
ZIELONO MI! Parki, stawy, tereny zielone i sportowe.  
KARŁOWICE – RÓŻANKA, LIPA PIOTROWSKA, WIDAWA, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – 

LIGOTA, SOŁTYSOWICE, PAWŁOWICE. 

 

 
Szacunkowy koszt: 
2 000 000 zł 
 
Czy projekt był zgłaszany w poprzednich latach? TAK  
(WBO 2018 projekt nr: 637)  
(WBO 2017 projekt nr: 23) 
 
 
Grupa beneficjentów projektu:  
 
Adresatem projektu są mieszkańcy osiedli zlokalizowanych na północy Wrocławia oraz dla całej północnej części 
Wrocławia, w szczególności:  Polanowice – Poświętne – Ligota, Lipa Piotrowska, Widawa, Karłowice – Różanka, 
Sołtysowice i Pawłowice. 
 
 
Uzasadnienie wyboru zasięgu oddziaływania projektu: 

Wszystkie planowane inwestycje w ramach projektu zlokalizowane są w północnej części Wrocławia. Zasięg projektu 
pozwoli na rozwój tej części miasta pod kątem zielonych i sportowych terenów. Obecnie ta część miasta jest 
zazieleniona i zależy nam na podtrzymaniu takiego charakteru terenów nas otaczających. W północnej części brakuje 
specjalnie przygotowanych miejsc do odpoczynku na łonie natury np.: parków kieszonkowych, terenów sportowych, 
w tym siłowni zewnętrznych oraz podniesienie walorów użytkowych terenów zielonych z akwenami wodnymi. 

 

Uzasadnienie projektu: 

Ideą projektu jest zorganizowanie mieszkańcom Wrocławia zielonej i sportowej przestrzeni do odpoczynku i 
rekreacji, nawet w środku gęstej zabudowy. Wrocław boryka się z problemem smogu. Rośliny mają zdolność redukcji 



zanieczyszczeń powietrza, dlatego każda ilość zieleni jest dla miasta na wagę złota. Ważny jest również aspekt 
estetyczny. Zabudowa Wrocławia staje się coraz bardziej zwarta, zieleń zanika. Jej niedostateczna ilość w sposób 
negatywny wpływa na komfort życia mieszkańców. 
 

Elementy projektu: 

W ramach projektu proponuję:  

1) LIPA PIOTROWSKA: Strefa Rekreacji Tymiankowa (etap IV) - oświetlenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ul. 
Cynamonowej i Tymiankowej, zarurowanie rowu i dalsze uporządkowanie zieleni; nasadzenie lip przy ul. 
Cynamonowej. 

2) PAWŁOWICE: Realizacja II etapu uporządkowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego. 
3) POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA oraz KARŁOWICE - RÓŻANKA:  

Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą + 
Zielony plac zabaw przy Forcie Piechoty nr. 6 na Polanowicach 

4) WIDAWA: Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw  
5) SOŁTYSOWICE: Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim 

 
Elementy projektu: 
 
W ramach projektu proponuję:  

1) LIPA PIOTROWSKA: Strefa Rekreacji Tymiankowa (etap IV) - oświetlenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ul. 
Cynamonowej i Tymiankowej, zarurowanie rowu i dalsze uporządkowanie zieleni; nasadzenie lip przy ul. 
Cynamonowej. 

2) PAWŁOWICE: Realizacja II etapu uporządkowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego. 
3) POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA oraz KARŁOWICE - RÓŻANKA:  

Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą + 
Zielony plac zabaw przy Forcie Piechoty nr. 6 na Polanowicach 

4) WIDAWA: Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw  
5) SOŁTYSOWICE: Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim 

Proponowany zakres dla każdej z inwestycji w załączniku (poniżej). 

 
Opis projektu: 

W ramach projektu proponuję:  

- LIPA PIOTROWSKA: Strefa Rekreacji Tymiankowa (etap IV) - oświetlenie terenu rekreacyjnego u zbiegu ul. 
Cynamonowej i Tymiankowej, zarurowanie rowu i dalsze uporządkowanie zieleni; nasadzenie lip przy ul. 
Cynamonowej. 
- PAWŁOWICE: Realizacja II etapu uporządkowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego. 
- POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA oraz KARŁOWICE - RÓŻANKA:  
Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą + 
Zielony plac zabaw przy Forcie Piechoty nr. 6 na Polanowicach 
- WIDAWA: Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej z małym placem zabaw  
- SOŁTYSOWICE: Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim 
 
 
 



__________________ 
ZAŁĄCZNIK. 
__________________ 
 
Ad 1) LIPA PIOTROWSKA (400tyś): Strefa Rekreacji Tymiankowa (etap IV) – oświetlenie i zieleń na terenie 
rekreacyjnym u zbiegu ul. Cynamonowej i Tymiankowej – Dz. 3/4 i 3/7 AR_5, obręb Lipa Piotrowska;  
nasadzenie lip wzdłuż ul. Cynamonowej 8-14 na odcinku pomiędzy Anyżową i Waniliową oraz Cynamonowej 15-17 
na odcinku pomiędzy ul. Szałwiową a Waniliową. Dz. 2/9, 5/4, 11/5 i 12/5 AR_4 obręb Lipa Piotrowska 

Elementy projektu:  

- 6 lamp parkowych 
- 6 masztów z reflektorami do oświetlenia boisk 
- zarurowanie rowu 
- uporządkowanie zieleni, nasadzenia krzewów na części dz. 3/7 AR_5 
- 31 lip srebrzystych z ekranami korzeniowymi  
 

Ad 2) PAWŁOWICE (400tyś): Realizacja II etapu uporządkowania terenu wokół Jeziora Pawłowickiego. 
(I etap WBO2018 projekt nr 637) - Dz. nr 74, 75 AM -19, obręb Pawłowice 

 
Beneficjentami będą mieszkańcy Osiedla Pawłowice, mieszkańcy pobliskich osiedli wypoczywających nad jeziorem 
oraz koła wędkarskie. 

Celem II etapu projektu są dalsze prace polegające na rewitalizacji parku okalającego jezioro, podniesienie walorów 
użytkowych, wykorzystanie parku na cele integracji społeczności osiedlowej (kina plenerowe, koncerty, turnieje 
sportowe, spotkania rodzinne), poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie. 

W skład Realizacji II etapu wchodzą: 
 

1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drugiego etapu koncepcji -  
2. Od strony prywatnych działek wybudowanie kładki zawieszonej nad wodą, która umożliwi przejście wokół 

jezior -  
3. Odnowienie pomostów wędkarskich -  
4. Nowe pomosty dla łódek, kajaków, rowerów wodnych  
5. Oczyszczenie plaży -  
6. Wybudowanie punktu do imprez w miejscu dawnego amfiteatru (scena, siedziska) -  
7. Odnowienie boiska do siatkówki plażowej -  

 

Ad 3) POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA (400tyś): Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Żmigrodzkiej a 
Pakosławskiej na działkach nie będących rolą. 
(dz. nr 13/1, 18, 15/1, AM-6, obręb: Poświętne) 
 
1. Zagospodarowanie zielonego klinu przy ul. Zmigrodzkiej a Pakosławskiej na działkach nie będących rolą. (dz. nr 
13/1, 18, 15/1, AM-6, obręb: Poświętne) 
 
Elementy: Urządzenie łąki, przyłącze energetyczne, podstawowe elementy małej architektury. 
 
Mimo lokalizacji przy drodze wylotowej z miasta, blisko sklepów i ścieżek rowerowych, staw jest zarośnięty i 



zanieczyszczony, a w pobliżu tworzy się dzikie wysypisko śmieci, bo brak pojemników na nie. Zarośnięte brzegi 
stwarzają zagrożenie dla przechodniów. Gęste poszycie i brak wyznaczonych ścieżek powoduje, że miejsce jest 
trudno dostępne dla rowerzystów czy osób z dziećmi w wózkach. W tej okolicy zieleni zostało niewiele. Po 
rewitalizacji park ze stawem mógłby stać się atrakcyjnym miejscem wypoczynku i rekreacji. 

2. Zielony plac zabaw przy Forcie Piechoty nr. 6 na Polanowicach W na dz. nr 11/3, AM-2, Obręb: Polanowice miejsca 
bez zadrzewienia tj. fragmenty gruntu RIVa i N 
 

Ad 4) WIDAWA. Park kieszonkowy wzdłuż ulicy Melioranckiej (Widawa, AR_20, 22/7). 

W obecnej sytuacji na Osiedlu Widawa istnieje tylko 1 plac zabaw> Chcielibyśmy zapewnić osiedlowi alternatywne 
miejsce do wypoczynku dla dzieci i całych rodzin w postaci parku kieszonkowego z mini placem zabwe w części 
osiedla, która obecnie bardzo rozwinęła się. 
 
W zakład wchodzą: 
Mini park kieszonkowy: 300tyś 
- oczyszczenie, wyrównanie terenu i projekt 
- nasadzenia drzew – 20 szt. w południowej części działki 
- nasadzenie żywopłot 1m – wzdłuż drogi Melioranckiej ok. 100m  
- montaż 6 ławek parkowych z oparciem wzdłuż alejki parkowej, 
- montaż 6 koszy i 1 stojaka rowerowego 
- wykonanie alejki parkowej i/lub nawierzchni chodnikowej, 
- montaż małego oświetlenia parkowego ok. 5 lamp wzdłuż alejki – 35.000 tys, 
Montaż małego placu zabaw (100tyś): 
przy obecnie istniejących drzewach, północna część działki, 20x20metrów.  
W skład placu zabaw powinno wchodzić: huśtawka podwójna, wieża ze podwójnym ślizgiem (zjeżdżalnią) oraz 
ścianką wspinaczkową maks., karuzela tarczowa, huśtawka ważka pojedyncza, tablica informacyjna, 2 ławki z 
oparciem, 2 kosze, 3 lampy parkowe, ogrodzenie, nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw, 
 

AD 5) SOŁTYSOWICE: Siłownia zewnętrzna w Lesie Sołtysowickim. 
(AR_3 numer 1/32 lub AR_3 numer 3) 
 
CEL: 

W ramach projektu zakłada się budowę siłowni zewnętrznej w okolicach stawu w Lesie Sołtysowickim oraz 
oświetlenie dojścia do siłowni od strony ulicy Przejazdowej. 
 
Uzasadnienie: 
Osiedle Sołtysowice nie dysponuje aktualnie infrastrukturą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. 
Dodatkowo korzystanie z terenów rekreacyjnych w Lesie Sołtysowickim jest w godzinach wieczornych utrudnione ze 
względu na brak oświetlenia.   
 
Elementy: 
- Siłownia zewnętrzna  
- Oświetlenie alejki (200m)  
- Oświetlenie terenu siłowni 
 


