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1 24-OBB 

001 

Waldemar Wysocki Remont parkingu przy ul. Braci Gierymskich 
/ Na przedmiotowym parkingu przez wiele lat 

użytkowania utworzyły się liczne nierówności 

spowodowane przemieszczaniem się sypkiego 

kruszywa, a także wykruszaniem się płyt 

ażurowych ułożonych na wjeździe. Obecnie w 

suche i wietrzne dni podrywają się z parkingu 

tumany kurzu i piasku. W czasie pór roku 

obfitujących w opady atmosferyczne na całej 

powierzchni parkingu utrzymują się kałuże lub 

zamarznięte tafle lodu. Liczne nierówności są 

także przyczyną wielu uszkodzeń podwozi i 

podzespołów oraz lakieru nadwozi samochodów 

wjeżdżających i wyjeżdżających z parkingu. 

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na 

zapotrzebowanie lokalnej społeczności, która w 

trakcie codziennej eksploatacji parkingu 

doświadcza szeregu uciążliwości powodowanej 

jego złą nawierzchnią . Remont parkingu 

przewiduje wykonanie opaski z krawężników, 

uzupełnienie warstwy tłucznia oraz wykonanie 

wierzchniej warstwy asfaltowej na powierzchni 

300 m kw. 

Teren parkingu, 

położonego na 

działkach ozn. 713/2 

oraz 713/6, 

zlokalizowanych przy 

ul. Braci Gierymskich 

na Os. Słonecznym. 

70.000 NEGATYWNA 

Wydając opinię negatywną 

Zespół zwrócił uwagę na fakt, 

iż teren, na którym 

zlokalizowano projekt (działki 

nr 713/2 i 713/6 Obręb 

Aleksandrowice własności 

Gmina Bielsko-Biała) 

usytuowany jest w 

bezpośrednim sąsiedztwie 

nowopowstającej strefy 

aktywności. Zgodnie z §19 

Rozporządzenia Ministerstwa 

Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie, winien być 

oddalony od tej strefy o min. 

10m, co w powyższym 

przypadku jest technicznie 

niemożliwe. 

2 24-OBB 

002 

Waldemar Wysocki 

 

Zagospodarowanie sąsiedzkiej przestrzeni 

integracyjnej - wykonanie alejki, montaż 

infrastruktury parkowej, rekreacyjnej i 

zabawowej / Projekt zagospodarowania 

przestrzeni sąsiedzkiej uwzględnia potrzeby 

rekreacyjne, wypoczynkowe oraz zabawowe 

lokalnej społeczności i jest adresowany do 

wszystkich pokoleń. Planowana przestrzeń 

integracyjno-rekreacyjna zawierać będzie różne 

elementy infrastruktury parkowej, chociaż 

zapełni tylko część zielonej enklawy. W celu 

zapewnienia dojścia do poszczególnych jej 

elementów, zakłada się budowę alejki 

Teren porośnięty 

trawą i nielicznymi 

drzewami na skraju 

działek oznaczonych 

723/27 oraz 672/3, 

zlokalizowany między 

budynkami 

Siemiradzkiego 6, 8, 

10, 12 i 

Aleksandrowicką 13 

(montaż 

poszczególnych 

urządzeń wskazanych 

90.000 POZYTYWNA 
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spacerowej o szerokości 1,5 m i długości 75 m, 

przy której zamontowane zostaną dwie ławki 

parkowe. Głównym urządzeniem zabawowym 

będzie huśtawka wieloosobowa typu "Super 

lina" wysokości 3,70 m z bezpiecznym 

siedziskiem wykonanym z zaplecionych lin, pod 

którym ułożona zostanie bezpieczna mata 

przerostowa. Po drugiej stronie alejki 

zamontowany zostanie podwójny stolik 

betonowy do gier towarzyskich. Całość uzupełni 

tablica informacyjna. 

w projekcie należy 

przeprowadzić w 

miejscach 

oznaczonych na 

załączonej do projektu 

mapie) 

3 24-OBB 

003 

Magdalena 

Niemirowska-

Kaczyńska 

Psia Łączka / Zagospodarowanie części łąki 

zwanej potocznie "Psim polem" na obszarze 

działki nr 578/5 o długości 85 m oraz szerokości 

14 m (pow. 11,706 a), miejsca wyprowadzania 

psów i spotkań właścicieli czworonogów 

popularnego wśród mieszkańców ul. Skośnej, 

Browarnej i Fałata. Projekt zakłada 

przekształcenie "dzikiego wybiegu" dla psów w 

nowoczesny i estetyczny obszar dedykowany 

miłośnikom czworonogów, wyposażony w 

toalety dla psów, kosze na zwierzęce odchody, 

tablicę informacyjno-edukacyjną, z 

zachowaniem rosnących tutaj drzew i trawy. W 

ten sposób "Psia łączka" zachęci właścicieli 

psów do sprzątania po swoich pupilach, będzie 

służyła jako dobry wzór do naśladowania, a 

równocześnie pozwoli uniknąć zanieczyszczania 

osiedla zwierzęcymi odchodami. Atrakcją "Psiej 

łączki" będą  przeszkody dla psów, takie jak: 

słupki do slalomu, obręcze do przeskoków, 

równoważnia, szałas, platforma, tuba, 

pozwalające na aktywne spędzanie czasu na 

spacerach oraz naukę posłuszeństwa zwierząt 

pod nadzorem właścicieli. Zamontowane 

urządzenia zostaną wykonane na konstrukcji z 

działka nr 578/5: 

obszar pomiędzy ul. 

Juliana Fałata a ul. 

Browarną: 

http://mapa.targeo.pl/f

alata-juliana-

ul/bielsko-biala-43-

300/ulica 

75.000 POZYTYWNA 
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profili stalowych malowanych proszkowo, 

elementy dekoracyjne - z płyty HDPE polietylen 

barwiony w masie, podesty ze sklejki 

wodoodpornej antypoślizgowej, kotwienie na 

fundamentach betonowych. Ławki umożliwią 

właścicielom zwierząt odpoczynek i rozmowę, a 

tym samym społeczną integrację. Projekt nie 

zakłada ogrodzenia tego terenu, gdyż tzw. "Psie 

pole" jest wykorzystywane jako skrót od ul. 

Browarnej do ul. Fałata. 

Na terenie Osiedla "Słoneczne" nie ma 

wydzielonego terenu dla psów 

4 24-OBB 

004 

Tomasz Domagalski Miasteczko Ruchu Drogowego oraz Gier 

Podwórkowych / Projekt obejmuje budowę 

miasteczka ruchu drogowego oraz 

matematycznych gier podwórkowych na 

obecnym terenie zielonym przy ul. Zofii 

Kossak-Szczuckiej 19, obok Szkoły 

Podstawowej nr 27 na Osiedlu Słonecznym. 

Celem jest stworzenie terenu miniaturowego 

układu drogowego (jezdnie, skrzyżowania, 

rondo, sygnalizacja świetlna), wyposażonego w 

mini znaki drogowe. Projekt zawiera również 

matematyczne gry podwórkowe: żółw, twister z 

planszą, taniec hopla, klasy smok, naśladuj 

mnie. Teren ogrodzony, ogólnodostępny dla 

mieszkańców całego osiedla oraz dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej nr 27 i okolicznych 

Przedszkoli nr 25 i nr 49. Na terenie tym byłaby 

możliwość edukacji dzieci w zakresie 

bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych, nauka zasad ruchu drogowego. 

Można również doskonalić kompetencje 

matematyczne bawiąc się na wykonanych z 

materiału termoplastycznego planszach. 

Teren zielony przy 

Szkole Podstawowej 

nr 27, ul. Zofii 

Kossak-Szczuckiej 19, 

Bielsko-Biała 

100.000 

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


