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1 19-OBB 
001 

Jakub Urbaniec, 
Aneta Kupczak 

Miasteczko ruchu drogowego i 
skok w dal na terenie szkoły przy 
ulicy Asnyka 
 

Szkoła podstawowa nr 3 
im. Macierzy Szkolnej 43-
300 Bielsko-Biała ul. 
Asnyka 30 (dawne 
Gimnazjum nr 16) oraz 
teren osiedla Mieszka I 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ograniczonego do realizacji 
zmniejszonego zakresu prac 
(rezygnacja z wymiany starych 
ławek oraz możliwe ograniczenia w 
realizacji miasteczka ruchu 
drogowego z uwagi na fakt, że 
szacunkowy koszt Wnioskodawcy 
nie uwzględnia kosztu dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz jest 
nieoszacowany w zakresie robót 
budowlanych). Zmianę uzgodniono 
z Wnioskodawcą. 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono 
uwagi Wydziału Inwestycji (IN). 
 
IN – opinia pozytywna w zakresie 
budowy miasteczka ruchu 
drogowego i remontu schodów na 
Osiedlu w rejonie ul. Mieszka I i ul. 
Spokojnej: według Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 3 „gry podwórkowe 
muszą być stałym elementem np. 
namalowane na powierzchni bruku” 
a nie, jak zaproponował 
Wnioskodawca, z masy 
chemoutwardzalnej nakładane na 
bruk. 
Opinia negatywna w zakresie 
wymiany starych ławek: dla budowy 
miasteczka ruchu drogowego – 
właściciel jest znany - Gmina 
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Bielsko-Biała 185/208, Skarb 
Państwa 23/208, trwały zarząd 
Szkoła Podstawowa nr 3, natomiast 
dla części zadania polegającej na 
wymianie 10 ławek – nie jest znana 
lokalizacja ławek (nie jest możliwa 
wymiana ławek ponieważ nie 
określono które ławki i czy 
właściciele nieruchomości, na 
których ławki się znajdują, wyrazili 
na to zgodę – ta część zadania 
wymaga odrębnej analizy). 
Dot. wymiany starych ławek na 
Osiedlu Mieszka I – projekt wymaga 
wskazania szczegółowych 
lokalizacji celem ustalenia, kto jest 
właścicielem nieruchomości, na 
której znajduje się ławka lub ławki 
(Wnioskodawca nie określił miejsc – 
nie można ocenić projektu w tej 
części, kwota wymiany wydaje się 
dobrze oszacowana). 
 
Uwaga: należy przewidzieć i 
zabezpieczyć środki na: 

 utrzymanie i eksploatację obiektu, 
 opracowanie i zamieszczenie 
regulaminu użytkowania obiektu 
(regulamin będzie zawierał 
informacje dotyczące ograniczeń 
czasowych i zakres 
odpowiedzialności użytkowników). 

2 19-OBB 
002 

Przemysław Olek Budowa chodnika łączącego 
osiedlowy plac zabaw z ulicą 
Krzywoustego – wzdłuż (po 
zewnętrznej stronie) ogrodzenia 

Wzdłuż (po zewnętrznej 
stronie) ogrodzenia 
Przedszkola Miejskiego nr 
2 na działce miejskiej nr 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
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Przedszkola Miejskiego nr 2 na 
działce miejskiej nr 772/129 

772/129, pasem o 
szerokości ok. 3 metrów 
prowadzącym od chodnika 
wzdłuż ul. Krzywoustego 
do granicy z działką nr 
772/126 (plac zabaw), i z 
kontynuacją do 
wyczerpania środków na 
działce nr 772/126 w 
stronę wschodniej furtki 
placu zabaw (jak na 
załączonym planie 
sytuacyjnym). 

 


