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NR 
KOLEJNY 

NR OBB 
LIPNIK 

IMIĘ I NAZWISKO 
PROJEKTODAWCY 

 
TYTUŁ/OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 
SZACUNKOWA: 

PO WERYFIKACJI* 

OCENA MERYTORYCZNA 
POZYTYWNA LUB 

NEGATYWNA 

1 18-OBB 
001 

Maciej Zuber 

 

Ciąg pieszy w centrum Lipnika/ Ciąg pieszy 
w formie tzw. schodów terenowych, o niskich 
stopnicach, umożliwiający bezpieczną i 
zdecydowanie krótszą komunikację pomiędzy 
ulicą Polną i Lipnicką w Lipniku. Chodnik 
nawiązuje do projektowanej w okolicach OSP 
Lipnik pętli autobusowej i będzie stanowił 
bardzo istotne udogodnienie dla mieszkańców 
Lipnika udających się ze ścisłego centrum 
Lipnika w rejon Kościoła i ulicy Polnej. Ciąg 
pieszy byłby częściowym powrotem do 
historycznego szlaku komunikacyjnego - 
początkowego odcinka dawnej ulicy Polnej, 
który faktycznie zlikwidowany został na skutek 
budowy drogi ekspresowej S-69. Aktualnie 
istniejąca dokładnie w tym miejscu wydeptana 
przez mieszkańców ścieżka w okresie opadów 
deszczu lub śniegu staje się śliska, a 
poruszanie się po niej grozi upadkiem i 
poważnymi konsekwencjami. 

Lokalizacja projektu na 
działkach oznaczonych 
kolejno dz. 1058/5 
(stanowiącej własność 
Skarbu Państwa, w 
zarządzie GDDKiA), dz. 
1177/4 (stanowiącej 
własność Parafii Lipnik) 
oraz dz. 6872 (stanowiącej 
własność Skarbu Państwa, 
w zarządzie GDDKiA) 
położonych w gm. kat. 
Lipnik. Ścieżka po tychże 
działkach prowadzić ma do 
dz. 1177/2 stanowiącej 
parking pod kościołem. Są 
to działki stanowiące 
faktycznie pas drogi 
ekspresowej S-69 
przebiegającej w tym 
miejscu estakadą. Teren 
inwestycji to ścisłe centrum 
Lipnika, okolice OSP 
Lipnik i Parafii pw. 
Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny i św. 
Walentego w Bielsku – 
Białej (Kościoła w Lipniku). 
Inwestycja nawiązywać 
będzie do projektowanej 
tutaj przez Gminę pętli 
autobusowej. 

50.000 
 

Negatywna 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad jako 
zarządzający terenem, na 
którym zlokalizowany został 
niniejszy projekt wymaga,  w 
celu wydania merytorycznego 
rozstrzygnięcia,  przedłożenia 
dokumentacji projektowej 
koncepcyjnej dla „Ciągu 
pieszego w centrum Lipnika” 
ze względu na pełną ochronę 
obiektu inżynierskiego w ciągu 
drogi ekspresowej. MZD 
odnosząc się do wniosku RO 
„Lipnik” o pomoc w sprawie 
budowy przedmiotowego 
ciągu, zleci wymaganą 
dokumentację „Ciągu 
pieszego w centrum Lipnika” i 
przedstawi ją do uzgodnienia 
do GDDKiA.  
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2 18-OBB 
002 

Joanna Łoboz 
 

Plac zabaw dla dzieci i fitness „pod 
chmurką” - “POD GAIKAMI”/ Projekt 
obejmuje III etap inwestycji związanej z 
zakończeniem budowy placu zabaw „Pod 
Gaikami” – plac zabaw wraz z siłownią 
plenerową. Dwa etapy zostały zrealizowane w 
ramach pieniędzy z poprzednich edycji BO. III 
etap obejmowałby montaż sześcianu 
gimnastycznego, dwa urządzenia siłowni 
plenerowej, ławeczki z oparciem, kosz na 
śmieci oraz altana z nawierzchnią brukową i 
stół do ping ponga. Powstanie także tablica 
informacyjna z planem pobliskich gór z 
zaznaczonym wzgórzem Gaiki, od którego 
nazwę nosi ten teren. Nad wejściem planuje 
się zamontowanie szyldu z nazwą TEREN 
REKREACYJNY „POD GAIKAMI”. W związku 
z tym, że będzie to miejsce licznych spotkań 
warto postawić tam także tablicę informacyjną, 
na której będzie można zamieszczać 
informacje o aktualnych sprawach związanych 
z Lipnikiem. 

Teren przy ul. Ks. Brzóski 
obecny plac zabaw „Pod 
Gaikami” obok 
budowanego 
wielofunkcyjnego boiska. 

75.000  Pozytywna 

3 18-OBB 
003 

Renata Lejawka 
 

Lokalna Ławeczka z Nowinkami/ 
Niezaprzeczalnym jest fakt, że ludzie lubią się 
spotykać, porozmawiać i wiedzieć. Lipnik jako 
bardzo aktywna społeczność lokalna jeszcze 
bardziej lubi się spotykać, porozmawiać i 
wiedzieć, dlatego proponujemy zapewnić ku 
temu najlepsze warunki poprzez "Lokalną 
Ławeczkę z Nowinkami". Będzie to punkt w 
często odwiedzanych miejscach Lipnika, przy 
ławeczce jako miejsce relaksu, spotkania i 
utrzymania kontaktu. W zależności od 
lokalizacji i potrzeby przewiduje się różne typy 
ławeczek: podstawowa, nowinka, 

Lokalizacja ławeczek i 
tablic zależna jest od 
zapotrzebowania 
najczęściej w sąsiedztwie 
przystanku autobusowego 
lub skrzyżowania ścieżek 
pieszych i spacerowych. 
Mogłoby to być na 
przykład: 
    teren rekreacyjny "Pod 
Gaikami" ul. Ks. Brzóski 
    ulica Wróblowicka przy 
sklepie 

25.000 Pozytywna 
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opiniotwórcza, mobilna. To około 10 ławek na 
terenie całego Lipnika. 

    ulica Krakowska "na 
Kopcu" 
    ulica Krańcowa w 
rejonie kościoła 
    ulica Krakowska rejon 
sklepu Biedronka 
    ulica Lipnicka w rejonie 
skrzyżowania z ul. 
Południową 
    ulica Polna rejon ścieżki 
w kierunku amfiteatru 
    plac przed Domem 
Kultury 
    plac przed szkołą 
    plac przed ośrodkiem 
zdrowia 

 


