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1 1-OBB 
001 
 

Jerzy Gaweł Chodnik z bezpiecznym i 
oznakowanym przejściem dla 
pieszych 

Bielsko-Biała, Józefa 
Mireckiego - nr działki 
691/53, 939/1, 798/1 
 
Bielsko-Biała, Elizy 
Orzeszkowej - nr działki 
934/6 (dotyczy: do 
skrzyżowania ulicy Elizy 
Orzeszkowej z ulicą 
Szarotki i Babiogórską) 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ograniczonego do realizacji 
zmniejszonego zakresu prac (tylko punkt 
6c projektu, czyli modernizacja 
nawierzchni istniejącego chodnika 
wzdłuż ulicy Elizy Orzeszkowej od 
skrzyżowania tejże ulicy z ulicą 
Mireckiego do skrzyżowania ulicy Elizy 
Orzeszkowej z ulicą Szarotki i 
Babiogórską w zakresie wynikającym z 
wysokości środków z BO). 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono uwagi 
Miejskiego Zarządu Dróg (MZD). 
Wnioskodawca wyraził zgodę na 
ograniczenie zakresu propozycji projektu. 
 
MZD – Punkt 6a z uwagi na 
nieprawidłowy stan własnościowy 
(nieprawidłowe wskazanie stanu 
własnościowego dotyczy działki nr 798/1 
– działka ta nie jest własnością Gminy) 
jest niemożliwy do wykonania. 
Dodatkowo, wskazany chodnik nie 
spełnia obecnych warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne. Wobec tego, remont 
chodnika, a raczej budowa chodnika o 
odpowiednich parametrach, wymaga 
przeprowadzenia pełnej procedury 
określonej w ustawie z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w 
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zakresie dróg publicznych.  
Punkt 6b wymagałby likwidacji miejsc 
postojowych zlokalizowanych na rogu ul. 
Elizy Orzeszkowej i ul. Józefa Mireckiego 
i tym samym organizacji usługi 
parkingowej na ulicy. Likwidacja miejsc 
postojowych mogłaby być społecznie 
nieakceptowalna.  
Punkt 6d z uwagi na mnogość 
podziemnej infrastruktury technicznej w 
miejscu wskazanym przez 
Wnioskodawcę, i tym samym 
ograniczone możliwości posadawiania 
elementów wymagających 
fundamentowania, tut. Zarząd opiniuje 
negatywnie.  
Punkt 6e związany z wycinką drzew w 
ocenie tut. Zarządu nie jest konieczny do 
realizacji. Dodatkowo na terenie Miasta 
obowiązuje zarządzenie ograniczające 
wycinkę zieleni.  
Punkt 6f związany z wyznaczeniem 
przejścia dla pieszych w ocenie tut. 
Zarządu nie jest konieczny do realizacji. 
Zamiast tego sugeruje się wykonać 
miejscowe obniżenie krawężnika w celu 
ułatwienia schodzenia z chodnika na 
jezdnię. 
W ocenie tut. Zarządu możliwy do 
realizacji jest częściowo punkt 6c 
formularza, jednak z uwagi na 
ograniczone finanse nie na całym, 
wskazanym przez Wnioskodawcę 
odcinku. 

 


