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1 15-OBB 

001 

Dorota Moskal-

Choma 

Rozbudowa bieżni lekkoatletycznej do 120m przy 

Gimnazjum nr 14 /  

I. Przedłużenie istniejącej bieżni dwutorowej (2,5m 

szerokości) z 80m do 120m. Koszt projektu i 

wykonania 42000zł 

1. Projekt realizowanej części 5.000 zł 

2. Przygotowanie podłoża nawierzchni wraz z 

drenażem 17.000 zł 

3. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej 20.000 zł 

II. Wykonanie projektu bieżni długodystansowej o 

promieniach łuków 21m/23,5m. Długość bieżni 

dwutorowej (2,5m) 250m, w tym istniejący odcinek 

około 40m. 

Komorowice 

Śląskie - Teren 

Gimnazjum nr 14 

im. J. Pawła II przy 

ulicy 

Mazańcowickiej 34 

80.000 POZYTYWNA 

(część I propozycji 

projektu) 

Część II – negatywnie 

Wykonanie projektu 

bieżni długodystansowej 

w proponowanej 

lokalizacji jest 

niemożliwe, ponieważ 

koliduje ona z 

budowanym obecnie 

boiskiem sportowym. 

 

2 15-OBB 

002 

Bogdan Brandys Rozbudowa placu zabaw przy Gimnazjum nr 14 / 

Projekt dotyczy doposażenia istniejącego placu 

zabaw na terenie Gimnazjum nr 14 w Komorowicach 

Śląskich Bielsko-Biała o dodatkowe urządzenia: 

linarium, bujak kurka, huśtawka wagowa, 

piaskownica z daszkiem, ławki (2 szt.), stojak na 

rowery, ogrodzenia placu zabaw oraz inne 

urządzenia. 

Gimnazjum nr 14, 

ul. Mazańcowicka 

34 

40.000 POZYTYWNA 

3 15-OBB 

003 

Mirosław Maśka Monitoring budynku OSP Komorowice Śląskie / 

Monitoring oparty o 6 kamer. 5 pkt zlokalizowanych 

na zewnątrz budynku + 1 pkt. Wewnątrz 

monitorujący pomieszczenie biurowe OSP oraz sale 

spotkań RO Komorowice Śląskie. Rozmieszczenie 

kamer zewnętrznych wraz z proponowanym polem 

widzenia zaznaczono na załączniku. Komputer 

niezbędny do rejestracji oraz weryfikacji nagrań z 

kamer. 

Bielsko-Biała, 

Katowicka 65 
10.000 POZYTYWNA 

4 15-OBB 

004 

Mariola Mazur Park Rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy 

Komorowice Śląskie / Park ma powstać w rejonie w 

sąsiedztwa zabudowy domów jednorodzinnych. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż będzie to jedyne 

miejsce w dzielnicy Komorowice Śląskie, z którego 

Dz. 361/4, obręb 

Komorowice 

Śląskie od ul. 

Opłotek 

Z uwagi na opinię 

negatywną nie 

weryfikowano 

wszystkich kosztów. 

NEGATYWNA 

Wydając opinię 

negatywną Zespół zwrócił 

uwagę na fakt, iż 

wskazana w projekcie 
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będą mogli korzystać mieszkańcy w celach 

rekreacyjnych. Głównym założeniem projektu jest 

utworzenie miejsca rekreacji oraz aktywnego i 

biernego wypoczynku zarówno dla mieszkańców 

dzielnicy Komorowice Śląskie oraz przyjezdnych, 

poprzez zagospodarowanie parku. Projekt umożliwi 

korzystanie z urządzeń rekreacyjnych osobom w 

różnym wieku podnosząc ich sprawność ogólną oraz 

zachęcając do sportowego trybu życia niezależnie od 

pory roku. To także miejsce integrujące społeczność 

lokalną: rodziny, młodzież i i wszystkich chętnych. 

W ramach realizacji zadania zostaną wykonane ciągi 

komunikacyjne dla pieszych, stworzone oświetlenie 

oraz zasadzone zielenie (drzewa, krzewy, krzewinki i 

byliny), zakupione zostaną m. in.: ławki i kosze na 

śmieci. Pierwszy etap przewiduje zakup elementów 

wyposażenia siłowni plenerowej, drugi etap, w 

przyszłości, będzie zakładał stworzenie leśnego placu 

zabaw. 

działka ozn. nr 361/4 

obręb Komorowice Śl. 

przeznaczona jest - na 

podstawie uchwały Rady 

Miejskiej Bielska-Białej z 

dn. 31.08.2010r. do 

sprzedaży na cele 

zabudowy mieszkaniowej      

i usługowej, nie jest 

predysponowana dla 

lokalizacji parku. 

Podstawowym 

przeznaczeniem działki 

jest zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

Dodatkowo, na działce 

znajdują się grunty orne o 

symbolu klasoużytek 

RIIIa, co powodowałoby 

konieczność „odrolnienia” 

działki i ponoszenia 

dodatkowych kosztów 

przez Gminę przez 10 lat. 

 

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


