
Zieleń dla Wrocławia

1. Krzywoustego przy Biedronce
Karłowice, AR_18, 19/3, częściowo też 19/2, 19/5, 19/6 i Karłowice, AR_17, 6  (działki gminne)
Powierzchnia: ok. 11a

Opis:
Słupki od strony północnej, pas drzew od ruchliwej ulicy Krzywoustego (np. dąb szypułkowy lub 
czerwony x 7 szt.), krzewy od strony Biedronki, demontaż bilbordu, utwardzenie wydeptanych 
ścieżek, 2 ławki przy ścieżce tyłem do ulicy Krzywoustego, dosadzenie brzóz, np. brzozy 
pożytecznej.

Koszty  : 
drzewa 17 x 800 zł = 13 600 zł
krzewy            50mb = 5 000 zł
utwardzenie ścieżek 5 000 zł
oczyszczenie terenu: 3 000 zł
ustawienie ławek 3 000 zł
słupki 3 400 zł
suma 33 000 zł + demontaż bilbordu
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2. Stysia/Owsiana
Południe, AR_43, 40/3 
Powierzchnia: ok. 10a

Opis:
Słupki wzdłuż ulic i dojazdu do garaży, od ulicy Stysia utwardzenie pasa wzdłuż jezdni jako rezerwy 
pod przyszły chodnik, dosadzenie drzew, krzewów od strony ulicy i wjazdu do garaży, 
poprowadzenie trejaży od strony garaży (zasłonięcie ściany garaży) i obsadzenie rośłinnością pnącą,
poprowadzenie i utwardzenie ścieżki, ustawienie huśtawki podwójnej w miejscu "X", ustawienie 
dwóch ławek.

Koszty  :
drzewa 3 x 800 zł = 2400 zł
utwardzenie ścieżek 5 000 zł
krzewy 7 000 zł
trejaż – 30 m 14 000 zł
słupki 3 600 zł
oczyszczenie terenu 3 000 zł
huśtawka 1 000 zł
suma 36 000 zł 
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3. Grabskiego
Południe, AR_14, 27/2 
Południe, AR_14, 31/2 (fragment)

Dosadzenie drzew na skwerze i krzewów od strony ulicy, utwardzenie wydeptanych ścieżek, ławki 4
sztuki, huśtawka podwójna x 1 szt.

Koszty  :
drzewa 8 x 800 zł = 5 600 zł
utwardzenie ścieżek 5 000 zł
krzewy 5 000 zł
ławki 6 000 zł
huśtawka 1 000 zł
suma 22 600 zł



Zieleń dla Wrocławia

4. Narożnik Zielińskiego/Szczęśliwa
Działki: Południe, AR_22, 5 + Południe, AR_22, 7/12 
MPZP: brak

Róg ulicy Szczęśliwej i Zielińskiego, często odwiedzany przez rodziców z małymi dziećmi ze względu
na  usytuowany  pośród  drzew  plac  zabaw.  Miejsce  niebezpieczne,  ponieważ  notorycznie  na
chodniku, w narożniku tuż przy placu zabaw parkują samochody, dojeżdżając tam chodnikiem od
strony  ronda lub  przez trawnik  przy  przejściu  dla  pieszych  (narożnik  jest  osłupkowany).  Celem
projektu jest zwiększenie zieleni (lepsze odgrodzenie od jezdni), ochrona jej przed rozjeżdżaniem,
a  jednocześnie  zwiększenie  bezpieczeństwa  dzieci  zmierzających  do  i  z  placu  zabaw  poprzez
wyeliminowanie ruchu samochodów z chodnika.

Koszty  :
drzewa na trawniku 2 x 1 000 zł = 2 000 zł
drzewa w chodniku 2 x 2 000 zł = 4 000 zł
słupki 2 x 400 zł = 800 zł
krzewy 1 500 zł
klomby 2 000 zł
Łącznie: 10 300 zł 



Zieleń dla Wrocławia

5. Ul. Reja pod Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 29
Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85 
MPZP: brak

Zanim wybudowano budynek Biblioteki (mieszczący również sale do W-F-u) na terenie szkoły rósł
szpaler topoli  równoległy do ul.  Reja.  Do chwili  obecnej ostała się tylko jedna - bliżej  budynku
szkoły, gimnazjum nr 13. Należałoby ten brak skompensować nowymi nasadzeniami. Dodatkowo,
dzięki drzewom można by stworzyć atrakcyjne przedpole ciekawego budynku Biblioteki. Z jej okien
rozciągałby się ładniejszy niż obecnie widok. Dzięki nieznacznemu zwężeniu jezdni (o ok. 2,5 m)
uzyskałoby  się  także  efekt  uspokojenia  ruchu  -  tak  potrzebnego  na  ulicy  w  strefie  tempo  30,
w miejscu uszczęszczanym przez dzieci i osoby starsze.
Pod Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr 29, na ul. Reja proponujemy utworzyć pojedynczy szpaler
dużych drzew (platany klonoliostne). Dodatkowo, pod drzewami, na chodniku powinny pojawić się
siedziska/ławki/spoczniki dla osób starszych. Z uwagi na istniejące sieci podziemne proponujemy
zwężenie ulicy po stronie Biblioteki (na odcinku Szczytnicka-Grunwaldzka jest ona jednokierunkowa
i przy obecnym zagospodarowaniu auta jeżdżą tam bardzo szybko - nie przestrzegają ograniczenia
do 30 km/h), stworzenie tam obudowanych wysokim krawężnikiem miejsc na drzewa, a pomiędzy
nimi  -  utworzenie  miejsc  parkingowych  równoległych  do  chodnika.  W  ten  sposób  misy
z drzewami wyznaczałyby zatoczki parkingowe.
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Koszty:
drzewa 5 x 1000 zł = 5 000 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 5 x 1000 zł = 5 000 zł
krawężniki 
dookoła mis na drzewa 5 x 2000 zł = 10 000 zł
ławki 3 x 1 500 zł = 4 500 zł
Łącznie: 24 500 zł

6. Placyk u zbiegu Szczytnickiej, Ładnej i Reja
Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 85 
MPZP: brak

Skrzyżowanie zostało przebudowane i  powstał  plac -  jest  więcej  miejsca dla  pieszych.  Niestety,
zupełnie zapomniano o zieleni, a także o siedziskach, na których można by przysiąść. Proponujemy
zamienienie tego miejsca w małą zieloną oazę:  posadzenie  dwóch drzew,  ustawienie klombów
z kwiatami oraz ławek pomiędzy nimi.

Koszty:
drzewa 2 x 1000 zł = 2 000 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 2 x 1000 zł = 2 000 zł
klomby z bylinami 4 x 200 zł = 800 zl
ławki 2 x 1 500 zł = 3000 zł
Łącznie: 7 800 zł



Zieleń dla Wrocławia

7. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Iławskiej do Augustowskiej
Działka: Maślice, AR_23, 1/1 + Maślice, AR_21, 54/1 + Maślice, AR_21, 107/93  (gminne)
MPZP: brak

Skwer:

Koszty:
drzewa min. 7 x 1000 zł = 7 000 zł
utwardzenie żwirowej
nawierzchni 200 m2 x 90 zł = 18 000 zł
ławki 4 x 1 500 zł = 6 000 zł
huśtawki 2 x 1 000 zł = 2 000 zł
trampoliny 2 x 8 800* zł = 17 600 zł
Łącznie: 50 600 zł

*najtańsza znaleziona opcja na rynku
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Przykład trampoliny ziemnej (Oslo):

8. ul. Nowy Świat
Działka: Stare Miasto, AR_25, 67/1 (gminna)
Przeznaczenie w MPZP (nr 301): zieleń parkowa 
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Koszty:
projekt 5 000 zł
drzewa 10 x 800 zł = 8 000 zł
utwardzenie żwirowej
nawierzchni 200 m2 x 90 zł = 18 000 zł
ławki 4 x 1 500 zł = 6 000 zł
Łącznie: 37 000 zł


