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Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu 



Podział na strefy funkcjonalno-przestrzenne, ochrona konserwatorska 

Strefa Ozdobna 
(część północna dawnych 
cmentarzy) 

Ogrody Wrażeń 
(dawne ogrodnictwo miejskie) 

               Strefa osiedlowa 
               Park Górka Skarbowców 

Ekopark 
Tereny spacerowe nad rzeką Ślęzą – 
część wschodnia 

Strefa Rodzinna  
(część południowa dawnych  
cmentarzy) 
i tereny spacerowe  
nad rzeką 
Ślęzą – część zachodnia 

 

Strefa Pamięci 

Obszary w rejestrze i ewidencji zabytków 

(część środkowa dawnych  
cmentarzy) 

Ścieżka Eugeniusza Romera 
( 



Strefa ozdobna (nowe strefy wejściowe, plac z fontanną, ozdobne nasadzenia, miejsca wypoczynku, plac zabaw)  



Ogrody wrażeń (nowa strefa wejściowa - wariant I, polany parkowe, łąki kwietne, amfiteatr, ogrody tematyczne, elementy wodne, 

plac Romera) 



Ogrody wrażeń (nowa strefa wejściowa - wariant II, polany parkowe, ogrody tematyczne, amfiteatr, elementy wodne, komnaty Romera) 



Ogrody wrażeń (strefa wejściowa z historycznym budynkiem i obiektami szklarni (wariant rozbudowy)   



Ogrody wrażeń (rabaty z kolorystycznymi nasadzeniami, łąki kwietne, polany parkowe, pawilony) 



Strefa pamięci (odtworzenie historycznego układu ścieżek z charakterystycznymi okrągłymi placami na skrzyżowaniach, rewaloryzacja 

zieleni, elementy wodne w miejscu dawnych ujęć wody, rzeźby) 



Strefa rodzinna (tematyczne (wodne) place zabaw bez ogrodzeń, miejsca wypoczynku, siłownia, ścieżka zdrowia, strefa fitness, 

scena letnia, miejsca na grilla, część biocenotyczna) 



Ekopark (łąki z ogrodami deszczowymi i podestami, sad, place zabaw, strefy sportowe i wypoczynkowe) 



Ekopark (łąki nadrzeczne z ogrodami deszczowymi i podestami, istniejące ogrody działkowe jako przedłużenie parku) 



Park Górka Skarbowców (rewaloryzacja historycznej kompozycji: otwarte polany parkowe, górka saneczkowa, układ historycznej 

zieleni, nowe place zabaw i siłownia, przebudowa głównych stref wejściowych, nowe miejsca wypoczynku (siedziska, ławki) 

Projekty już realizowane w ramach WBO 
2017: 
- Siłownia 
- Plac zabaw dla dzieci młodszych  
- Plac zabaw dla dzieci starszych 
 



  Wybrane elementy zagospodarowania  

Ścieżki parkowe  Ciągi techniczne 
 



  Wybrane elementy zagospodarowania  

Trasy rowerowe  Trasy biegowe 
 



  Wybrane elementy zagospodarowania  

Elementy i urządzenia wodne Oświetlenie 
 

strefa z historycznymi ujęciami wody  

FONTANNY / 
WODOTRYSKI 



  Dziękujemy za uwagę 


