
Lp. Nazwa Osiedla Nazwa zadania

1 Bieńkowice zagospodarowanie terenu dawnej bazy firmy Smak (dz. 2/2, AM-5, )

2 Bieńkowice budowa alejek w parku przy ul. Ziemniaczanej

3 Bieńkowice oczyszczenie oczek wodnych w parku przy ul. Ziemniaczanej

4
Biskupin-Sępolno-Dąbie-

Bartoszowice
rewitalizacja ulicy Olszewskiego

5
Biskupin-Sępolno-Dąbie-

Bartoszowice
II etap doposażenia istniejącej przestrzeni rekreacyjnej (217, AM-3, Sępolno)

6
Biskupin-Sępolno-Dąbie-

Bartoszowice
remont chodnika przy ul. E.Wittiga

7 Borek budowa estrady wraz z zapleczem

8 Borek remont odcinka ul. Jaworowej od Sudeckiej do Ślężnej

9 Borek remont i adaptacja pomieszczenia po byłej pracowni fotograficznej

10 Brochów budowa Osiedlowego Centrum Kultury

11 Brochów częściowy remont zabytkowej wieży ciśnień

12 Brochów budowa basenu rekreacyjno-sportowego

13 Gaj wymiana nawierzchni ul. Czerniawskiej

14 Gaj budowa nawierzchni ul. Radkowskiej wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną, chodnikiem oraz oświetleniem

15 Gaj
zagospodarownie podwórka Działkowa/Borowska 182 - Świeradowska 10, wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej (plac zabaw, ławki, 

drzewa, elementy tzw. siłowni pod chmurką).

16 Gajowice rewitalizacja wnętreza międzyblokowego Stalowa-Grochowa-Kłośna-Oporowska

17 Gajowice Integracyjny Dom Kultury Gajowice

18 Gajowice rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Ołowiana - Kłośna

19 Grabiszyn-Grabiszynek rewitalizacja Osiedla Grabiszyn - Grabiszynek - infrastruktura drogowa

20 Grabiszyn-Grabiszynek rewitalizacja Osiedla Grabiszyn - Grabiszynek - infrastruktura parkowo - rekreacyjna

21 Grabiszyn-Grabiszynek remont siedziby rady osiedla przy ul. Blacharskiej 12/1 parter i część piwniczna

22 Huby remont nawierzchni asfaltowej ul. Widnej i ul. Ślicznej, wytyczenie miejsc parkingowych wzdłuż w/w ulic.

23 Huby
zagospodarowanie podwórka osiedlowego przy ul. Św.Jerzego - Wapiennej - Przestrzennej - Hubskiej. Utwardzenie drogi dojazdowej od 

strony ul.Przestrzennej

24 Huby budowa ścieżki rowerowej wzdłuż całej ul. Hubskiej

25
Jerzmanowo-Jarnołtów-

Strachowice-Osiniec
modernizacja pętli autobusowej Jerzmanowo (słupek 17724)

26
Jerzmanowo-Jarnołtów-

Strachowice-Osiniec
wykonanie chodnika na skrzyżowaniu ulic Jerzmanowska - Rdestowa

27
Jerzmanowo-Jarnołtów-

Strachowice-Osiniec
poprawa warunków ulicy Osinieckiej

28 Karłowice-Róźanka budowa parkingu przy ul. Bałtyckiej

29 Karłowice-Róźanka budowa nawierzchni twardej ulepszonej na ul. Ignacego Chrzanowskiego

30 Karłowice-Róźanka budowa nowej nawierzchni twardej ulepszonej na ul. Kętrzyńskiej (i ul. Giżyckiej)



31 Klecina przebudowa ul. Zabrodzkiej wraz z chodnikiem

32 Klecina budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zabrodzkiej

33 Kleczków budowa miejsc postojowych dla aut i rowerów (róg ulicy Trebnickiej i Conrada Korzeniowskiego przed przychodnią Medicor)

34 Kleczków zgospodarowanie wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Siemieńskiego, Kleczkowską i Trzebnicką

35 Kleczków zagospodarowanie wnętrza międzyblokowego pomiędzy ulicami: Kraszewskiego, Siemieńskiego, Kleczkowską i Struga

36 Kowale przyłącze energetyczne wraz z oświetleniem placu (ul. Ełcka)

37 Kowale chodnik (wykonanie - utwardzenie istniejącej ścieżki - ulica Kowalska od nr 80 do 100)

38 Kowale prawoskręt z ulicy Kowalskiej w Bolesława Krzywoustego

39 Krzyki-Partynice remont ul. Wojszyckiej oraz chodników po obu stronach ulicy

40 Krzyki-Partynice budowa kanalizacji deszczowej oraz dodatkowego przejścia dla pieszychpod wiaduktem kolejowym na ul. Krzyckiej

41 Krzyki-Partynice częsciowe wykonanie kanalizacji deszczowej oraz remont nawierzchni na  ul. Wietrznej

42 Księże utwardzenie placu u zbiegu ulic Bytomskiej i Raciborskiej (dojście do ul. Chorzowskiej)

43 Księże parking przy cmentarzu parafialnym dz. nr 25, AM-3, obręb Księże Małe

44 Księże przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Rybnickiej

45 Kuźniki budowa boiska sportowego dz. nr 15/2, AM-2

46 Kuźniki oświetlenie ul. Puckiej

47 Kuźniki przebudowa i modernizacja ul. Morskiej

48 Leśnica wodociąg ul. Krajobrazowa

49 Leśnica ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Średzkiej od ul. Lutyńskiej do Mokrzańskiej

50 Leśnica chodnik przy ul. Lutyńskiej

51 Lipa Piotrowska poszerzenie i doprowadzenie do bezpiecznego użtkowania zakrętu przy ul. Pełczyńskiej 33 przez pieszych, rowerzystów oraz kierowców 

52 Lipa Piotrowska utworzenie stacji kolei aglomeracyjnej - Kminkowa - dojście od ul. Perzowej (za centrum ogrodniczym PIK)

53 Lipa Piotrowska budowa drogi przy ul. Kminkowej 

54 Maślice budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Królewiecka-Brodzka-Maślicka

55 Maślice modernizacja nawierzchni drogi zbiorczej ul. Maślickiej wraz z dalszą rozbudową linii tramwajowej

56 Maślice rewitalizacja zieleni Parku Maślickiego - Rędzińskiego z oczyszczeniem stawu i zorganizowaniem miejsca ogniskowego

57 Muchobór Mały remont chodnika od Zespołu Szkół nr 3 do skrzyżowania ul. Strzegomskiej i Rogowskiej

58 Muchobór Mały przebudowa chodnika ul. Estońskiej po stronie nr parzystych

59 Muchobór Mały doświetlenie placu zabaw ul. Stanów Zjednoczonych

60 Muchobór Wielki
remont nawierzchni drogi(wykonanie dywanika asfaltowego, wykarczowanie roślinności na poboczu - przedłużenie ul. Stanisławowskiej - 

łącznik(od strony firmyTARCOPOL) ul. Stanisławowskiej z ul. Avicenny

61 Muchobór Wielki
budowa chodnika, ścieżki rowerowej, montaż ławek do siedzenia w ciągu chodnika oraz budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad 

rzeką Ślęzą łączącą ul. Trawową z ul. Francuską

62 Muchobór Wielki
budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Avicenny pomiędzy ul. Pińską a Trawową , z budową przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla 

rowerów i azylem

63 Nadodrze
odnowienie muru-elewacja, wymiana nawierzchni przy urządzeniach zabawowych, rewitalizacja słupków ogrodzeniowych  - Przedszkole 

nr 25 ul. Kręta 1A

64 Nadodrze wymiana bram garażowych szt. 4, zainstalowanie wyciągów spalin w garażach przy JRG nr 8 przy ul. Ołbińskiej 21



65 Nadodrze
remont instalacji wod-kan (wymiana rur - toalety), remont sal lekcyjnych (cyklinowanie podług i malowanie klas), rewitalizacja elewacji 

budynku ZSP nr 8 ul. Skłądowa 2/4

66 Ołbin 
remont podwórka wyznaczonego ul. Żeromskiego, Daszyńskiego i Orzeszkowej (część część od ul. Żeromskiego do garaży wewnątrz 

podwórka)

67 Ołbin oświetlenie i monitoring skweru "Skaczącej Gwiazdy"

68 Ołbin remont podwórka otoczonego budynkami przy ul. Nowowiejskiej 86,88,90 oraz oficynami 86a, 88a, 90a do 90b

69 Ołtaszyn rewitalizacja ul. Agrestowej przez odbudowę przejazdu kolejowego na linii 285

70 Ołtaszyn przywrócenie pierwotnej (reprezentacyjnej) funkcji skweru przy ul. Parafialnej 79

71 Ołtaszyn budowa miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 29 przy ul. Kurpiów 28

72 Oporów budowa chodnika wzdłuż ul. Jutrzenki (od skrzyżowania z Aleją Piastów do skrzyżowania z ul. Buraczanej

73 Oporów rozbudowa placu zabaw na boisku przy ul. Kadłubka 

74 Oporów oraganizacja ruchu rowerowego na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej/ Avicenny/Mokronowskiej

75 Osobowice-Rędzin montaż lamp doświetlających dwa przejścia dla pieszych

76 Osobowice-Rędzin budowa chodnika ul. Wędkarzy od pętli aut. linii 118 do placu zabaw

77 Osobowice-Rędzin budowa chodnika przy płn- zach. jezdni pl. Wyzwolenia

78
Pilczyce-Kozanów-Popowice 

Płn.
zagospodarowanie terenów zielonych Parku Pilczyckiego wokół stawu Glinianki Pilczyckie

79
Pilczyce-Kozanów-Popowice 

Płn.
remont nawierzchni chodnika przy ul. Niedżwiedziej

80
Pilczyce-Kozanów-Popowice 

Płn.
utwardzenie przejścia dla pieszych

81 Polanowice-Poświętne-Ligota remont ul. Milicjiej od ul. Kamieńskiego do ul. Żmigrodzkiej i budowa chodnika na całej długości

82 Polanowice-Poświętne-Ligota ogrodzenie placu zabaw przy budynkach TBS-ul. Falzmanna

83 Powstańców Śląskich wybudowanie parkingów kubaturowych (lub " ucywilizowanie" dzikich) 

84 Powstańców Śląskich stworzenie miejsc parkingowych poprzez zwężenie pasów zieleni wzdłuż wybranych ulic Osiedla

85 Powstańców Śląskich zwiększenie liczby ławek w wybranych lokalizacjach oraz naprawa zniszczonych

86 Pracze Odrzańskie
budowa miejsc parkingowych dla pacjentów przychodni Stabłowice i mieszkańców ul. Stabłowickiej 127 i 129 bloków naprzeciwko 

przychodni na terenie po byłym hotelu robotniczym

87 Pracze Odrzańskie plac zabaw dla dzieci i siłownia dla dorosłych przyprowadzających dzieci na plac zabaw

88 Pracze Odrzańskie
urządzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie za prywatnym boiskiem sportowym między ulicami: Stabłowicka, 

Główna, Towarowa,

89 Sołtysowice przebudowa skrzyżowania ulic Sołtysowickiej i Poprzecznej

90 Sołtysowice skuteczne ograniczenie prędkości na ul. Redyckiej

91 Sołtysowice remont budynku po starej Szkole Podstawowej nr 40 i zaadaptowanie go na potrzeby mieszkańców Sołtysowic

92 Świniary ułożenie kostki betonowej wzdłuż budynku świetlicy osiedlowe i siedziby Rady Osiedla

93 Świniary oświelenie ulicy Zalipie

94 Świniary budowa przyłacza elektrycznego na placu rekreacyjnym przy ul. Zaziębie 



95 Widawa zaplecze socjalne boiska osiedlowego ze świetlicą i pomieszczeniem dla Rady Osiedla

96 Widawa
zamontowanie barier zabezpieczających rów melioracyjny na ul. Grawerskiej lub ułożenie kręgów kanalizacyjnych odprowadzających 

wodę i następnie zasypanie rowu

97 Widawa
wykonanie oświetlenia na ulicach: Grawerskiej i Strażackiej (dokończeniemontażu oświetlenia na pozostałej części ulicy), oświetlenie ul. 

Zegarmistrzowskiej od skrzyżowania z ul. Strażacką w stronę nasypu autostrady

98 Wojszyce
nawierzchnia ulicy Pawiej, od ul. Asfaltowej do skrzyżowania ulic Przystankowej-Terenowej oraz po tym zadaniu dokończenie ul. 

Jasienicy od ul. Pawiej do ul. Ratajów

99 Wojszyce nawierzchnia docelowa ulicy Świt

100 Wojszyce nawierzchnia docelowa ulicy Oraczy

101 Zacisze-Zalesie-Szczytniki remont kapitalny ulicy Moniuszki

102 Zacisze-Zalesie-Szczytniki wymiana ogrodzenia przy nieruchomości ul. Kochanowskiego 7/9

103 Zacisze-Zalesie-Szczytniki budowa placu zabaw dla małych dzieci (dz. 3/6, AM-2, Zacisze) 

104 Żerniki remont przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Rumiankowe 53

105 Żerniki czyszczenie dawnego zbiornika p-poż. pomiędzy ulicami Żernicką i Objazdową

106 Żerniki budowa miejsc parkingowych po pónocnej stronie ulicy Rumiankowej naprzeciwko \zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10


