiego 56 a i 58 a (teren 

dawnych ogródków działkowych) 

       168 000 zł 

teren przeznaczony do sprzedaży, projekt 

niezgodny z MPZP

194

Budowa drogi z puzzli betonowych. Lokalizacja: 

ul. Tatarska        119 925 zł 

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych

196

"Krzemowe dolinki - Rewitalizacja 5 wybranych 

placów zabaw". Zamiana dotychczasowych 

placów zabaw na kompozytowe eksponaty 

edukacyjne. 

262 605 zł

brak dokładnej lokalizacji wymaganej w 

zasadach projektu

197
Budowa palcu zabaw na os. Muchobór Wlk. przy 

boisku sportowym
101 235 zł

teren nie należy do Gminy Wrocław

198

Rewitalizacja bądź przebudowanie akwenu na 

kąpielisku Glinianki przy ul. Kosmonautów - teren 

na którym aktualnie znajduje się wakepark 175 000 zł

Wakepark został niedawno wybudowany i 

przebudowywanie go byłoby niegospodarnością 

z punktu widzenia przepisów prawa, koszt 

wykonania znacznie przekroczyłby kwotę 500 

000 zł

200

Remont chodnika oraz budowa oświetlenia. 

Lokalizacja odcinek ul. Tyrmanda od Mińskiej do 

Tyrmanda 2 57 660 zł

z uwagi na planowany na lata 2013/2014 remont 

ul. Mińskiej wykonanie tego projektu nie 

gwarantuje, ze nie zostanie on zniszczony w 

trakcie prowadzonych później prac  

202

Przebudowa chodników ul. Gajowickiej i 

Zaporoskiej wraz z wyznaczeniem ścieżek 

rowerowych i budową małej architektury

250 000 zł

braki formalne - brak lidera, brak podpisów

203

Wykonanie infrastruktury podziemnej, 

nawierzchni czteropasmowej odpowiadającej 

parametrom docelowym obwodnicy śródmiejskiej 

chodników po obu stronach wraz z latarniami, 

oznakowania pionowego i poziomego oraz 

uzyskanie maksymalnej ilości miejsc do 

parkowania (ul. Śliczna na odcinku między 

Zielińskiego i Gwiaździstą).

500 000 zł

braki formalne - brak podpisów

204

Bistro-kawiarnia integracyno-kulturalna 

"Karuzela". Miejsce warsztatów, bawialnia, 

miejsce wystawiennicze, scenę koncertową, 

przestrzeń do performensu - miejsce spotkań w 

mieście spotkań, jak również działalność 

gastronomiczna. Lokalizacja: Park Gajowicki

500 000 zł

projekt nie mieści się w zasadach WBO2013, 

gmina nie może budować lokali 

gastronomicznych
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205

Rewitalizacja alejki przy ul. Partyzantów. Budowa 

ścieżki rowerowej, rewitalizacja zieleni, 

wprowadzenie zakazu parkowania

bd.

braki formalne - brak oszacowanych kosztów, 

brak podpisów

208

Budowa kładki drewnianej, łukowej, nad rz. 

Ślęzą. Lokalizacja: przedłużenie ściezki biegnącej 

od wschodniej strony Cmentarza Żołnierzy 

Polskich, w miejsjcu gdzie na wałach 

przeciwpowodziowych wykonane są granitowe 

schody 

120 000 zł

teren nie należy do Gminy Wrocław

212

Rewitalizacja podwórka w kwartale pomiędzy ul. 

Oporowską, Stalową i Grochową. Place zabaw, 

boisko sportowe do koszykówki, miejsca 

postojowe, chodniki, rewitalizacja zieleni

476 000 zł

ten sam zakres prac co w projekcie nr 192

214

Budowa ścieżek pieszo rowerowych. Lokalizacja: 

groble łączące Wojnów i Strachocin z 

Bartoszowicami i Biskupinem

165 000 zł

działki w części nie należą do Gminy Wrocław

215

Rewitalizacja i modernizacja Wyspy Słodowej. 

Utwardzenie części nawierzchni, wydeptanych 

trawników, zwiekszenie ilości mebli miejskich - 

ławek, siedzisk, stopni, zarówno wewnątrz wyspy 

jak i na nabrzeżu, ustawienie większej ilości 

kubłów na śmieci, budowa odpowiedniej liczby 

toalet publicznych oraz dodatkowego oświetlenia

500 000 zł

projekt jest w trakcie realizacji

218

Montaż dodatkowych 14 stacji do wypożyczania 

Rowerów Miejskich w różnych obszarach miasta.

490 000 zł

sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe 

stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. 

Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi 

na fakt, że kończy się umowa z obecnym 

operatorem

224

Montaż 16 dodatkowych stacji Roweru 

Mijeskiego wzdłuż głównych linii 

komunikacyjnych. Lokalizacja 1. linia 

warszawska, 2. Linia poznańska, 3. Linia 

legnicka, 4, linia karkonoska, 5 linia 

grabiszyńska, 6 linia krakowska

480 000 zł

sugestia odnośnie zapotrzebowania na nowe 

stacje Roweru Miejskiego zostanie przekazana. 

Projekt obecnie niemożliwy do realizacji z uwagi 

na fakt, że kończy się umowa z obecnym 

operatorem

225

Budowa targowiska wraz z przestrzenią 

rekreacyjną w centrum Brochowa. Lokalizacja: 

ulice Mościckiego i Semaforowa

495 500 zł

teren w części przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową z funkcją usługową w parterze, 

przekroczony budżet

226

Budowa drogi z infrastrukturą podziemną i 

chodników przy ul. Jasienicy od skrzyżowania z 

ul. Ratajów do ul. Pawiej

460 000 zł

nie mieści się w formule WBO2013 - droga do 

wykonania w ramach Programu Inicjatyw 

Lokalnych

228

"Podwórko!" - rewitalizacja podwórka przy ul. 

Ruskiej 46. Zamontowanie oświetlenia, 

zbudowanie sceny, wprowadzenie roślinności
90 000 zł

w związku z ESK2016 planowany jest remont i 

adaptacja na cele kulturalne budynku 

znajdującego się w tej lokalizacji. Z tego powodu 

jakiekolwiek prace rewitalizacyjne w tym miejscu 

powinny być wykonywane po zakończonym 

remoncie

231
Budowa parku dla psów. Lokalizacja: niedaleko 

centrum 
52 000 zł

braki formalne - brak dokładnej lokalizacji

232

Punkty badania alkomatem. Lokalizacja: Pl. 

Grunwaldzki; Wyspa Słodowa; Okolice dw. 

Głównego ul. Piłsudksiego; Orbita; Rynek; Hala; 

Stadion; pl. Kościuszki   

30 000 zł

brak informacji w projekcie kto miałby być 

operatorem tych alkomatów

236

Budowa parkingu przy ul. Snycerskiej i Majchra, 

dawne boisko SP nr 51 15 000 zł

brak decyzji administracyjnej odnośnie budowy, 

teren lesisty brak decyzji o wycince drzew
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237

Budowa chodnika w ciągu ul. Boguszowskiej (od 

strony zachodniej) pomiędzy ul. Kosmonautów i 

Lazurową oraz uporządkowaniu przylegającego 

terenu zielonego

68 000 zł

braki formalne - tylko 1 podpis

238
Budowa boiska piłkarskiego dla Gimnazjum 17 

przy ul. Ślężnej 2
460 000 zł

brak możliwości realizacji z uwagi na istniejącą 

infrastrukturę podziemną

241
"Zaklęte Rewiry" - Dolnośląski Przegląd 

Kulturalny. Projekt kulturalny
150 000 zł

projekt złożony po terminie
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