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NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
OSIEDLE 

MIKUSZOWICE 
ŚLĄSKIE 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ LOKALIZACJA 
KWOTA 

SZACUNKOWA 
PO WERYFIKACJI 

OSTATECZNA OCENA 
MERYTORYCZNA ZESPOŁU: 

POZYTYWNA LUB NEGATYWNA 

1 21-OBB 
001 

Jacek Borowiec Teren rekreacyjny dla psów w 
Olszówce 

Tereny zielone pomiędzy 
ulicami Olszówki i Długą 
Część działki nr 440/29 
obręb Olszówka Dolna 
oraz 
działka nr 440/3 
(projektowany parking 
przy ul. Długiej) 

280 000,00 
Kwota 
zweryfikowana na 
podstawie opinii 
Wydziału 
Gospodarki 
Miejskiej (w 
szacunkowych 
kosztach 
przedstawionych 
przez 
Wnioskodawcę 
należy również 
uwzględnić wydatki 
na: 
- niwelację terenu 
oraz jego 
kompleksowe 
uporządkowanie 
- wykonanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej 
wraz z Projektem 
Ochrony Drzew ok. 
17.000 zł brutto,  
-geodezyjną 
inwentaryzację 
powykonawczą - 
ok. 1.000 zł brutto  
- tablicę 
informacyjną dot. 
BO - ok. 500 zł 
brutto, 
- koszty 

OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
lokalizacji wybiegu dla psów na działce 
nr 440/29 w części działki wzdłuż 
potoku Olszówka z opcją miejsc 
parkingowych na ww. działce i na 
dodatkowo wskazanej działce gminnej 
nr 417/16. Zmianę uzgodniono z 
Wnioskodawcą. 
Przy ocenie Zespołu uwzględniono 
uwagi Wydziału Gospodarki Miejskiej 
(GM). 
 
GM – na terenie wskazywanym pod 
budowę miejsc parkingowych wzdłuż 
ulicy Długiej, dokonano nowych 
nasadzeń. W związku z tym, Wydział 
Gospodarki Miejskiej nie wyraża zgody 
na wnioskowaną lokalizację miejsc 
postojowych. 
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. 
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agrowłókniny pod 
żywopłot - ok. 
3.500 tys brutto,  
- nawierzchnię 
utwardzoną z 
kostki brukowej o 
łącznej 
powierzchni ok. 20 
m2 - ok. 3.000 zł 
brutto) 

2 21-OBB 
002 

Jakub Nowak Trasa przeszkodowa po Cygańskim 
Lesie 

Obręb Cygańskiego 
Lasu - od pętli 
autobusowej do skoczni 
oraz bielskich Błoni. 
Działki: 214/4, 215/2, w 
obrębie 35, 894/40 w 
obrębie 23. 

280 000,00 OPINIA POZYTYWNA 
(po zmianie zakresu rzeczowego 

projektu) 
 

Opinia pozytywna Zespołu dotyczy 
projektu ze zmienioną lokalizacją 
(przebieg trasy OCR wykorzystuje 
istniejące trasy biegowe w Cygańskim 
Lesie: wzdłuż pomarańczowej pętli z 
wydłużeniem po czarnej linii od Błoni 
do Amfiteatru). Przeszkody ustawione 
przy trasach biegowych, z boku – tak, 
aby nie utrudniały swobodnego biegu. 
Zmianę uzgodniono z Wnioskodawcą. 

 


