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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 

Andrzej Hanzlik 

 

Budowa miejsc postojowych w tym dla 
osób niepełnosprawnych w rejonie 
budynku przy ul. Piastowskiej 88 na 
osiedlu Piastowskim/ Zadanie obejmuje 
remont istniejącej nawierzchni placu 
manewrowego, drogi dojazdowej oraz 
wykonanie miejsc postojowych w tym dla 
osób niepełnosprawnych na osiedlu 
Piastowskim w rejonie budynku przy ul. 
Piastowskiej 88 w Bielsku-Białej. Zakres 
szczegółowy prac zawiera: rozebranie 
istniejącej nawierzchni z trylinki, 
realizację koryta na terenie trawiastym, 
wykonanie stosownej podbudowy 
(wzmocnienie istniejącej podbudowy, 
wykonanie nowej podbudowy na 
wykonanym korycie), ułożenie 
nawierzchni z kostki brukowej 2T, 
wielobarwnej, grubości 8 cm, wraz z 
zabudową krawężników lub obrzeży w 
zależności od potrzeb. Wywóz materiałów 
pochodzących z rozbiórki wraz z ich 
utylizacją. Powierzchnia nowo wykonanej 
nawierzchni wynosi około 520 m2. 

Zadanie 
zlokalizowane jest na 
osiedlu Piastowskim 
w pobliżu budynku 
przy ul. Piastowskiej 
88 w Bielsku-Białej. 

74.500 
 

Negatywna 
Projekt zlokalizowany na dz. 
607/181 obręb Aleksandrowice 
stanowiącej współwłasność SM 
„Strzecha” oraz osób fizycznych.  
SM „Strzecha” złożyła 
oświadczenie – zobowiązanie do 
zawarcia z miastem umowy 
użyczenia. Osoby fizyczne nie 
złożyły takich oświadczeń. 
Realizacja projektu wymaga 
zgody wszystkich 
współwłaścicieli. 

2 22-OBB 
002 

Paweł Hanzlik 

 

Realizacja boiska 26 m x 14 m do 
siatkówki i koszykówki 
międzynarodowej w rejonie osiedla 
Piastowskiego w Bielsku-Białej/ Nowe 
boisko w rejonie osiedla Piastowskiego 
zapewniłoby mieszkańcom osiedla 
miejsce bezpiecznej zabawy i rekreacji. 
Realizacja projektu miałaby pozytywny 
wpływ na życie wielu mieszkańców w 

Inwestycja 
zlokalizowana jest na 
działce 607/186 w 
Bielsku-Białej w 
rejonie osiedla 
Piastowskiego. 
Teren zaznaczono 
na załączonej 
mapce. 

146.320 Negatywna 
Dla wskazanej lokalizacji boiska 
(dz. 607/186), ustalenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego terenów w 
Starym Bielsku 
Aleksandrowicach są 
następujące: docelowe 
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wyniku czego nastąpiłoby podniesienie 
poziomu zdrowia i jakości życia. 
Powstałaby możliwość atrakcyjnego 
spędzania czasu przez dzieci i młodzież 
na grach zespołowych, na wolnym 
powietrzu. Zakres zadania: wykonanie 
dokumentacji projektowej, wykonanie 
stosownej podbudowy, ułożenie mat 
syntetycznych wraz z zabudową 
niezbędnej infrastruktury, wykonanie 
ogrodzenia boiska i dojścia do boiska z 
kostki brukowej, wielobarwnej, grubości 6 
cm. 

przeznaczenie terenu – zieleń 
izolacyjna parawanowa, 
całoroczna jako zadrzewienia i 
zakrzewienia; dopuszcza się: 
realizację ścieżek spacerowych i 
rowerowych oraz lokalizację i 
modernizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 
wnioskowane boisko nie mieści 
się (w całości) na wskazanej 
przez wnioskodawcę lokalizacji 
– teren boiska wykracza poza 
działkę 607/186, wchodzi w dz. 
607/185, na której znajduje się 
dojazd, dojście do boiska, 
ogrodzenie i piłkochwyty, 
ponadto wymagana będzie 
przekładka lub zabezpieczenie 
urządzeń podziemnych – sieci 
telefonicznej, likwidacja lub 
przebudowa rowu 
odprowadzającego wody 
deszczowe z dz. 607/186, 
wymagana będzie również 
niwelacja terenu oraz częściowe 
usunięcie istniejącej zieleni 
izolacyjnej – drzew i krzewów; 
koszt budowy boiska będzie 
wyższy niż wskazany w 
formularzu, przekraczający 
kwotę przewidzianą na zadanie 
osiedlowe (wniosek zaniża 
koszty, nie uwzględnia kosztu 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz kosztu 
utrzymania boiska w okresie 
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eksploatacji ; Wydatkowanie 
środków na nowe boisko jest 
nieuzasadnione, ponieważ w 
bezpośrednim sąsiedztwie  
wskazanej lokalizacji znajduje 
się nieużytkowane boisko 
asfaltowe o wym. 25m x 25m. 

3 22-OBB 
003 

Ewa Lejawka 
 

Budowa miejsc parkingowych oraz 
remont drogi wewnętrznej i chodników 
na Osiedlu Piastowskim/ Projekt 
zakłada budowę miejsc postojowych oraz 
remont nawierzchni drogi, a także 
chodników (poszerzenie chodnika i 
obniżenie krawężników by mogły z nich 
korzystać bezpiecznie osoby starsze i 
rodzice z wózkiem). 

Osiedle Piastowskie 
wzdłuż ul. 
Kasztanowa 3 i 5 
oraz ul. Dębowa 8 od 
strony wejść do 
budynków. Nr działki 
647/41 

75.000 
wyższy niż w 
wskazany 

Negatywna 
Zweryfikowany koszt realizacji 
prac wskazanych we wniosku 
jest wyższy niż koszt wskazany 
w formularzu. Brak 
zabezpieczonej kwoty na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz niezgodność 
objętych wnioskiem prac z 
obowiązującymi przepisami, tj. 
warunkami technicznymi jakim 
powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. W związku z 
niezachowaniem odległości 
miejsc postojowych od granicy z 
działką sąsiednią oraz od okien.   

4 22-OBB 
004 

Jacek Golec 

 

Poprawa bezpieczeństwa dzieci 
korzystających z boiska na osiedlu 
Piastowskim poprzez wykonanie 
nowego ogrodzenia/ W ramach projektu 
ma być usunięte stare ogrodzenie boiska 
(ogrodzenie to było tylko od strony ulicy 
Kasztanowej i od strony bloku) i 
zastąpienie go nowym wyższym 
ogrodzeniem (z siatki polipropylenowej). 
które obejmowałoby cale boisko. 
Wysokość ogrodzenia wynosiłaby 3m. 
Ponieważ od strony Kasztanowej 
znajdują się drzewa, ta wysokość byłaby 

Boisko znajduje się 
przy ul. Kasztanowej, 
obok bloku nr 2. 

40.000 Pozytywna 
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nieco niższa z uwagi na wystające konary 
drzew nad boisko. Dodatkowo 
zamontowane byłyby 2 wejścia i dwie 
ławeczki. 

 


