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Załacznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/1440/18 

Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 13 września 2018 r. 

 

Formularz poprawkowy projektu  

Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2021 
 

Uwaga: Należy w każdym punkcie wskazać czy obejmuje go zmiana czy tez nie, natomiast wypełnić 

należy tylko punkty objęte zmianą. 

 

1. Informacje o projekcie  
a) Numer projektu: 

bez zmian 

b) Nazwa projektu: (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
(do 200 znaków ze spacjami) 

 

c) Lokalizacja projektu: (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
(do projektu można załączyć szkic sytuacyjny lub zdjęcie terenu/obiektu, którego dotyczy projekt)  
 

- adres:  

- numer geodezyjny działki: 
(na podstawie www.geoportal.wroclaw.pl) 
 

d) Zasięg oddziaływania projektu: (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
(należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 

 Projekt osiedlowy 
 

 Projekt ponadosiedlowy 

  

 Uzasadnienie wyboru zasięgu oddziaływania efektów realizacji projektu:  
(do 750 znaków ze spacjami) 

  

2. Rodzaj projektu (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
 (należy zaznaczyć jedno z dwóch pól) 

 Projekt inwestycyjny 
  

 Projekt nieinwestycyjny 

 

Proszę określić grupę beneficjentów projektu:  
(do 200  znaków ze spacjami) 

Proszę określić szacunkową liczbę beneficjentów projektu:  
(do 200 znaków ze spacjami) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.geoportal.wroclaw.pl/
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3. Elementy projektu (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
(należy szczegółowo wypisać elementy składowe, co pozwoli na dokładną weryfikację projektu) 
 

Lp. Elementy składowy Ilość 

1. 
Założenie lub renowacja i uporządkowanie 2000m2 zielenie niskiej 
(trawnika) 
(przyjęty koszt jednostkowy 2 500zł/100m2) 

1 

2. 
Założenie 500 m2 łąki kwietnej 
(przyjęty koszt jednostkowy 3 000zł/100m2) 

1 

3. 
Drzewa 
(przyjęty koszt jednostkowy 1 500zł/szt.)  

10 

4. 
Krzewy 
(przyjęty koszt jednostkowy 40zł/szt.) 

100 

5. 
Ławki 
(przyjęty koszt jednostkowy 800zł/szt.) 

20 

6. 

Oświetlenie terenu z wykorzystaniem lamp LED-owych masztowych (w 
miarę możliwości z wykorzystaniem energii fotowoltaicznej) – 800m alejki 
parkowej 
(przyjęty koszt jednostkowy 50 000zł/100m alejki parkowej) 

1 

7. 
Monitoring 
(przyjęty koszt jednostkowy dla punktu 9 000zł)  

6 

8. 
Tablica informująca o projekcie i stanowiskach przyrodniczych 
(przyjęty koszt jednostkowy 4 000zł/szt.)  

2 

9. 
Stojak na rowery (>8 stanowisk) 
(przyjęty koszt jednostkowy 1 000zł/szt.)  

4 

10. 
Drobna infrastruktura dla ptactwa i owadów – poidełka, karmniki, budki 
lęgowe, domki dla owadów 
(przyjęty koszt za całość 3 000zł/szt.)  

30 

11. 
Budowa ścieżek piaszczysto – żwirowych o długości ok. 1000m 
(przyjęty koszt jednostkowy 20 000zł/100m)  

1 

12. 

Stacja meteorologiczna mierząca podstawowe dane pogodowe (minimum: 
opad, wiatr, wilgotność, temperatura, promieniowanie słoneczne) oraz 
stacja pomiaru jakości powietrza - zewnętrzna stacja pomiarowa: czujnik smogu, 
czystości powietrza PM1 / PM2.5 / PM10 

(przyjęty koszt jednostkowy 6 000zł)  

1 

13. 
Tablica świetlna/LED-owa informująca o jakości powietrza 
(przyjęty koszt jednostkowy za 2 tablice 12 000zł) 

2 

14. 
Wykonanie otworu do obserwacji wód podziemnych wraz z instalacją 
automatycznego miernika poziomu zwierciadła wód podziemnych 
(przyjęty koszt jednostkowy 10 000zł) 

1 

15. 
Budowa stanowiska do postawienia FoodTrucka. 

(przyjęty koszt jednostkowy 20 000zł)  
1 

16. 
Duzy plac zabaw – strefa A „Wodny Świat” 
(przyjęty koszt jednostkowy 600 000zł) 

1 

Wszystkie elementy musza być wkomponowane w istniejąca roślinność. Lider nie zakłada 
żadnych wycinek drzew i krzewów, a jedynie ich uporządkowanie zgodnie z polityką UM. 
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4. Opis projektu (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 

(Proszę opisać zgłoszony projekt, do 750 znaków ze spacjami) 

Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni znajdującej się wokół Stawu 
Kozanowskiego. Teren ten posiada duży potencjał ze względu na swoje położenie – istnienie 
naturalnego zbiornika wodnego oraz bliskość Odry. Ideą projektu jest jego tematyczne 
zagospodarowanie i nadanie mu charakteru wypoczynkowo – edukacyjnego promującego 
walory przyrodnicze i wodne Wrocławia. Wypoczynek dzieci i młodzieży realizowany będzie 
poprzez stworzenie tematycznego placów zabaw w północnej części pod hasłem „Wodny 
Świat” nawiązującego do pobliskich rzek oraz wyposażonego m.in. w studnie, śruby 
Archimedesa, źródełka itp. Pozostały obszar zostanie uporządkowany, wytyczone zostaną 
nowe alejki wraz z infrastrukturą do odpoczynku. 
 

  

5. Uzasadnienie projektu (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
(Proszę uzasadnić potrzeby realizacji projektu, cel realizacji projektu, itp. do. 750 znaków ze spacjami)  

 
 

6. Szacunkowy koszt projektu1 (Zmiana w projekcie / Brak zmiany*) 
 (do 100 znaków) 

 
Szacunkowy koszt całości prac wyniesie (wg załączonego kosztorysu):      1 899 000,00     
 

 

                                                           
1 Do kosztów realizacji projektu wlicza się także wszelkie koszty nierozerwalnie związane z jego realizacją jak np. 
koszt dokumentacji, prac archeologicznych czy oczyszczenia saperskiego terenu 


