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1 19-OBB 

001 

Przemysław Olek, 

Jakub Urbaniec 

 

Modernizacja terenów miejskich na Osiedlu 

Mieszka I / Projekt przewiduje wymianę ławek na 

Osiedlu Mieszka I według załączonej mapki, dwie 

gabloty informacyjne (pierwsza na skrzyżowaniu ulic 

Krzywoustego z Wita Stwosza - tył znaku Starostwo 

Powiatowe, druga na przeciwko biura Rady Osiedla). 

Zagospodarowanie terenu przy pomniku ul. Piastowska 

46 poprzez nasadzenia i remont pomnika. W razie nie 

wyczerpania całej puli kwotowej projektu - dołożenia 

ławek. 

Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej - 

bocznej ulicy Wita Stwosza na odcinkach stanowiących 

własność Miasta Bielska-Białej (sto kilkadziesiąt 

metrów bieżących drogi, poniżej 600 m. kw. 

nawierzchni jezdni i chodnika włącznie). Droga ta od 

wielu lat jest w katastrofalnym stanie technicznym 

graniczącym z nieprzejezdnością dla samochodów 

osobowych. Droga objęta projektem ma bardzo ważne 

znaczenie w wewnętrznej komunikacji Osiedla. Z 

wykorzystaniem przedmiotowej drogi odbywa się 

codzienny dojazd zaopatrzenia na zaplecza wszystkich 

lokali handlowych w ciągu handlowym na parterze 

bloku Piastowska 46, przejazd śmieciarek, całego 

personelu i interesantów Kuratorium Oświaty i 

Oddziału GUS. Dodatkowo w latach 2014-2016 na 

tyłach bloku Piastowska 42 i w sąsiedztwie Kuratorium 

zrealizowano inwestycję w postaci budowy strefy 

aktywności - placu zabaw, który ma przeznaczenie 

ogólnomiejskie i jest licznie odwiedzany przez 

mieszkańców 

Tereny osiedla 

stanowiące własność 

Gminy Bielsko-

Biała wskazane we 

wniosku (mapka) 

100.000 

 

 

POZYTYWNA 

(połączono projekt 19-

OBB001 i 19-OBB002 na 

prośbę wnioskodawców). 

Projekt otrzymuje nazwę 

„Modernizacja terenów 

miejskich na Osiedlu 

Mieszka I”. Łączna kwota 

szacunkowa to 100 tys. zł 

3 19-OBB 

003 

Zbigniew Czyżak 

 

Remont traktów pieszych w rejonie budynków przy 

ul. Mieszka I w Bielsku-Białej / Zadanie obejmuje 

remont ciągów pieszych, obok budynku mieszkalnego 

nr 27 przy ul. Mieszka I: 

- rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych - 

Teren na wysokości 

budynku przy ul. 

Mieszka I 27 w 

Bielsku-Białej na dz. 

722/107 obręb 

50.000 POZYTYWNA 
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naprawa dwóch ciągów schodów terenowych, 

- ułożenie betonowej kostki brukowej wielobarwnej 

grubości 6cm na ciągach pieszych wraz z zabudową 

krawężników i obrzeży, 

- łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem 

wynosi ok. 230 m kw., 

- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki wraz z 

kosztem utylizacji i inne prace. 

Podkreślenia wymaga, że z uwagi na lokalizację ciągi 

służą również komunikacji dla mieszkańców sąsiednich 

nieruchomości. 

Górne Przedmieście. 

 

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


