
PROJEKTY OSIEDLOWE – LIPNIK 

Strona 1 z 3 

NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
OSIEDLE LIPNIK 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ LOKALIZACJA 
KWOTA 

SZACUNKOWA 
PO WERYFIKACJI 

OSTATECZNA OCENA 
MERYTORYCZNA ZESPOŁU: 

POZYTYWNA LUB NEGATYWNA 

1 18-OBB 
001 

Adam Lorek Zakup środków ochrony 
indywidualnej dla strażaków OSP 
Bielsko-Biała Lipnik 

Bielsko-Biała, ul. Polna 7 - 
Ochotnicza Straż Pożarna 
Bielsko-Biała Lipnik 

120 000,00 OPINIA POZYTYWNA 

2 18-OBB 
002 

Renata Lejawka Ładnie i porządnie – 
zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w Lipniku 
 

Teren rekreacyjny "Pod 
Gaikami" (teren przy ul. 
Ks. Brzóski i Pomorskiej 
obok obecnego placu 
zabaw oraz 
wielofunkcyjnego boiska) - 
działki nr 1300/343 oraz 
1300/234 

205 000,00 
Kwota 
zweryfikowana na 
podstawie opinii 
Wydziału 
Gospodarki 
Miejskiej (koszt 
niskiego 
ogrodzenia o dł. 90 
mb ok. 10.000 zł 
brutto, wykonania 
ścieżki o dł. 50 mb 
ok 10.000 zł brutto, 
nawierzchni 
bezpieczna pod 
zestaw 
streetworkout o 
powierzchni 200m2  
ok. 20.000 zł oraz 
nasadzeń  drzew i 
krzewów 5.000 zł) 

OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ze zmienioną lokalizacją 
(zamiast działki nr 1300/234 
zaproponowano działkę nr 1300/537). 
Zmianę uzgodniono z 
Wnioskodawczynią. 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono 
uwagi Wydziału Gospodarki Miejskiej 
(GM). 
 
GM – wskazana działka o numerze 
ewidencyjnym 1300/234 stanowi 
własność osoby fizycznej. Istnieje 
możliwość zagospodarowania terenu 
na działce o numerze ewidencyjnym 
1300/343 oraz 1300/537. 
Odwodnienie terenu i wykonanie 
drenażu wiąże się z koniecznością 
uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego, co może spowodować, że 
inwestycja nie będzie zrealizowana w 
jednym roku budżetowym. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkujących plac zabaw dzieci 
sugerujemy oddzielenie placu zabaw 
od strefy do ćwiczeń niskim 
ogrodzeniem. Do poszczególnych 
placyków powinna prowadzić 
naturalna utwardzona ścieżka np. z 
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kamyczka.  
Teren wokół miejsc do ćwiczeń jak i 
stref rekreacji należy obsadzić 
drzewami i krzewami. 
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. 

3 18-OBB 
003 

Dorota Dolata ZINTEGROWANY LIPNIK (ŁAD, 
REKREACJA, BEZPIECZEŃSTWO, 
AKTYWNOŚĆ) 
 

Teren rekreacyjny "Pod 
Gaikami" (teren przy ul. 
Ks. Brzóski i Pomorskiej 
obok obecnego placu 
zabaw oraz 
wielofunkcyjnego boiska) - 
działki nr 1300/343 
 
OSP Lipnik - Bielsko-
Biała, ul. Polna 7 - działka 
nr 1055/4 
 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ze zmienioną lokalizacją 
(oprócz działki nr 1300/234 
zaproponowano działkę nr 1300/537). 
Zmianę uzgodniono z 
Wnioskodawczynią. 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono 
uwagi Wydziału Gospodarki Miejskiej 
(GM). 
 
GM – Opinia dotycząca części 
rekreacyjnej: Istnieje możliwość 
zagospodarowania terenu na działce 
o numerze ewidencyjnym 1300/343 
oraz 1300/537. Odwodnienie terenu i 
wykonanie drenażu wiąże się z 
koniecznością uzyskania pozwolenia 
wodno-prawnego, co może 
spowodować, że inwestycja nie 
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będzie zrealizowana w jednym roku 
budżetowym. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkujących plac zabaw dzieci 
sugerujemy oddzielenie placu zabaw 
od strefy do ćwiczeń niskim 
ogrodzeniem. Do poszczególnych 
placyków powinna prowadzić 
naturalna utwardzona ścieżka np. z 
kamyczka.  
Teren wokół miejsc do ćwiczeń jak i 
stref rekreacji należy obsadzić 
drzewami i krzewami.  
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. 

 


