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JAKO MIESZKANIEC
MAM PRAWO

złożyć projekt uchwały do rady miasta
Jako przedstawiciel grupy mieszkańców zainteresowanych tym samym przedsięwzięciem mogę 

wspólnie napisać projekt uchwały skierowany do Rady Miasta. Taki obywatelski projekt uchwały, 

przygotować powinna grupa co najmniej 7 mieszkańców Wrocławia. Szczegółowe zasady dot. 

wnoszenia projektów uchwał przez mieszkańców dostępne są w Uchwale nr LXII/1464/ Rady 

Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r.

Rada osiedla dysponuje niewielkim budżetem i może zrealizować potrzeby istotne dla mieszkańców. 

Warto pytać i rozmawiać o nowych przedsięwzięciach, które są zaplanowane przez radnych  

w dzielnicy. Raz na 4 lata odbywają się wybory do rad osiedli. Zostać radnym może każda osoba, 

która ukończyła 18 lat i jest obywatelem Polski lub UE. Posiada pełnię praw wyborczych i publicz-

nych oraz mieszka na terenie osiedla, którego chce zostać radnym. Do miejskiej komisji wyborczej 

można się zgłosić samemu (z listą poparcia) lub zostać zgłoszonym. Ostatni etap to przeprowadzenie 

skutecznej kampanii wśród mieszkańców.

Na stronie internetowej UM oraz Rady osiedla są zamieszczane informacje, czy 

zaplanowano konsultacje społeczne i czego będą one dotyczyły. Aby wziąć w nich 

udział, należy przekazać swoją opinię we wskazany przez urząd sposób – pisemnie, 

przez Internet lub bezpośrednio na spotkaniu. Sprawdź najświeższe informacje:               

    www.wroclaw.pl/rozmawia/konsultacje

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne 

zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem. 

Lider składa projekt na formularzu, który dostępny jest na stronie:     www.wroclaw.pl/wbo

Taki rodzaj referendum to rozstrzygnięcie istotnej dla społeczności lokalnej sprawy 

w drodze powszechnego głosowania. Polega na podaniu na karcie do głosowania 

odpowiedzi (tak lub nie) na pytania referendalne lub na wyborze jednego z rozwią-

zań podanych w karcie do głosowania. Jako mieszkaniec mogę:

Wynik jest wiążący, jeśli uczestniczy w nim co najmniej 30% uprawnionych.

wystąpić z inicjatywą przeprowadzenia referendum podpisaną przez 15 osób,

zgłosić inicjatywę do prezydenta,

zebrać podpisy mieszkańców popierających inicjatywę (10% dorosłych miesz-

kańców miasta),

złożyć wniosek w urzędzie miasta. Jeśli wniosek spełni wszystkie wymagania 

formalne, referendum zostanie ogłoszone.

zainicjować referendum lokalne

angażować się w działania rady osiedla

brać czynny udział 
w konsultacjach społecznychzgłosić projekt do Wrocławskiego Budżetu 

Obywatelskiego i innych programów dotacyjnych

złożyć propozycję inicjatywy lokalnej do Miasta
Urząd miejski może realizować pomysły na działania lokalne, płynące od społeczności. Samorząd nie przekazuje 

mieszkańcom dotacji na takie inicjatywy, a wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny. Mieszkańcy z pomysłem 

na inicjatywę lokalną mogą złożyć odpowiedni wniosek do miasta. Im większy będzie wkład mieszkańców w tę inicja-

tywę (osobowy, rzeczowy, finansowy), tym większe szanse na wsparcie ze strony urzędu.
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czym zajmuje się Rada Osiedla?
Kompetencje Rady Osiedla to m.in:

wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego 

do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców,

współdziałanie z Miastem i jego jednostkami organizacyjnymi na rzecz Osiedla,

wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, m.in. w zakresie:

budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych, 

oraz ośrodków rekreacji i sportu,

komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,

zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie,

ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony 

przyrody na obszarze Osiedla.

czym zajmują się Wrocławskie Mieszkania sp. z o. o.?
Spółka Wrocławskie Mieszkania została powołana w celu zarządzania nieruchomościami należącymi do Gminy Wrocław. Obszarem swoich działań 

obejmuje północno-wschodnie rejony miasta zarządzając ok. 590 budynkami mieszkalnymi należącymi w 100% do miasta Gminy Wrocław, a w ok. 

1425 nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych. Kompetencje WM to m.in:

kto zarządza moim podwórkiem? 

czym zajmuje się Zarząd Zasobu Komunalnego?
Do zadań Zarządu należy m.in:

    www.wm.wroc.pl

    http://www.zzk.wroc.pl/

    www.osiedle.wroc.pl/przedmiescie-olawskie

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje bezpośrednio lub poprzez licen-

cjonowanych zarządców.

zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą,

dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miej-

sca zbiórki odpadów itp.),

prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego, oraz ich nadzór,

reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej oraz spraw remontowych,

rozliczanie opłat za media,

wyliczanie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,

dysponowanie gruntami (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.)

ul. Prądzyńskiego a ulicami osiedla Książe Małe zarządzane są przez Wrocławskie Mieszkania (    www.wm.wroc.pl),

ul. Prądzyńskiego a ul. Podwale zarządzane są przez Zarząd Zasobu Komunalnego (    www.zzk.wroc.pl),

jedynym wyjątkiem jest podwórko przy CAL „Nowe Łąki”, które zarządzane jest przez WM oraz ZZK.

Na Przedmieściu Oławskim niepisaną granicę zarządzania stanowi ulica Prądzyńskiego. Oznacza to, że podwórka  

znajdujące się pomiędzy: 
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Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) 

odpady 
zmieszane

metale
i tworzywa
sztuczne

papier szkło BIO

segreguj m.in. plastik, szkło, zgnieciony papier, bioodpady i odpady zmieszane

elektroodpadów, leków, opon, baterii i innych odpadów

w sklepie unikaj plastikowych opakowań jeśli to tyko możliwe

leki, opony, baterie i elektroodpady zawieź do PSZOK-u

meble i odpady wielkogabarytowe umieszczaj w kontenerach na odpady wielkogabarytowe

Do PSZOKa możesz przywieźć bezpłatnie m.in.: odpady wielkogabarytowe, meble, elektroodpady, opakowania  

po lekach, leki, termometry, zużyte opony i oleje silnikowe, baterie, farby, kleje, niewielkie ilości gruzu i betonu  

(do 200l), odpady zielone (do 6 worków).

Gdzie znajduje się PSZOK we Wrocławiu?

ul. Kazimierza Michalczyka 9 (pn-pt 8-17; sb 8-16),

ul. Janowska (pn-pt 7-15).

5 zasad skutecznej segregacji 
1 ZACZNIJ JUŻ W DOMU

2 NIE WYRZUCAJ DO ZMIESZANYCH

3 KUPUJ ROZSĄDNIE

4 ODPADY PROBLEMOWE DO PSZOK

5 DUŻE ŚMIECI – DUŻE KONTENERY
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Do Kontenera możesz wrzucić m.in.: meble, dywany i wykładziny, materace, walizki, suszarki do prania, deski do prasowania.

Jak zamówić kontener? 

Kontener powinien być podstawiany w Twojej okolicy co najmniej raz na miesiąc. Kontenery są też podstawiane na wniosek 

zarządcy nieruchomości, rady osiedla lub spółdzielni. Jak znaleźć kontener w mojej okolicy?

Jak znaleźć kontener w mojej okolicy? 

Skorzystaj z wyszukiwarki na stronie Ekosystemu (     www.gabaryty.ekosystem.wroc.pl/tabela-wywozu-odpadow/)  

lub skontaktuj się z nimi telefonicznie (     71 758 69 11).

kontenery na odpady wielkogabarytowe

Duża ilość jedzenia, którego nie są w stanie spożyć gołębie przyciąga szczury. A łatwy dostęp 

do pokarmu sprawia, że powiększa się populacja gryzoni na osiedlu. Bądźmy odpowiedzialnI!

Sprawdź harmonogram wywozu śmieci z Twojej ulicy w wyszukiwarce, na stronie spółki Ekosystem 

    www.ekosystem.wroc.pl bądź w aplikacji Kiedy Wywóz. 

Śmieci z Twojego podwórka nie są wywożone regularnie? Zareaguj!  

Skontaktuj się ze swoim Zarządcą i wyślij zgłoszenie do Ekosystemu: 

    www.kontakt.ekosystem.wroc.pl/wywoz-odpadow/

karmisz ptaki? dokarmiasz szczury!
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Nowe Łąki

Centrum na Przedmieściu

Przed.pokój H13

Traugutta 81

Prądzyńskiego 39A

Hercena 13

Na Przedmieściu Oławskim przy ul. Hercena 13 popularnością cieszy się Lodówka, która stanęła tam w ramach 

inicjatywy FoodSharing’u (Jadłodzielni).

Foodsharing to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest ograniczenie marnowania żywności. Zachęca do wza-

jemnego dzielenia się nadwyżkami jedzenia poprzez tzw. Jadłodzielnie - udostępnione miejsca w formie lodówek, 

z których każdy może coś dla siebie wziąć lub zostawić dla innych. Nie są to punkty pomocowe, a miejsca budo-

wania świadomości na temat problemu marnowania żywności.

Przedpokój H13 to miejsce stworzone dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, wspierające ich aktywność, pełniące 

również funkcję inkubatora dla małych organizacji pozarządowych, a także InfoPunktu dla całego osiedla. To dobry adres 

dla grup nieformalnych i ngo, które mogą tu urządzić swoją siedzibę lub filię, biuro projektu, miejsce realizacji swoich 

pierwszych inicjatyw społecznych, jak i kolejnych dużych projektów. 

Co Przedpokój oferuje mieszkańcom?

Organizacja prowadząca: Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Stowarzyszenie TuRazem

KONTAKT: 

     ul. Hercena 13 

     508 280 018  

     h13@turazem.pl  

     www.facebook.com/przedpokojH13  

     http://www.h13.pl

Zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Bezpłatne korepetycje dzieci i młodzieży, prowadzone przez wolontariuszy,

Konsultacje prawno-księgowe dla NGO i grup nieformalnych z Przedmieścia Oławskiego,

Użyczają przestrzeń na działania mieszkańców – wystawy, wykłady, warsztaty, spotkania sąsiedzkie,

Oferują konsultacje dla seniorów z zakresu obsługi i wykorzystywania Internetu do codziennych spraw,

Wspierają małych lokalnych przedsiębiorców. Tworzą mapę usług działających na Przedmieściu Oławskim,

Prowadzą kalendarz wydarzeń osiedlowych. Kalendarz dostępny na stronie     www.h13.pl

Przed•Pokój H13
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Łączymy, integrujemy i dajemy przestrzeń dla rozwoju!

Jedno Centrum trzy działania:

Organizacja prowadząca: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

KONTAKT: 

     ul. Prądzyńskiego 39A 

     607 154 960  

     centrum@dfop.org.pl 

     www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu 

     @centrumnaprzedmiesciu

Organizacja prowadząca: Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej

KONTAKT: 

     ul. Traugutta 81 (oficyna) 

     665 468 505  

     centrum@nowelaki.pl 

     www.facebook.com/centrum.nowe.laki 

     www.nowelaki.pl

Centrum Aktywności Lokalnej to miejsce spotkań mieszkańców Przedmieścia Oławskiego.  

Chcemy być razem, rozwijać pasje i talenty, wspólnie działać na rzecz osiedli,

Centrum Kulturalne – to kultura na wyciągnięcie ręki. Jeśli szukacie kontaktu ze sztuką, znajdziecie 

u nas niezwykłe spektakle, koncerty, wystawy. Wspieramy młodych i mało znanych twórców,

Centrum Dialogu Obywatelskiego to miejsce debat i rozmów w atmosferze szacunku i zrozumienia. 

Wasze głosy w dyskusjach o sprawach osiedla, miasta, regionu.

Centrum na Przedmieściu Centrum Integracji Mieszkańców NOWE ŁĄKI
Działa w sercu Przedmieścia Oławskiego. Mieści się ono na podwórku “Kolorowym” w kwartale ulic Traugutta 

–  Mierniczej – Prądzyńskiego – Łukasińskiego. Jest to miejsce otwarte dla całej lokalnej społeczności: mieszkańców, 

aktywistów oraz organizacji.

Co Centrum oferuje mieszkańcom?

Zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

Warsztaty i spotkania dla seniorów,

Organizują warsztaty cyrkowe oraz gry na ukulele,

Prowadzą bibliotekę międzykulturową,

Wspierają lokalnych przedsiębiorców,

Organizują spotkania Międzykulturowego Klubu Rodzica.
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JAK MOGĘ POZYSKAĆ 
FINANSOWANIE 
NA MOJE POMYSŁY?

Wrocławski Budżet Obywatelski

Fundacja Santander - Tu mieszkam, 
tu zmieniam EKO

Mikrogranty – Wrocław

Serwisy crowdfundingowe 
(finansowanie społeczne, np. Patronite)

Narodowe Centrum Kultury – Bardzo 
Młoda Kultura

Zbiórki publiczne

Dolnośląskie Małe Granty

Centrum Aktywności Lokalnej

Rada Osiedla

Więcej informacji nt. konkursów dotacyjnych znajdziesz na:
     www.ngo.pl
     www.sektor3.wroclaw.pl

Fundusz Obywatelski

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja mBanku – program 
grantowy mPotęga

Wspiera finansowo projekty o charakterze ekologicznym, realizowanym w naj-
bliższym otoczeniu i na jego rzecz. Zachęca do udziału m.in. grupy nieformalne, 
choć zgłosić swój pomysł należy przez jakikolwiek podmiot posiadający osobowość 
prawną, prowadzący działalność o charakterze niekomercyjnym.

Ogólnomiejski program wsparcia oddolnych inicjatyw lokalnych, które realizują 
mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław oraz 
Fundacją Umbrella.

Aktywizujący mieszkańców Wrocławia program, dający możliwość decydowania 
o ważnych inwestycjach realizowanych w skali osiedlowej lub miejskiej. W ramach 
określonej corocznie puli środków można zgłaszać do realizacji projekty inwestycy-
jne, o wyborze których decydują mieszkańcy Wrocławia w głosowaniu.

www.wroclaw.pl/wbo www.frse.org.pl

www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

https://fundacja.santander.pl/

www.patronite.pl

www.strefakultury.pl/programy/mikrogranty

www.nck.pl

www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty/

www.funduszobywatelski.pl

Wymagają zwykle rejestracji i pobierają niewielkie opłaty (od wpłaconych środ-
ków), umożliwiają jednak zainteresowanie własnym pomysłem szeroką społeczność 
potencjalnych darczyńców, którzy mogą wspierać pomysł m.in. grupy nieformalnej 
określonymi datkami.

Program wspierający edukację kulturową, którego ideą jest projektowanie, testowa-
nie i wdrażanie rozwiązań mających zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury.

Można powołać komitet społeczny (min. 3 osoby) dla określonej akcji, na rzecz której 
organizuje się zbiórkę publiczną.

Ogólnowojewódzki program wsparcia oddolnych inicjatyw, które realizują mieszkań-
cy województwa dolnośląskiego na obszarze wyodrębnionych subregionów, z któ-
rych jednym jest m. Wrocław. Środki przeznaczone są m.in. dla grup nieformalnych.

Wsparcia grupom nieformalnym udzielają także CALe, czyli miejsca w mieście 
tworzone dla mieszkańców i udostępniające im swoje zasoby. Angażując społeczność 
osiedla wokół ważnych dla niej celów, oferują przestrzeń na ich realizację. Służą 
wsparciem merytorycznym i organizacyjnym dla podejmowanych inicjatyw, pomagają 
nawiązać kontakty między podmiotami działającymi na danym obszarze.

Rada nie posiada odrębnej osobowości prawnej i zazwyczaj dysponuje niewielkim 
budżetem. Jednak wspólnie z mieszkańcami może wnioskować o dodatkowe środki 
na działania i wspierać lokalne pomysły.

Fundusz wspiera oddolne działania na rzecz ochrony praw i wolności, pokoju spo-
łecznego i tworzenia dialogu w Polsce. Dofinansowanie na realizację projektów z 
zakresu praw obywatelskich, monitoringu procesu stanowienia prawa oraz działań 
strażniczych mogą otrzymać m.in. grupy nieformalne. 

W ramach realizowanych programów wsparcia młodzieży przewidziana jest zwykle 
ścieżka dofinansowująca międzynarodowe inicjatywy grup nieformalnych, polegające 
na wymianie młodzieży i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań w obszarach eduka-
cji i kultury.

Wspierający działania z zakresu edukacji matematycznej program oferuje wsparcie 
m.in. grup nieformalnych w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych, wśród 
których są: warsztaty, konkursy, wycieczki i spotkania tematyczne, a także filmy lub 
blogi poświęcone tematyce matematycznej.
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Zarząd Zasobu Komunalnego (SPRAWY: remonty podwórek, zarządzanie nieruchomością, etc.) 

    ul. Brzeska 8-10        bok5@zzk.wroc.pl        71 342 64 50        www.zzk.wroc.pl

Zarząd Zieleni Miejskiej (SPRAWY: remont parków/wybiegu dla psów na Niskich Łąkach, etc.) 

    ul. Trzebnicka 33       sekretariat@zzm.wroc.pl        71 32 35 000        www.zzm.wroc.pl

Wrocławskie Mieszkania (SPRAWY: remonty podwórek, zarządzanie nieruchomością, etc.) 

    ul. Namysłowska 8        biuro@wm.wroc.pl         71 321 13 24        www.wm.wroc.pl

Zarząd Dróg  i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (SPRAWY: m.in. uszkodzony znak, barierka, wiata,  

dziura w chodniku, etc.) 

    ul. Długa 49         zgloszenia@zdium.wroc.pl         71 376 00 22        www.zdium.wroc.pl

Rada Osiedla oraz Klub Seniora (opiekunem Klubu jest p. Grzegorz Sobczak      661 059 480) 

    ul. Tadeusza Kościuszki 140         przedmiescie_olawskie@osiedla.wroclaw.pl

Ekosystem (SPRAWY: niewywożone śmieci, odśnieżanie, problem z kontenerami na odpady, etc.) 

    ul.  Kazimierza Michalczyka 23      rzecznik@ekosystem.wroc.pl         71 75 86 911        www.ekosystem.wroc.pl

Straż Miejska 

    ul. Na Grobli 14/16        interwencje@strazmiejska.wroclaw.pl       986        SMS alarmowy 24h: 608 302 302

Komisariat Policji Wrocław Rakowiec 

    ul. R. Traugutta 94         47 87 145 91 | 47 87 139 39 | 997 | 797 306 249

Centrum Informacji Urzędu Miejskiego (SPRAWY: konsultanci łączą rozmówcę z odpowiednim departamentem) 

    71 777 77 77         kum@um.wroc.pl         www.wroclaw.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców oraz Poradnictwo Obywatelskie 

    71 777 98 88         npp@um.wroc.pl

Przygotowaliśmy dla Ciebie spis najważniejszych kontaktów!

NIE WIESZ DO KOGO  
ZADZWONIĆ Z PROBLEMEM?
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Apteka 24h (najbliżej Przedmieścia Oławskiego) 

    ul. Sienkiewicza 54/56        71 322 73 15

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 (MOPS) (SPRAWY: praca z rodziną dotkniętą problemem przemocy, 

świadczenia pomocowe, etc.) 

    ul. Kniaziewicza 29         ztps5@mops.wroclaw.pl        71 335 23 85         www.mops.wroclaw.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Interwencji Kryzysowej „KARAN”  

(SPRAWY: terapia uzależnień, świetlica środowisko, etc) 

    ul. Traugutta 119/1         wroclaw@karan.pl          71 349 15 56        https://karan.wroc.pl/

Noclegownia św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn  

    ul. Stanisława Małachowskiego 15          wroclaw-noclegownia@tpba.pl        71 717 34 25        

    www.bratalbert.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Bonitum” (SPRAWY: wsparcie  

dziennie osób z niepełnosprawnością intelektualną) 

    ul. Komuny Paryskiej 28        kontakt@bonitum.org        71 390 28 84        www.bonitum.org

Ekostraż  (SPRAWY: udzielenie pomocy weterynaryjnej chorym i osłabionym zwierzętom dzikim i wolno-bytującym, 

interwencje w przypadkach podejrzenia znęcania się nad zwierzętami, etc.) 

    ul. Miłoszycka 67         info@ekostraz.pl         782 240 846 | 605 78 22 14         www.ekostraz.pl

MiserArt - strefa kreatywna w labiryncie wykluczenia (SPRAWY: wsparcie osób borykających się z kryzysem 

bezdomności, pracownia streetworkingu z ulicznym ambulatorium) 

    ul. Cybulskiego 35a         miserart@gmail.com        531 261 278         www.ecobauhaus.pl

Równe Miejsce – Centrum LGBT + 

    ul. Kniaziewicza 28/2        kontakt@kulturarownosci.org         www.kulturarownosci.org



Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się na osiedlu? 
Odwiedź naszą stronę www.h13.pl/lokalniezorientowani/

http://www.h13.pl/lokalniezorientowani/

