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NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

GÓRNE  

PRZEDMIEŚCIE 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 

+ KONTAKT 

TYTUŁ / OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA PO 

WERYFIKACJI * 

 

OSTATECZNA OCENA 

ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO 

POZYTYWNA / 

NEGATYWNA 

1 9-OBB 

001 

Wiktor Eugeniusz 

 
Remont placu manewrowego oraz dojazdu w rejonie 

budynku przy ul. Czystej 1 w Bielsku-Białej / Zadanie 

obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w 

pobliżu budynku przy ul. Czystej 1 poprzez: 

- rozebranie istniejącej nawierzchni placu manewrowego 

oraz dojazdu z trylinki, 

- rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 

wzdłuż dojazdu i placu manewrowego, 

- wykonanie właściwej podbudowy dla chodnika oraz 

drogi dojazdowej i placu manewrowego, 

- ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 2 T grubości 8cm 

na drodze dojazdowej oraz placu manewrowym i grubości 

6 cm wielobarwnej na chodniku wraz z zabudową 

krawężników lub obrzeży, 

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z 

kosztem utylizacji i inne prace. 

Teren na 

wysokości 

budynku przy ul. 

Czystej 1 w 

Bielsku-Białej na 

dz. 158/26, obręb 

Górne 

Przedmieście 

100.000 POZYTYWNA 

2 9-OBB 

002 

Henryk Malejka 

 
Budowa Parku Pamięci - renowacja muru przyszłego 

parku / Zabezpieczenie muru wschodniego (od strony 

Kubiszówki i biblioteki) oraz zachodniego (od strony 

bloku przy ul. Listopadowej) przed zawaleniem i dalszą 

degradacją. Prace mają na celu podstawowe 

zabezpieczenie muru w celu przywrócenia bezpieczeństwa 

na terenie cmentarza oraz wokół niego. Wykonanie prac 

ograniczy również wstęp osób niepowołanych na teren 

obiektu oraz przyśpieszy prace związane z budową w tym 

miejscu Lapidarium - Parku Pamięci. 

Stary Cmentarz 

Ewangelicki przy 

ul. Frycza 

Modrzewskiego. 

100.000 POZYTYWNA 

3 9-OBB 

003 

Daria Myślińska-

Libera 

"Więcej ruchu dla maluchów" - realizacja placu zabaw 

przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w 

Bielsku-Białej / Celem projektu "WIĘCEJ RUCHU DLA 

MALUCHÓW" - realizacja placu zabaw przy Zespole 

Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej" jest 

stworzenie przestrzeni dla dzieci w wieku szkolnym, w 

której będą mogły rozwijać swoją sprawność ruchową. W 

ramach projektu zostanie zrealizowany nowoczesny plac 

zabaw z bezpieczną nawierzchnią wyposażony w 

Projekt będzie 

realizowany na 

terenie szkolnym 

Zespołu 

Państwowych 

Szkół Muzycznych 

w Bielsku-Białej, 

ul. Stanisława 

Wyspiańskiego 5a 

100.000 POZYTYWNA 
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urządzenia typu: zestawy zabawowe ze zjeżdżalniami, 

piramida - linarium, platforma do balansowania. Dla 

wygody opiekunów zostanie zamontowanych kilka ławek, 

a dla zachowania porządku kosz na śmieci. Aby 

korzystanie z ruchu na świeżym powietrzu było 

przyjemniejsze, został przewidziany istniejący teren 

zielony (200m2) przy placu zabaw, który zostanie 

obsadzony dodatkową roślinnością. Projekt zakłada 

ogrodzenie jednostronne terenu od strony skarpy w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa bawiących się dzieci. 

 
* PRZEDSTAWIONE KOSZTY SĄ SZACUNKOWE I POGLĄDOWE, KOSZT REALIZACJI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD OSTATECZNEGO 
ZAKRESU INWESTYCJI, WYNIKÓW PRZETARGU, ITD. 


