
Zieleń dla Wrocławia

1. Ul. Żywopłotowa/Ostrowska/Osobowicka
Działka Osobowice, AR_19, 2/4 (gminna)
MPZP - brak

Park kieszonkowy:

Koszty:
2 latarnie - 14 tys. zł.
2 drzewa - 2 tys. zł.
krzewy ok. 200 sztuk – 4,4 tys. zł
2 ławki - 3 tys. zł
naprawa utwardzonej powierzchni placu około 150 m.kw - 15 tys. zł
2 duże donice kwiatowe z nasadzeniami - 5 tys. zł
pielęgnacja istniejącej zieleni - 3 tys. zł
usunięcie starej bramy wejściowej - 3 tys. zł
Brama wejściowa jest pozostałością po archiwum, które tam kiedyś istniało. 
Łącznie 48 400 zł. 



Zieleń dla Wrocławia

2. Kozanów - ul. Kolista
Działki: Kozanów, AR_7, 17/4, częściowo: Kozanów, AR_7, 16/3 
Przeznaczenie w MPZP (nr 503): zieleń

Skwer:

K  oszty:
13 drzew - 10 tys. zł
8 skupin krzewów po 50 sztuk, razem 400 krzewów – 8,8 tys. zł
9 ławek – 13,5 tys. zł
Łącznie: 32 300 zł
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3. Róg Mościckiego/Chińska, Brochów, AR_27, 4, fragment większej działki należącej do 
Gminy (w zarządzie, użytkowaniu)
Przeznaczenie w MPZP: tereny komunikacji, częściowo: pod zabudowę usługową
14 a

Park kieszonkowy:

Koszty:
drzewa 3 x 800 zł = 2 400 zł
krzewy 80 mb x 75 zł = 6 000 zł
łąka kwietna 523 m2 x 50 zł = 26 150 zł
domek 
dla zapylaczy 250 zł
huśtawki 2 x 1 000 zł = 2 000 zł
ławka 1 500 zł
Łącznie: 38 300 zł
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4. Ul. Świeradowska przy krańcówce tramwajowej
Działki: Gaj, AR_8, 46 i 47, częściowo: Gaj, AR_8, 49/9 (gminne) oraz Gaj, AR_8, 49/7 (SP w 
zarządzie, użytkowaniu)
MPZP: brak

Park kieszonkowy:

Koszty:
drzewa 9 x 800 zł = 7 200 zł
krzewy 200 szt. x 22 zł = 4 400 zł
ławki 4 szt. x 1 500 zł  = 6 000 zł
utwardzenie 
nawierzchni 
ścieżki i placu 400 m2 x 90 zł = 36 000 zł
Łącznie: 53 600 zł
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5. Narożnik u zbiegu ul. Ładnej i Miłej
Działka: Plac Grunwaldzki, AR_28, 49 (częściowo)
MPZP: brak

Okolice skrzyżowania ulic Ładnej, Miłej, Benedyktyńskiej, Górnickiego i  Grunwaldzkiej są mocno
zaniedbane. Brak tu przestrzeni publicznych, gdzie można by odpocząć lub przysiąść z sąsiadem. Na
proponowanym  terenie  całkiem  niedawno  wycięto  topole  i  zrobiło  się  zwyczajnie  "łyso".
Dodatkowo, jest to teren obecnie niejako "stracony", nieużytkowany, zaniedbany. Lepiej przysłuży
się  okolicznym mieszkańcom, jeśli  stworzy się  na nim atrakcyjną zieloną przestrzeń.  Nie ma tu
konfliktów własnościowych - działka jest miejska. Znajduje się tuż obok bunkra.
Park  kieszonkowy tu utworzony miałby  ok.  400 m2.  By  to  było  możliwe,  należałoby  przesunąć
nieznacznie  ogrodzenie  terenu przedszkola.  Konieczne  byłoby  posadzenie  co  najmniej  4  drzew
(zarówno ze względów estetycznych, jak i  kompensację po wyciętych na tym terenie topolach),
pełnowymiarowych, o naturalnych pokrojach. Należałoby wybrać gatunki atrakcyjne, np. kwitnące
lub z atrakcyjną korą, lub z charakterystycznie przebarwiającymi się liśćmi na jesień. W takim parku
powinny znaleźć się ławki. Przestrzeń mogłyby uatrakcyjnić też huśtawki. 

Koszty:
drzewa 5 x 800 zł = 4 000 zł
ławki 3 x 1 500 zł = 4 500 zł
huśtawka 1 000 zł
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utwardzenie
części terenu 182 m2 x 90 zł = 16 380 zł
Łącznie: 25 880 zł


