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Wrocław, …… ……… 2017r.

KARTA ZADAŃ INWESYCYCYJNYCH
PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA
ROK 2018
Nazwa zadania i opis:
[trzy propozycje ułożone według ich ważności. Lokalizacja z nr działki, dokładnym adresem wg. www.geoportal.wroclaw.pl a w wypadku
lokalizacji liniowej, z podaniem numeracji od-do]

l.p. Nazwa zadania
1.

Rewitalizacja Parku u
zbiegu ulic Sztabowej i
Powstańców Śląskich

Opis zadania
Lokalizacja [nr działki, adres]
Zaniedbany przez lata skwer Południe, AR_34, 55/25
u zbiegu ulicy Powstańców
Śląskich i Sztabowej dzięki
zaangażowaniu
samorządu
Osiedla i jego mieszkańców
powoli
odzyskuje
swoją
funkcję. Jednakże by uczynić
to miejsce bezpiecznym i
przyjaznym
dla
spacerowiczów
należy
ustawić 3 lampy parkowe
celem oświetlenia terenu.
Niezbędne
jest
również
wykonanie estetycznych i
bezpiecznych
(o
równej
nawierzchni) ścieżek dla
pieszych
wokół
skweru,
zgodnie
z
tradycyjnymi
trasami
poruszania
się
mieszkańców
(tzw.
„przedepty”).
Naszym
zdaniem należy również
wykonać
niezbędne
nasadzenia zarówno drzew
jak i krzewów oraz kwiatów.
W naszej ocenie w takcie
realizacji zadania należałoby
odrestaurować dawną płytę
taneczną, jedyną pozostałość
po dawnym kompleksie
Friebeberg.

Należy podkreślić, iż część
powyżej wskazanych prac
(wytyczenie
ścieżki
w
poprzek parku oraz część
nasadzeń)
posiada
już
opracowanie
projektowe,
wykonane
przy
okazji
sporządzania dokumentacji
wykonawczej „psiego placu
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zabaw” oddanego do użytku
w czerwcu br. Ponadto
montaż
oświetlenia
był
wielokrotnie
zgłaszaną
potrzebą zarówno przez
samorząd Osiedla, jak i
poszczególnych
mieszkańców.
Planowane efekty/skutek realizacji zadania:
[jaki efekt społeczny/infrastrukturalny dla lokalnej społeczności danego osiedla lub innych osiedli przyniesie realizacja zadania]

l.p. Nazwa zadania
1.
Rewitalizacja Parku u
zbiegu ulic Sztabowej i
Powstańców Śląskich

Efekt realizacji
Realizacja zadania pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców
poruszających się po parku (szczególnie wieczorem). Dodatkowo miejsce
odzyska walory estetyczne i użytkowe, co w zamyśle samorządu Osiedla ma
skutkować utworzenia miejsca spotkań okolicznych aktywistów i mieszkańców.

Ewentualne powiązanie z innymi wcześniejszymi/późniejszymi zadaniami:
[czy realizacja zadania łączy się z innymi, wcześniej zrealizowanymi w tym rejonie inwestycjami? Czy realizacja zadania będzie miała
kontynuację w przyszłości? Czy podobne zadania są już zrealizowane na osiedlu, jeśli tak to jakie, gdzie, ile?]

l.p. Nazwa zadania
1.
Rewitalizacja Parku u
zbiegu ulic Sztabowej i
Powstańców Śląskich

Powiązanie z innymi zadaniami
Zamysłem samorządu Osiedla jest, aby po ukończeniu rewitalizacji parku stał
on się miejscem organizacji eventów plenerowych. Chcielibyśmy wokół skweru,
na którego nazwę obecnie Osiedle rozpisało konkurs, utworzyć miejsca do
wymiany myśli i rozmowy o przyszłości Osiedla.

………………………………
Podpis i pieczątka

KARTA ZADAŃ INWESYCYCYJNYCH
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PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA
ROK 2018
Nazwa zadania i opis:
[trzy propozycje ułożone według ich ważności. Lokalizacja z nr działki, dokładnym adresem wg. www.geoportal.wroclaw.pl a w wypadku
lokalizacji liniowej, z podaniem numeracji od-do]

l.p. Nazwa zadania
2.
Rewitalizacja
Osiedlowych Podwórek

Opis zadania

Lokalizacja [nr działki, adres]

Zadanie
polega
na -działki: 2, 8/2, 8/3, 20/9, 20/11, 22, 28, 33/2,
rewitalizacji podwórek i 35, 36
wnętrz
międzyblokowych -działki: 109/5, 109/7, 109/8, 113/4, 113/3,
poprzez stworzenie miejsc do 114/1, 115/2, 126/7, 126/8, 126/10
wypoczynku mieszkańców -działki: 100/5, 100/6, 100/7, 100/8, 101/4,
oraz podniesienie walorów 101/5
estetycznym i użytkowych -działka: 68/9
całego Osiedla Powstańców -działki: 70/5, 70/8, 73, 76/1, 76/2, 76/3, 128
Śląskich. Dla części działek -działka 74/5, 88
zostały
przeprowadzone -działki: 26/5, 36/2, 36/12
konsultacje społeczne w -działka: 22/11
tym temacie.
-działki: 28/3, 37
Proponujemy rewitalizację -działka: 15/10
następujących obszarów:
-działka 8/3
-działki: 60, 63/1
1) Kwartał
ulic -działka: 38/10
Sztabowa/Pocztowa/ -działki: 21, 17/2, 17/5
-działki: 31/2, 27/2
aleja
-działka: 28/8
Wiśniowa/Sudecka
-działki: 2, 8/2, 8/3, 20/9, -działki: 28/8, 1/ 5
20/11, 22, 28, 33/2, 35, 36 -działki: 8, 9
Odwodnienie
terenu, -działki: 2, 3/ 5
wymiana nawierzchni dróg
wewnętrznych,
miejsc
postojowych i chodników,
remont i montaż nowej
małej architektury (place
zabaw, ławki, kosze na
śmieci,
latarnie,
budki
lęgowe
dla
ptaków),
zabezpieczenie
zieleni
przed
nielegalnym
parkowaniem, pielęgnacja i
nowe nasadzenia zieleni
wysokiej i niskiej. Budowa
podziemnych kontenerów
na śmieci.
2) Kwartał
ulic
Sztabowa/Powstańc
ów
Śląskich/aleja
Wiśniowa/Pocztowa
-działki:
109/5,
109/7,
109/8, 113/4, 113/3, 114/1,
115/2, 126/7, 126/8, 126/10
Odwodnienie
terenu,
wykonanie
nowej
nawierzchni
dróg
wewnętrznych,
miejsc
postojowych,
ciągów
pieszych, wymiana ławek i
stworzenie
miejskiego
ogrodu integracyjnego z
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grami
plenerowymi,
renowacja
wyniesionej
estrady/tarasu, oświetlenie
terenu, nasadzenia pnączy
przy
ścianach
garaży,
zabezpieczenie
zieleni
przed
nielegalnym
parkowaniem.

3) Kwartał

ulic
Wandy/Krakusa/aleja
gen.
Hallera/Powstańców
Śląskich
-działki: 100/5, 100/6, 100/7,
100/8, 101/4, 101/5

Podwórko jest obecnie
częściowo
poddane
rewitalizacji w ramach
Wrocławskiego
Budżetu
Obywatelskiego (I etap),
jednakże by dokończyć
pracę
wykonaną
przez
mieszkańców
i gminę
należy wykonać: remont
drogi wewnętrznej, ścieżek,
pielęgnacja zieleni (bez
wycinki) uporządkowanie
miejsc
postojowych.
Dodatkowo na wskazanym
podwórku należy wykonać
w dwóch miejscach (ze
względu
na
ustawowy
obowiązek
maksymalnej
odległości koszy na śmieci
od bramy wynoszący 80 m)
kontenery podziemne lub
minimalnie
osłony
śmietnikowe, które pomogą
w utrzymaniu porządku na
wskazanym terenie. Projekt
jest
zgodny
z
przeprowadzonymi
konsultacjami społecznymi.

4)

Kwartał
ulic
Sztabowa/Słowicza/W
andy/Podchorążych
-działka: 68/9
Podwórko:
odwodnienie
terenu,
remont
dróg
wewnętrznych
i
miejsc
postojowych,
zagospodarowanie
zieleni
(nowe nasadzenia krzewów i
drzew), wymiana starych
ławek, niewielki plac zabaw
dla dzieci.
Róg
Sztabowej
i

Podchorążych: miejsce pod
zabudowę
mieszkaniową,
ewentualnie zielony skwer
miejski z kilkoma miejscami
postojowymi
dla
mieszkańców,
obsadzenie
ścian szczytowych budynków
pnączami,
stworzenie
zielonych elewacji.

5) Kwartał

ulic
Sztabowa/Spadochr
oniarzy/Wandy/Pow
stańców Śląskich
-działki: 70/5, 70/8, 73,
76/1, 76/2, 76/3, 128
Teren
ten
wymaga
wykonania :
a) chodników
wewnętrznych

z
odwodnieniem terenu
(obecnie po dużych
opadach
zalane
wejścia
na
klatki
schodowe)
b) Uporządkowanie

miejsc
parkingowych
zgodnie
z
przygotowaną
wizualizacją
c) Ustawienie
lamp
parkowych
celem
oświetlenia terenu
d) Rewitalizacja
i
rekultywacja zieleni
wraz z nowymi niskimi
nasadzeniami.
e) Utworzenie
krawężników o różnej
wysokości
celem
lepszego
zabezpieczenia
terenów
zielonych
przed
nielegalnym
parkowaniem.
f) W części położonej
bliżej bloków od ulicy
Powstańców Śląskich
wybudować
plac
zabaw przystosowany
dla dzieci w różnym
wieku oraz ustawić
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ławki
i
stoliki
szachowe.
g) W podwórku należy
wybudować kontener
podziemny
lub
wybudować
osłonę
śmietnikową..

Projekt
zgodny
z
konsultacjami społecznymi.

6) Kwartał

ulic
Wandy/Słowicza/ale
ja
gen.
Hallera/Krakusa
-działka 74/5, 88
Kwartał prawie w całości
odpowiednio
zagospodarowany
i
utrzymany
w
dobrym
stanie. Wymienione działki
mocno
zdewastowane,
wymagane:
odwodnienie
terenu,
wykonanie
nawierzchni
dróg
wewnętrznych, wytyczenie
ciągów
pieszych,
oświetlenie
terenu,
nasadzenie zieleni niskiej i
wysokiej,
uzupełnienie
braków w żywopłocie,
inwentaryzacja zieleni (dwa
martwe

drzewa),

zabezpieczenie
zieleni
przed parkowaniem.
7) Kwartał
ulic
Zaporoska/Energety
czna/Pretficza/pl.Po
wstańców Śląskich
-działki: 26/5, 36/2, 36/12
Odwodnienie
terenu,
wymiana
i
wykonanie
nowej nawierzchni dróg
wewnętrznych,
miejsc
postojowych,
ciągów
pieszych,
montaż
ławek,oświetlenie terenu,
nasadzenia pnączy przy
ścianach garaży, nasadzenie
zieleni niskiej i wysokiej,
zabezpieczenie
zieleni
przed
nielegalnym
parkowaniem.
8) Jantarowa/Zaporosk
a/Energetyczna
-działka: 22/11
Odwodnienie
terenu,
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wymiana
i
wykonanie
nowej
nawierzchni
chodników,
wymiana
ławek, stworzenie ogrodu
integracyjnego
dla
seniorów, inwentaryzacja i
nasadzenia zieleni.
9) Kwartał
ulic
Jantarowa/Oficerska
/Pretficza/Łączności
-działki: 28/3, 37
Stworzenie
ogrodu
integracyjnego dla seniorów
i młodzieży, renowacja
placu
zabaw,
inwentaryzacja i nasadzenia
zieleni. Mikropark.
10)
Oficerska/Ga
jowicka
-działka: 15/10
Renowacja
dróg
wewnętrznych,
miejsc
postojowych,
nasadzenia
zieleni wysokiej i niskiej,
obsadzenie garaży roślinami
pnącymi,
zabezpieczenie
zieleni przed nielegalnym
parkowaniem.
11)
Róg
Gajowicka/Krucza
-działka 8/3
Poprawa stanu technicznego
dróg
wewnętrznych,
szczególnie wjazdu na
podwórko. Teren ogólnie
zadbany,
pod
opieką
mieszkańców.
12)
Róg
Krucza/Jantarowa
-działki: 60, 63/1
Przy skrzyżowaniu ulic
rewitalizacja
skweru,
nasadzenia zieleni wysokiej
i niskiej, kwitnących rabat,
wymiana ławek na nowe
(zgodnie z Katalogiem
Mebli Miejskich), montaż
koszy na śmieci, mały plac
zabaw (wykonanie nowej
piaskownicy), utwardzenie
ścieżek.
Na działce z tyłu bloku
mieszkalnego
urządzenie
kwitnącej łąki z niską
zielenią towarzyszącą w
postaci krzewów liściastych
i
iglastych,
możliwe
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nasadzenia niskich drzew.
13)
Kwartał
Gajowicka/Grochow
a/Krucza/pl.Hirszfel
da/Żelazna
działka: 38/10
Od strony ulicy Gajowickiej
zagęszczenie
zieleni
wysokiej i niskiej (ochrona
przed hałasem), poprawa
stanu
technicznego
chodnika wzdłuż muru (ciąg
pieszy przy siedzibie Rady
Powstańców
Śląskich),
zagospodarowanie klepisk
w podwórkach i wzdłuż pl.
Hirszfelda, zabezpieczenie
zieleni przed nielegalnym
parkowaniem.

14)

Kwartał
Gajowicka/Żelazna/
pl.Hirszfelda/Zaporo
ska/Krucza/Grocho
wa
-działki: 21, 17/2, 17/5
Bardzo ważnym elementem
jest poprawienie, jakości
istniejącej tam zieleni,
pragniemy to osiągnąć
poprzez
ustawienie
betonowych
gazonów,
wycinki
starych
i
schorowanych drzew oraz
zastąpienia ich krzewami
ozdobnymi. Cały teren
otaczać powinien żywopłot
typu mirabelka, dzięki
czemu udałoby się przy
ruchliwej ulicy osiągnąć
zieloną
enklawę.
Wewnątrz
projektu
powinny zostać ustawione
stylowe
ławki
wyprofilowane dla osób
starszych, kubły na drobne
śmieci oraz betonowy stół
typu
szachownica.
Dodatkowo postulujemy o
budowę
obudowy
śmietnikowej
ustawiony
powinien być nowy trzepak
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natomiast
oba
obiekty
winny
być
odsunięte
maksymalnie od okien
mieszkańców
jednakże
zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
.
Ostatnią częścią projektu
jest utwardzenie części
terenu pod nowy fragment
parkingu dla okolicznych
mieszkańców, dodatkowo
chcemy by rewitalizacja
tego
terenu
objęła
wybudowanie
i
uporządkowanie
bezpłatnych
miejsc
parkingowych wzdłuż ulicy
Gajowickiej
od
ulicy
Zaporoskiej w kierunku
ulicy Żelaznej. Projekt
zgodny z oczekiwaniami
mieszkańców sporządzony
w
ramach
konsultacji
społecznych.

15)

Grabskiego/k
s.Schneidera
-działki: 31/2, 27/2
Stworzenie skweru z łąką
kwietną i towarzyszącą
zielenią niską i wysoką,
utwardzenie
ścieżek
naturalnymi
materiałami
(piasek,żwir).
16)
pl.Hirszfelda
działka: 28/8
Urządzenie
miejskiego
skweru
z
rabatami
kwietnymi, zielenią niską i
wysoką,
obsadzenie
pawilonów
roślinami
pnącymi, wymiana ławek,
renowacja ciągów pieszych,
toaleta dla psów.
17)
Kwartał
Krucza/Zaporoska/P
owstańców
Śląskich/Wielka
-działki: 28/8, 1/ 5
fragment podwórka za
blokiem
Powstańców
Śląskich
97-103
jest
obecnie
zagospodarowywany
w
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ramach
WBO
2016
jednakże naszym zdaniem
potrzeba wykonać w tym
rejonie znacznie większego
nakładu środków i pracy.
Dlatego proponujemy przed
blokiem
Powstańców
Śląskich
105-111
wykonanie:
a) siłowni zewnętrznej
przystosowanej do potrzeb
osób dorosłych ale również
osób starszych i dzieci.
b) zwiększenia istniejącej
tam
zieleni
poprzez
ustawienie
gazonów
kwiatowych,
nasadzie
drzew
i
krzewów.
c) wybudowanie jednej
lampy
parkowej
oświetlającej
nowo
powstały
teren
d) zwiększenie ilości ławek
dla mieszkańców osiedla.
Przed bokiem Zaporoska
64-70 postulujemy stworzyć
ogród miejski z nowymi
nasadzeniami, ławeczkami
oraz
stolikami
z
warcabnicą.
W
całym
kwartale
należy
wyremontować
drogi
wewnętrzne oraz zwiększyć
liczbę miejsc postojowych.
Dodatkowo
Samorząd
Osiedla postuluje na całym
terenie wykonać kontenery
podziemne gdyż w sposób
drastyczny zmniejszy się
występujący tam problem
szczurów,
dodatkowo
zwiększone
zostanie
bezpieczeństwo gdyż w
ostatnich latach dochodziło
do regularnych podpaleń
wiaty śmietnikowej a to
doprowadziło do zniszczeń
również
parkujących
niedaleko pojazdów. Projekt
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zgodny
z
przeprowadzonymi
konsultacjami społecznymi.

18)
Radosna
-działki: 8, 9
Renowacja
nawierzchni
parkingu,
dróg
wewnętrznych i chodników,
na
każde
5
miejsc
parkingowych jedno drzewo
(naturalny
klimatyzator,
walory
estetyczne),
zabezpieczenie drzew przed
parkowaniem, nasadzenia
krzewów towarzyszących,
część
działki
z
przeznaczeniem na zielony
skwer, mała architektura
(ławki, latarnie), od strony
ulicy Powstańców Śląskich
szpaler drzew w formie
wysokiego
żywopłotu
(grab), od strony Radosnej
naturalny niski żywopłot
(buk, grab)
19)
Róg
Studzienna/Ślężna
-działki: 2, 3/ 5
Utwardzenie
ciągów
pieszych, urządzenie łąki
kwietnej wraz z niską
zielenią
towarzyszącą,
siłownia
zewnętrzna,
szpaler w formie wysokiego
żywopłotu wzdłuż Ślężnej
(świerk pospolity), plac
zabaw dla psów.
Planowane efekty/skutek realizacji zadania:
[jaki efekt społeczny/infrastrukturalny dla lokalnej społeczności danego osiedla lub innych osiedli przyniesie realizacja zadania]

l.p. Nazwa zadania
2.
Rewitalizacja
Osiedlowych Podwórek

Efekt realizacji
Realizacja projektu ma za zadanie zwiększenie estetyki, użyteczności i

bezpieczeństwa Osiedla Powstańców Śląskich. Dodatkowym atutem, dzięki
ścisłemu wyznaczeniu stref do parkowania, będzie uzyskanie
dodatkowych miejsc postojowych przy jednoczesnym zwiększeniu
elementów zielonych. Równie ważną kwestią jest montaż
nowoczesnych kontenerów podziemnych, które uwolnią nasze podwórka od
wolnostojących pojemników na odpady oraz pomogą w walce z plagą
szczurów.

Ewentualne powiązanie z innymi wcześniejszymi/późniejszymi zadaniami:

[czy realizacja zadania łączy się z innymi, wcześniej zrealizowanymi w tym rejonie inwestycjami? Czy realizacja zadania będzie miała
kontynuację w przyszłości? Czy podobne zadania są już zrealizowane na osiedlu, jeśli tak to jakie, gdzie, ile?]

l.p. Nazwa zadania

Powiązanie z innymi zadaniami
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2.

Konieczność tej inwestycji jest spójna z innymi działaniami podejmowanymi
przez Samorząd Osiedla, jak również z wnioskami mieszkańców i liderów
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w latach 2013-2017.
Rewitalizacja
Osiedlowych Podwórek

………………………………
Podpis i pieczątka

KARTA ZADAŃ INWESYCYCYJNYCH
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PROPONOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU MIASTA NA
ROK 2018
Nazwa zadania i opis:
[trzy propozycje ułożone według ich ważności. Lokalizacja z nr działki, dokładnym adresem wg. www.geoportal.wroclaw.pl a w wypadku
lokalizacji liniowej, z podaniem numeracji od-do]

l.p. Nazwa zadania
3.

Remonty Osiedlowych
Chodników

Opis zadania

Lokalizacja [nr działki, adres]

Zadanie
polega
na Wszystkie wykazane chodniki leżą na
przebudowie fragmentów terenie Osiedla Powstańców Śląskich.
chodników i częściowo
budowie
nowych
fragmentów chodników na
terenie Osiedla Powstańców
Śląskich. Należy zauważyć,
że wiele chodników na
terenie osiedla jest co jakiś
czas tylko łatanych, co nie
poprawia ogólnej jakości
całego fragmentu chodnika.
Niestety, do Samorządu
Osiedla dochodzą coraz
liczniejsze
sygnały
o
różnego
rodzaju
niebezpiecznych
zdarzeniach z udziałem
pieszych, których przyczyną
są
ruchome
płyty
chodnikowe
i
liczne
dziury. Poniżej
przedstawiamy
spis
chodników, które naszym
zdaniem
powinny
być
wyremontowane w roku
2018 w ramach Kart Zadań
Inwestycyjnych.
Wzdłuż ulicy Wielkiej 5357 (odcinek pomiędzy ul.
Komandorską,
a
ul.
Drukarską)
należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Wielkiej 20 34 (odcinek pomiędzy ul.
Komandorską, a ul. Ślężną)
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Powstańców
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Śląskich odcinek pomiędzy
ul. Swobodną
a ul.
Szczęśliwą należało by
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Powstańców
Śląskich odcinek pomiędzy
ul.
Wielką
a
pl.
Powstańców
Śląskich
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki
betonowej.
Realizacja
zgodna
z
konsultacjami społecznymi.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej
odcinek
pomiędzy
ul.
Skwierzyńską,
a
ul.
Lubuską
należało
by
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej
na
odcinku
pomiędzy
Gajowicką, a pl. Hirszfelda
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Zaporoskiej
na odcinku pomiędzy pl.
Hirszfelda, a ul. Szczęśliwą
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.

Wzdłuż ulicy Zaporoskiej
na odcinku pomiędzy pl.
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Powstańców Śląskich, a ul.
Kruczą
należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując zadanie należy
zapewnić
miejsca
postojowe dla okolicznych
mieszkańców.
Wzdłuż pl. Powstańców
Śląskich
na
odcinku
pomiędzy ul. Zaporoską, a
ul. Pretficza należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując zadanie należy
zapewnić
miejsca
postojowe dla okolicznych
mieszkańców.
Wzdłuż pl. Powstańców
Śląskich
na
odcinku
pomiędzy ul. Powstańców
Śląskich, a ul. Sudecką
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując
zadanie należy zapewnić
miejsca
postojowe
dla
okolicznych mieszkańców.

Wzdłuż ul Zielińskiego na
odcinku
pomiędzy
ul.
Szczęśliwą, a ul. Swobodną
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując
zadanie należy zapewnić
miejsca
postojowe
dla
okolicznych mieszkańców.

Wzdłuż ul Zielińskiego na
odcinku pomiędzy
ul.
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Władysława Grabskiego, a
ul. Swobodną należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując zadanie należy
zapewnić
miejsca
postojowe dla okolicznych
mieszkańców.
Wzdłuż ul Pabianickiej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Komandorską, a ul. Ślężną
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej,
realizując
zadanie należy zapewnić
miejsca
postojowe
dla
okolicznych mieszkańców.
Wzdłuż ul Szczęśliwej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Zielińskiego,
a
ul.
Zaporoska
należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie dwuspadową
z kostki betonowej.
Wzdłuż ul Zaolziańskiej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Powstańców Śląskich, a ul.
Komandorska należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie dwuspadową
z kostki betonowej.
Wzdłuż ul Skwierzyńskiej
na odcinku pomiędzy ul.
Lubuska, a ul. Zaporoska
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.

Wzdłuż ul Skwierzyńskiej
na odcinku pomiędzy ul.
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Lubuska, a ul. Owsiana
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ul Podchorążych
(po
obu
stronach)
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej, po stronie
szkoły należy uwzględnić
miejsca parkingowe dla
okolicznych mieszkańców
oraz
rodziców
przyjeżdżających po swoje
dzieci samochodami.
Wzdłuż
ulicy
Komandorskiej na odcinku
pomiędzy ul. Swobodną a ul
Wielką (po obu stronach)
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Pocztowej (po
obu stronach) należało by
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej
dokonując
inwestycji należy mieć na
uwadze fakt zachowania
zwyczajowych
miejsc
postojowych .
Naszym zdaniem należy
również
wymienić
nawierzchnię chodnikową
przy
przystankach
autobusowych :
ul. Gajowicka przystanek
autobusowy z słupek nr
11538
ul. Gajowicka przystanek
autobusowy z słupek nr
11538
Zdaniem
Osiedla

Samorządu
wzdłuż
ulicy
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Gajowickiej na odcinku
pomiędzy ul Pretficza a ul
Kruczą należało by ułożyć
chodnik o nawierzchni
dwuspadowej
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej
na odcinku pomiędzy ul
Kruczą a ul. Grochową
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej
na odcinku pomiędzy ul.
Grochową a ul Żelazną
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż ulicy Gajowickiej
na odcinku pomiędzy ul
Żelazną a ul Zaporoską
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Kruczej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Zaporoską a ul. Grochową
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.

Samorząd Osiedla postuluje
wzdłuż ulicy Kruczej (nr
parzyste)
na
odcinku
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pomiędzy ul Zaporoską a ul.
Grochową by w trakcie
przebudowy chodnika na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej
uwzględnić
miejsca
postojowe
odgradzając je od chodnika
krawężnikiem o różniej
wysokości co pozwoli w
przyszłości
lepiej
zabezpieczyć
wyremontowany fragment.
Dodatkowo u zbiegu ulicy
Kruczej z ulicą Zaporoską
tuż przy budynku Toscom
należy
wyremontować
chodnik oraz zabezpieczyć
ten
fragment
przed
kolejnymi
zniszczeniami
poprzez
uniemożliwienie
nielegalnego
parkowania
tam
samochodów.
Samorząd Osiedla postuluje
w tym celu wykorzystać
gazony kwiatowe.
Wzdłuż ulicy Pretficza na
odcinku
pomiędzy
ul.
Słowicza a ul Gajowicką
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej .
Wzdłuż ulicy Pretficza na
odcinku pomiędzy ulicą
Łączności
a
placem
Powstańców
Śląskich
remontując chodnik wzdłuż
zabudowy jednorodzinnej
należy
uwzględnić
wzmocnienie chodnika ze
względu na fakt że ten
chodnik stanowi dojazd do
budynków mieszkalnych.

Wzdłuż ulicy Pretficza na
odcinku pomiędzy ulicą
Łączności
a
ulicą
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Gajowicką należało by
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej. Warto pamiętać,
że samorząd wielokrotnie
prosił o wykonanie remontu
tego chodnika również na
koszt
stwierdzonego
winowajcy stanu obecnego.
Wzdłuż ulicy Studziennej
należy
wykonać
przebudowę na chodnik z
kostki
betonowej
uwzględniając
miejsca
postojowe dla mieszkańców
okolicznych
bloków
z
pominięciem zbiegu ulicy
Studziennej
z
ulicą
Komandorską
uniemożliwiając
tam
nielegalne parkowanie. Na
wskazanym
odcinku
fragmentarycznie brakuje
jakiegokolwiek chodnika,
co zdaniem Samorządu
Osiedla
wymaga
natychmiastowej poprawy.
Wzdłuż ulicy Sanockiej
należało by wyremontować
fragmentarycznie
występujący chodnik oraz
wybudować na pozostałym
odcinku
chodnik
o
nawierzchni
z kostki
betonowej, uwzględniając
potrzebę
oddzielenia
chodnika krawężnikiem o
zróżnicowanej wysokości
utrudniającym
nielegalne
parkowanie.

Wzdłuż ulicy Ślężniej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Skwerową a ul Sanocką
należało by przebudować
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chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Skwerowej
należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej poniżej,
uwzględniając
obniżenie
krawężników w ciągach
pieszych.
Wzdłuż ulicy Nasypowej
należało by wyremontować
oraz
fragmentarycznie
wybudować
brakujący
chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej.
Wzdłuż ulicy Sudeckiej (po
obu stronach) na odcinku
pomiędzy ul. Sztabową a
aleją Wiśniową należało by
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
W
rejonie
parafii
należało
by
zabezpieczyć
chodnik
uniemożliwiając nielegalne
parkowanie.
Wzdłuż ulicy Radosnej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Powstańców Śląskich a ul
Komandorską należało by
przebudować chodnik na
nawierzchnię
z
kostki
betonowej. Na wskazanym
terenie chodnik obecnie
znajduje
się
tylko
fragmentarycznie, przez co
ciągi pieszych są zaburzone.

Wzdłuż ulicy Sztabowej (po
obu stronach) na odcinku
pomiędzy ul. Powstańców
Śląskich a ul Sudecką
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należało by przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej.
Wzdłuż ul Owsianej na
odcinku
pomiędzy
ul.
Skwierzyńską, a ul. Stysia
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie
dwuspadową
z
kostki
betonowej.
Wzdłuż
ulicy
Spadochroniarzy po stronie
szkoły obecnie znajduje się
asfalt, który pod wpływem
temperatur, parkujących aut
oraz korzeni drzew jest już
w nie najlepszym stanie.
Naszym
zdaniem
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki
betonowej,
uwzględniając
pozostawienie
miejsc
postojowych
dla
okolicznych mieszkańców i
pracowników szkoły.
Wzdłuż ulicy Wandy na
odcinku pomiędzy ulicą
Powstańców Śląskich a
ulicą
Spadochroniarzy,
chodnik był regularnie
niszczony
przez
pozostawione
tam
samochody
jednakże
obecnie po zamontowaniu
słupków
uniemożliwiających wejście
należałoby
przebudować
chodnik na nawierzchnie z
kostki betonowej.

Wzdłuż ulicy Powstańców
Śląskich
na
odcinku
pomiędzy ulicą Wandy a
ulicą Sztabową należałoby
przebudować chodnik na
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nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
Dokonując
inwestycji należy mieć na
uwadze fakt zachowania
zwyczajowych
miejsc
postojowych dla dostawców
okolicznych
przedsiębiorców
i
ich
klientów, w tym celu
rekomendowane
jest
zwężenie chodnika oraz
zabezpieczenie
występujących tam drzew.
Wzdłuż ulicy Krakusa wiele
płyt chodnikowych jest
poniszczonych oraz się
porusza
w
trakcie
poruszania się pieszych.
Dlatego
należałoby
przebudować chodnik na
nawierzchnie
z
kostki
betonowej.
Planowane efekty/skutek realizacji zadania:
[jaki efekt społeczny/infrastrukturalny dla lokalnej społeczności danego osiedla lub innych osiedli przyniesie realizacja zadania]

l.p. Nazwa zadania
3.
Remont Osiedlowych
Chodników

Efekt realizacji

Samorząd Osiedla za najważniejsze efekty realizacji zadania uznaje:
zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz uporządkowanie w niektórych
miejscach miejsc parkingowych. Chcemy zwiększyć liczbę miejsc
postojowych bez uszczerbku dla okolicznej zieleni. Dodatkowo liczymy, że
dzięki wyremontowaniu chodników oraz zabezpieczeniu ich przed
nielegalnym parkowaniem uda się je utrzymać w należytym stanie przez
dłuższy czas.

Ewentualne powiązanie z innymi wcześniejszymi/późniejszymi zadaniami:
[czy realizacja zadania łączy się z innymi, wcześniej zrealizowanymi w tym rejonie inwestycjami? Czy realizacja zadania będzie miała
kontynuację w przyszłości? Czy podobne zadania są już zrealizowane na osiedlu, jeśli tak to jakie, gdzie, ile?]

l.p. Nazwa zadania
3.

Powiązanie z innymi zadaniami

Realizacja zadania jest ściśle powiązana z planowaną rewitalizacją
osiedlowych podwórek i wnętrz międzyblokowych. Chcemy, by mieszkańcy

Remont Osiedlowych
Chodników
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mogli po opuszczeniu podwórek wyjść na czyste i bezpieczne chodniki.
Wierzymy, że takie zmiany pozwolą Wrocławiowi stać się miejscem
bardziej atrakcyjnym do zamieszkania także dla mieszkańców innych miast.

…………………………
Podpis i pieczątka

Załączniki obligatoryjne:
- mapka z dokładnie zaznaczonym zakresem i lokalizacją projektów

