
PROJEKTY OSIEDLOWE – BIAŁA KRAKOWSKA 

Strona 1 z 3 

 NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
OSIEDLE 

BIAŁA 
KRAKOWSKA 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ LOKALIZACJA 
KWOTA 

SZACUNKOWA 
PO WERYFIKACJI 

OSTATECZNA OCENA ZESPOŁU 
WERYFIKACYJNEGO:  

POZYTYWNA LUB NEGATYWNA 

1 3-OBB 
001 

Janusz Mrowiec „Mini Bulwary nad Niwką” Lipnik, ul. Dembowskiego – 
działki nr 4594/27, 4594/8 

280 000,00  OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ograniczonego do realizacji 
miejsca rekreacyjnego wzdłuż chodnika 
z alternatywnym oświetleniem solarnym, 
bez części zadania dotyczącego 
zagospodarowania skarpy (tereny 
zalewowe) oraz bez zainstalowania 
monitoringu miejskiego (koszty 
monitoringu spowodują przekroczenie 
kwoty przeznaczonej na pojedyncze 
zadanie osiedlowe). 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono 
uwagi Wydziału Gospodarki Miejskiej 
(GM) i Straży Miejskiej (SM). 

 
GM – z obszaru inwestycji należy 
wykluczyć część wnioskowanego terenu 
stanowiącego skarpy potoku Niwka 
zagrożone zalewaniem powodziowym. 
Zagospodarowanie tego terenu wymaga 
uzgodnienia z zarządcą cieku PGW 
Wody Polskie w Gliwicach (czas 
uzyskania takiego uzgodnienia to min 6 
m-cy). 
Oświetlenie terenu wymaga wykonania 
projektu branżowego oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, na co potrzeba 
minimum 8 m-cy, w związku z tym 
istnieje zagrożenie nie zrealizowania 
zadania w jednym roku budżetowym. 
Alternatywą dla oświetlenia sieciowego 
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może być zamontowanie lamp solarnych 
- koszt 1 szt. to ok. 5 tys. zł. 
Zgodnie z Zarządzeniem NR 
ON.0050.728.2019.OS Prezydenta 
Miasta Bielska-Białej z dnia 21 
października 2019 w sprawie ochrony 
drzew na terenie miasta Bielska-Białej, 
przy planowaniu każdej inwestycji 
należy przede wszystkim preferować 
rozwiązania przestrzenne 
i technologiczne zapewniające drzewom 
optymalne warunki siedliskowe oraz 
gwarantujące zachowanie przez drzewa 
żywotności. 
Straż Miejska – zgodnie z opinią 
projektanta systemu monitoringu miasta 
Bielska-Białej zabudowa kamery 
monitoringu CCTV we wskazanym 
rejonie wyniesie około 105 000 zł. Do 
realizacji zadania niezbędne będzie 
wykonanie dokumentacji projektowej 
oraz m. in. uzyskanie zgody Wydziału 
Informatyki na włączenie do MSS, a 
także Orange Polska S.A. na dzierżawę 
kanalizacji teletechnicznej. Ponadto w 
celu weryfikacji zasadności instalacji 
proponowaną lokalizację kamery 
powinno uzgodnić się z miejscowo 
właściwym komisariatem Policji. 

2 3-OBB 
002 

Stanisław Gulan Modernizacja ulicy Osiedlowej i 
Wschodniej w Bielsku-Białej 

Ulica Osiedlowa od numeru 
12 do ulicy Wschodniej – 
odcinek o długości 150 m, 
działka 4280/224. 
Ulica Osiedlowa od numeru 
13 do ulicy Łąkowej. 
Ulica Wschodnia od 
numeru 24 do ulicy 
Łąkowej. 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
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3 3-OBB 
003 

Agnieszka 
Wybraniec 

Spacer ma moc! 
 

Bielsko-Biała, ul. Waleriana 
Łukasińskiego 45-81 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 

4 3-OBB 
004 

Robert Gordon Zielony przystanek przy ul. 
Wapiennej 
 

Bielsko-Biała, ul. Wapienna, 
przystanek komunikacji 
miejskiej nr 336 
Wapienna/Norwida 
kierunek Centrum - 
naprzeciwko bloku nr 30 

120 000,00 
Kwota 
zweryfikowana na 
podstawie opinii 
Wydziału 
Gospodarki 
Miejskiej 
(do szacunkowych 
kosztów zadania 
należy uwzględnić 
koszty 
uzupełnienia 
chodnika o kostki 
integracyjne oraz 
wymianę płytek 
betonowych na 
kostki brukowe ok. 
20 tys. zł) 

OPINIA POZYTYWNA 

 


