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NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
OSIEDLE 

PIASTOWSKIE 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 
KWOTA 

SZACUNKOWA 
PO WERYFIKACJI* 

OCENA 
MERYTORYCZNA 
POZYTYWNA LUB 

NEGATYWNA 

1 22-OBB 
001 

Jacek Golec 

 

Remont chodnika od ul. 
Piastowskiej do ul. Kasztanowej. 
Remont nawierzchni boiska przy 
ul. Kasztanowej/ Projekt dotyczy 
remontu chodnika z płyt 
chodnikowych biegnącego od 
schodów przy ul. Piastowskiej do ul. 
Kasztanowej oraz remontu 
nawierzchni boiska przy ul. 
Kasztanowej. Dotychczasowy chodnik 
i nawierzchnia boiska z biegiem lat 
uległa znacznemu zniekształceniu i 
zniszczeniu co niejednokrotnie 
utrudnia normalne korzystanie. 
 

Chodnik biegnie od 
schodów przy przejściu 
dla pieszych przy ul. 
Piastowskiej - obok 
bloku nr 66, nastepnie 
do ul. Kasztanowej - 
między blokiem nr 2 i 4. 
Boisko ulokowane jest 
przy bloku nr 2 przy ul. 
Kasztanowej. 

75.000 
 

Pozytywna 
 

2 22-OBB 
002 

Anna Gawor 

 

Remont drogi dojazdowej oraz 
chodnika przy ul. Księcia 
Przemysława 1 i ul. Piastowskiej w 
Bielsku-Białej/ Zadanie obejmuje: 
remont będącego w złym stanie 
technicznym chodnika na wysokości 
budynku mieszkalnego nr 80 przy ul. 
Piastowskiej, częściowo wzdłuż ulicy 
miejskiej. Remont obejmuje: 
rozebranie istniejącego chodnika z płyt 
betonowych, wykonanie niezbędnej 
podbudowy, ułożenie kostki brukowej 
wielobarwnej o grubości 6 cm, wraz z 
wymianą obrzeży i krawężników, na 
powierzchni ok. 20 m2. Remont 
będącej w złym stanie technicznym 
drogi osiedlowej pomiędzy budynkami 
przy ul. Piastowskiej 80 oraz ul. 
Księcia Przemysława 3. Remont 
swoim zakresem obejmuje: rozebranie 

Teren zlokalizowany na 
Os. Piastowskim w 
Bielsku-Białej pomiędzy 
budynkami przy ul. 
Księcia Przemysława 3 
oraz ul. Piastowskiej 80 
wg załączonej mapki 

73.500 Negatywna – 
przedmiotowa 
nieruchomość nie 
stanowi działki 
gminnej, jest drogą 
wewnętrzną. Wskazany 
w projekcie teren 
obejmuje działki 
położone w obrębie 
Aleksandrowice dz. 
607/161 stanowiącą 
współwłasność SM 
„Strzecha” oraz osób 
fizycznych i dz. 
607/160 jako własność 
Gminy w wieczystym 
użytkowaniu SM 
„Strzecha”. 
Wydatkowanie 
środków przez Miejski 
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istniejącej nawierzchni z trylinki, 
wykonanie właściwej podbudowy, 
ułożenie kostki brukowej wielobarwnej 
o grubości 8 cm, wraz z wymianą 
krawężników, na powierzchni ok. 470 
m2. 

 

Zarząd Dróg możliwe 
jest wyłącznie na 
nieruchomościach 
stanowiących drogi 
publiczne, bądź 
nieruchomościach 
zajętych pod drogi 
publiczne ale 
przekazanych w trwały 
zarząd na rzecz MZD. 
Wskazane w projekcie 
nieruchomości nie są 
drogami publicznymi 
ani nie należą do 
nieruchomości 
przekazanych w trwały 
zarząd.  

3 22-OBB 
003 

Ewa Lejawka Doposażenie terenu obok boiska 
przy ul. Kasztanowej/ Doposażenie 
terenu obok boiska przy ul. 
Kasztanowej w ławkę dla 
kibiców/rodziców oraz kosz na śmieci.  

 

Okolica ul. Kasztanowej 
nr działki 647/39 
Aleksandrowice 

3.000 Pozytywna 

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


