
Zieleń dla Wrocławia

1. Barlickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą J.H. Pestalozziego
Działka: Plac Grunwaldzki, AR_14, 68 (gminna)

Nasadzenia uzupełniające:

Dokumentacja:
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Koszty: 
drzewa 2 x 1 000 zł = 2 000 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 2 x 1000 zł = 2 000 zł
malowanie linii 
parkowania 1 000 zł
Łącznie: 5 000 zł 

2. Ul. Marcinkowskiego/Mikulicza-Radeckiego
Działka: Plac Grunwaldzki, AR_30, 32 + Plac Grunwaldzki, AR_30, 18 (gminna)

U  zbiegu  ulic  Marcinkowskiego  i  Mikulicza-Radeckiego  powstał  nowy  budynek.  Przy  okazji
przebudowano skrzyżowanie. Niestety, nie pomyślano o żadnej zieleni, w tym drzewach, mimo że
pod poszerzonymi chodnikami nie ma żadnych sieci. Należy tę sytuację zmienić.

Nasadzenia nowe:

Koszty: 
drzewa 9 x 900 zł = 8 100 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 9 x 1000 zł = 9 000 zł
opcjonalnie: ławki 
pod platanami 2 x 1 500 zł = 3 000 zł
Łącznie: 20 100 zł 
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3. Ul. Oławska pod Galerią Dominikańską
Działka: Stare Miasto, AR_34 1/18 (gminna)

Pod Galerią Dominikańską od strony ul. Oławskiej jest bardzo szeroki chodnik i pas zieleni, jednak
nie ma prawie wcale drzew. Przy tak dużej jezdni wydają się one elementem niezbędnym – nie
tylko ze względów krajobrazowych, ale także  klimatycznych (regulacja temperatury i wilgotności,
pochłanianie wody z deszczy, w tym nawalnych).

Nasadzenia nowe:

Koszty: 
drzewa 9 x 900 zł = 8 100 zł
ławki 4 x 1 500 zł = 6 000 zł
krzewy 79 mb x 70 zł = 5 530 zł
Łącznie: 19 630 zł 

4. Ul. Purkyniego pod Muzeum Narodowym
Działka: Stare Miasto, AR_28, 19/4  (gminna)

Pod obecnym Muzeum Narodowym przed wojną, ale także w czasach PRL'u, rosły drzewa. Przy tak
szerokim  chodniku  (czasem  zajmowanym  pod  nielegalny  parking)  i  zupełnym  braku  cienia
w okresie letnim (przez co przechodnie rzadko korzystają z dostępnych ławek) wydaje się, że warto
wrócić do tej tradycji. Kontekst otoczenia, mimo upływu lat, nie zmienił się – naprzeciwko znajduje
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się Park Słowackiego, a na zachód od Muzeum – ocieniona Zatoka Gondoli.

Nasadzenia nowe:

Koszty: 
drzewa 2 000 zł lub 4 000 zł (jeśli byłyby zaoszczędzone środki)
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 2 000 zł lub 4 000 zł (jeśli byłyby zaoszczędzone środki)
siedziska 4 x 700 zł = 2 800 zł
klomby z kwiatami 4 x 200 zł = 800 zł
Łącznie: 7 600 (lub 11 600 zł - jeśli byłyby zaoszczędzone środki) 

5. Ul. Świdnicka przy Podwali, pod Cafe Borówka
Działka: Stare Miasto, AR_33, 16  (gminna)

Przedpole Promenady Staromiejskiej w tym miejscu wylane jest asfaltem. W MPZP ten teren jest
określony jako zieleń. Warto przedłużyć szpaler drzew, który niegdyś kończył się na wysokości Cafe
Borówka.
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Nasadzenia nowe:

Dokumentacja:
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Koszty: 
drzewa 5 x 800 zł = 4 000 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewa 5 000 zł
Łącznie: 9 000 zł 

6. Ul. Strońska/Rutkiewicz
Działka: Gaj, AR_15, 82/3  (gminna)

Nasadzenia nowe/uzupełniające:

Koszty:
drzewa 3 x 800 zł = 2 400 zł
ławki 2 x 1 500 zł = 3 000 zł
Łącznie: 5 400 zł 
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7. Ul. Szewska/Wita Stwosza
Działki gminne

Przy  rzeźbie  konia  domnięcie  kompozycji  dzięki  dwóm  drzewom  –  zostanie  stworzony  park
kieszonkowy.  Na placu  przy kościele  –  nasadzenie  jednego drzewa w linii  istniejącego platana.
Drzewo to w przyszłości będzie mogło pełnić funkcję dominanty przestrzennej u zbiegu Szewskiej
i Wita Stwosza. 

Koszty: 
drzewa 3 x 1 000 zł = 3 000 zł
usunięcie nawierzchni 
pod drzewo 1 000 zł
Łącznie: 4 000 zł 
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Dodatkowe lokalizacje (bez mapek):
8.  Wzdłuż  ciągu  pieszo-rowerowego,  biegnącego  wzdłuż  torów  kolejowych,  pomiędzy
boczną Buforową a Konduktorską – pojedynczy szpaler 38 drzew.
Koszt: 38 x 800 zł = 30 400 zł
9. Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Kowalskiej (15 szt. dęby) i Toruńskiej (15 szt., np. jarząb,
bo już tam jest na innym odcinku).
Koszt: 30 x 800 zł = 24 000 zł
10. Zieleniec przy ul. Mrągowskiej, od Augustowskiej do Ostródzkiej – nasadzenie 18 szt.
drzew (uzupełnienie) 
Koszt: 18 x 800 zł = 14 400 zł
11. Nasadzenia wzdłuż ul. Maślickiej po stronie stawu (działka gminna Maślice, AR_13, 46/2
i SP Maślice, AR_13, 45/2)
Koszt: 18 x 800 zł = 14 400 zł


