
Nr Lokalizacja Komentarz 

Zdjęcie z lotu 

ptaka 

do mapy google

JEST/BRAK

Liczba 

drzew

Liczba 

krzewów
Gatunki

Nasadzenie 

punktowe/

liniowe/

grupowe

1

ul. Hallera/Grabiszyńska 

(południowozachodnia 

część skrzyżowania)

posadzenie 7 drzew,  1 platan klonolistny i 6 lip odmiany 

Greenspire na trawnikach na działkach: Grabiszyn, AR_24, 3/6 i 

Grabiszyn, AR_24, 3/9.

lokalizacja 

opisowa 
7

* 1 platan 

klonolistny

* 6 lip odmiany 

Greenspire

grupowe

2

ul. Klecińska / 

Grabiszyńska 

(północnowschodnia 

część skrzyżowania) 

1 platan klonolistny i 5 lip odm. Greenspire z uwagi na 

nasadzenia uzupełniające lip wzdłuż całej Grabiszyńskiej na 

trawniku na działce Grabiszyn, AR_21, 11/58.

lokalizacja 

opisowa 
6

* 1 platan 

klonolistny

* 5 lip odm. 

Greenspire

grupowe

3  ul. Krakowska

nasadzenia na działkach nr 19/8, 19/9, AM - 30, obręb Południe

- lipy drobnolistne w ilości 30 szt.

w rozstawie co 8 m w 2 rzędach naprzemianlegle

- MPZP przewiduje dla ul. Krakowskiej obustronny szpaler drzew 

- uchwała nr XXV/916/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 

października 2008r.

lokalizacja 

opisowa 
30

* 30 lipy 

drobnolistne
liniowe

4
Skwer miedzy 

Piłsudskiego, Kościuszki 

a Sądową

nasadzenia drzew i krzewów, ew. wymiana ławek, Stare Miasto, 

AR_32, 29/1

lokalizacja 

opisowa

10 50

* różne gatunki, 

do ustalenia na 

późniejszym 

etapie

punktowe i 

grupowe 

(krzewy)

5

Ronda w ciągu ul. 

Szybowcowej  – przy 

skrzyżowaniu z ul. 

Horbaczewskiego oraz  

przy  skrzyżowaniu z 

łącznikiem do ul. 

Lotniczej 

– nasadzenie niskich krzewów płożących podobnie do 

zagospodarowanego ronda na skrzyżowaniu ul. 

Horbaczewskiego – Orlińskiego – ok. 200 szt. krzewów; działki: 

5/539 obr. Gądów Mały; 11/3 obr. Gądów Mały;  15/3 obr. 

Gądów Mały

lokalizacja 

opisowa

200

*krzewy nisko 

płożące sie grupowe



6
Teren zielony wokół 

schroniska dla zwierząt 

przy ul. Ślazowej

– uzupełnienie brakujących krzewów w istniejących 

nasadzeniach – uzupełnienie ubytków; Osobowice, AR_12, 1/3

lokalizacja 

opisowa

50
* takie, jak 

istniejące liniowe

7
ul. Ćwiczebna

- istnieje możliwość posadzenia 25 szt. drzew jako uzupełnienie 

istniejącej alei

lokalizacja 

opisowa
25

* deby liniowe

8

al. Kasprowicza

Skwer z placem zabaw w pobliżu Odry - nasadzenia na działce: 

Obręb: Karłowice, AR_7, działka nr 97.

lokalizacja 

opisowa

12

do ustalenia na 

późniejszym 

etapie grupowe

9

Park Skowroni możliwość nasadzeń 40 szt. drzew i 500 szt. krzewów

lokalizacja 

opisowa

40 500

do ustalenia na 

późniejszym 

etapie różne

10

Park przy Ziemniaczanej możliwość nasadzeń 25 szt. drzew i 200 szt. krzewów

lokalizacja 

opisowa

25 200

do ustalenia na 

późniejszym 

etapie

grupowe i 

punktowe

11

Pl. Wyzwolenia

możliwość uzupełnienia żywopłotu z ligustru pospolitego oraz 

realizacji innych nasadzeń krzewów

lokalizacja 

opisowa

200

* ligustr 

pospolity        * 

inne krzewy

12 pas rozdziału al. Armii 

Krajowej

platany zamiast klonów kulistych - jako przedłużenie alei 

platanowej z Wiśniowej (klony do przesadzenia - do wskazania 

przez ZZM gdzie)

lokalizacja 

opisowa

120 * platany 

klonolistne liniowe

13 ul. Wyszyńskiego, od 

Hlonda do Kominka

niskie krzewy (lub trawy ozdobne, średniowysokie) zamiast 

trawnika pomiedzy jezdnią, a chodnikiem, strona zachodnia 

ulicy

lokalizacja 

opisowa

1080

* niskie krzewy 

lub *trawy 

ozdobne liniowe

14

ul. Świdnicka przy 

estakadzie kolejowej

krzewy po wschodniej stronie, obok restauracji Kuchnia; 

uzupełnienie żywopłotu wzdłuż trawnika wzdłuż ulicy 

Świdnickiej po jej wschodniej stronie

lokalizacja 

opisowa

120

*krzewy z 

gatunku 

płożącego           

*krzewy na 

żywopłot 

(gatunek taki, 

jaki już istnieje)

grupowe i 

liniowe



15

ul. Pułaskiego

pojedynczy szpaler platanów po zachodniej stronie torowiska w 

Pułaskiego (od Kościuszki do Komuny Paryskiej -14 szt., od 

Komuny Paryskiej do Worcela - 7 szt.), częściowo na miejscach 

parkingowych + nasadzenia 5 drzew na terenie XIII LO przy 

ogrodzeniu na działce Południe, AR_5, 63/6 i 3 drzew na działce 

Południe, AR_5, 65/2 (propozycje zgodnie z obowiązującymi 

szpalerami w MPZP).

lokalizacja 

opisowa 

26

* platan 

klonolistny (21 

szt.)                          

* klon jawor 

i/lub lipa 

drobnolistna na 

terenie XIII LO 

(5 szt.) liniowe

16

Śleżna po wschodniej 

stronie torowiska od 

Glinianej do Kamiennej i 

po zachodniej stronie 

torowiska od Kamiennej 

do Sztabowej/Kuronia

pojedynczy szpaler lip srebrzystych - od Glinianej do Kamiennej 

17 szt., od Kamiennej do Sztabowej - 17 szt.

lokalizacja 

opisowa 

34

* lipa 

srebrzysta liniowe

17

Kamienna od 

Drukarskiej do Śleżnej - 

pas rozdziału

szpalery pojedyncze i podwójne (w zależności jak pozwalają 

sieci), ze wskazaniem, że powinny być podwójne wzdłuż obu 

jezdni. Pośrodku, gdzie teraz jest żywopłot, powinno być 

zostawione miejsce pod przyszły ciąg rowerowy lub pieszo-

rowerowy (promenadę).

lokalizacja 

opisowa 

32

* gatunek o 

naturalnym 

pokroju i 

koronie, do 

ustalenia na 

późniejszym 

etapie liniowe



18

Ulica S. Drzewieckiego

Pas rozdziału wraz z poboczem, na całej długości, wzdłuż jezdni. 

Uzupełnienie istniejących nasadzeń tymi samymi gatunkami 

drzew.

lokalizacja 

opisowa

32 52

*dąb czerwony 

(20) *brzoza 

brodawkowata(

4) *lipa 

dronolistna(8) 

*lilak pospolity 

'Prof. Hoser' 

(20) *lilak 

meyera' Palibin 

(20) *forsycja 

pośrednia(12)

liniowe/ 

grupowe

19

Ulica S. Drzewieckiego, 

po obu stronach 

wiaduktu drogowego, 

działka 5/398, 5/396, 

5/38, 5/150

Wstępny projekt i pierwsze nasadzenia, które będą stanowić 

szkielt przyszłego parku.

lokalizacja 

opisowa

80

*klon 

zwyczajny 

'Royal Red'(8 

sztuk) *klon 

zwyczajny(15) 

*dąb 

szypułkowy(10) 

*lipa 

drobnolistna(20

) *modrzew 

europejski(10) 

brzoza 

brodawkowata(

liniowe/ 

grupowe

20

Ulica Szybowcowa, 

teren przy Biedronce, 

działka 5/11, 5/392

Mikropark, nasadzenia zgodnie z projektem pracowni 

projektowej Myczkowscy, dodatkowe nasadzenia wzdłuż ul. 

Szybowcowej.

lokalizacja 

opisowa

42

*leszczyna 

turecka (10 

sztuk wzdłuż 

chodnika)           

*dąb 

bezszypułkowy 

(12 sztuk)                

*cis pospolity 

(2x10 sztuk, w 

liniowe/ 

grupowe



21
Ulica Estońska X 

Strzegomska działka 

nr15, 16/1 ,16/9

Pas krzewów wzdłuż ulicy Estońskiej, od skrzyzowania z ul. 

Strzegoską do skrzyżowania z ul. Szwedzką.

lokalizacja 

opisowa

3 50

*lipa srebrzysta 

'Brabant'          

*tawuła szara 

'Grefsheim' liniowe

22

Park Generała 

Władysława Andersa, 

wejście od strony ulicy 

Kamiennej, plac 

asfaltowy

Konieczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej pod szpaler drzew 

ok.15m2

lokalizacja 

opisowa

10 * dąb 

szypułkowy 

'Fastigiata'

liniowe, po 

łuku

23

Ulica Zporoska 71, teren 

Liceum VIII, działka 64/2

*dwa platany (jeden od strony ulicy Zaporoskiej, drugi w głębi 

działki) *brzozy, w grupie, w narożniku działki 

Zaporoska/Jantarowa

lokalizacja 

opisowa

10

*platan 

klonolistny (2 

sztuki) *brzoza 

pożyteczna 

'Doorenbos' (8 

sztuk)

liniowe/ 

grupowe

24

Ulica Sztabowa

*odcinek od ulicy Powstańców Śl. do ul. Sudeckiej, działka nr1: 

trzy grupy cisów po 10sztuk, bunkier obsadzić kosodrzewiną,                               

*trzy forsycje (skrzyżowanie ulic Sztabowa/Sudecka) działka nr 

50/3

lokalizacja 

opisowa

- 63

*cis pospolity 

'Fastigiata' (30) 

*kosodrzewina 

(30) *forsycja 

pośrednia (3) grupowe

25

Pereca

nasadzenie krzewów na skarpie przy schodach prowadzących do 

sklepów przy ul. Pereca między Lwowską a Lubuską (skarpa 

powstała zimą przy remoncie schodów -zamiast schodów na 

całej długości jest teraz kilka wejść i ziemna skarpa -brak 

aktualizacji na zdjęciach z lotu ptaka) 

1200

*1200 szt. lub 

80 m2 niskich 

zimozielonych 

(lub z 

czerwonymi/żół

tymi jagodami 

zimą) krzewów 

płożących, np. 

irga


