
Załącznik nr 1.4.11.

na terenie zadania nr 4 - Fabryczna

1 ul. Boguszowska + droga dojazdowa 1286

2 ul. Dolnobrzeska przy DH Hermes 255

3 ul. Fieldorfa + droga dojazdowa 1333

4 ul. Fieldorfa II + dojazdy 2228

5 ul. Grabiszyńska przed Brama Główną Cmentarza 628

6 ul. Grabiszyńska od Bramy Głównej Cmentarza do Solskiego strona prawa 850

7
ul. Grabiszyńska - pętla Oporów (+ drogi dojazdowe przy parkingu z kostki 

betonowej)
943

8

ul. Grabiszyńska - przed pętlą Oporów parking "Parkuj i Jedź" (miejsca 

postojowe wraz z miejscami dla niepełnosprawnych + jezdnia dojazdowa, 

manewrowa)

1038

9
al. Hallera od nr 176 do Odkrywców i od Odkrywców do Ojca Beyzyma jezdnia 

równoległa do głównej + miejsca parkingowe + ścieżka rowerowa
3554

10

ul. Idzikowskiego/Bystrzycka parkin "Parkuj i Jedź" przy Stacji PKP Wrocław 

Kuźniki: droga dojazdowa + miejsca parkingowe + ścieżka rowerowa do 

Bystrzyckiej + wiata dla rowerów

1704

11 ul. Jemiołowa od ul. Grochowej do ul. Żelaznej (zatoka - strona prawa) 91

12
ul. Kamiennogórska/Kosmonautów parking "Parkuj i Jedź": parking + droga 

dojazdowa + chodniki wokół parkingu, dojście do przystanków + wiaty rowerowe
1432

13
ul. Klecińska 5/wjazd od Petuniowej parking "Parkuj i Jedź": droga dojazdowa+ 

miejsca parkingowe
1755

14

ul. Klecińska parking "Parkuj i Jedź" pod estakadą przy Stacji PKP Wrocław 

Grabiszyn: droga dojazdowa do parkingów + miejsca parkingowe + droga 

dojazdowa od Klecińskiej głównej wzdłuż ROD im. Broniewskiego i "Radość 

Życia"

1275

15 ul. Lotnicza 22 – Szybowcowa (plac miejski) wraz z drogą dojazdową 1589

16 ul. Majchra + dojazd do parkingu 2003

17 pl. Srebrny 2816

18 ul. Szwajcarska na wys. Nr 15 (łącznie miesca postojowe oraz drogi dojazdowe) 1423

26203

Aktualizacja od 01.04.2022 r.

WYKAZ NR 1

Wykaz parkingów do oczyszczania w sezonie letnim i zimowym

Lp. Lokalizacja
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