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NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

OSIEDLE 

ALEKSANDROWICE 
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LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA 

PO WERYFIKACJI 

OPINIA ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO: 

POZYTYWNA *  

LUB NEGATYWNA 

1 1-OBB001 

 

Szymon Twardak Rowerowo-rolkowy, 

asfaltowy PUMPTRACK 

przy ul. Lotniczej obok 

lotniska  

Główna lokalizacja 

projektu znajduje 

się przy ulicy 

Lotniczej, obok 

ronda dla rolkarzy, 

działka nr 338/23. 

 

Jako miejsce 

alternatywne 

można wybrać 

drugi róg działki 

338/23, czyli teren 

naprzeciw posesji 

Lotnicza 45 lub 

teren między 

siłownią a 

parkingiem na 

rogu ul. 

Pieczarkowej i ul. 

Zwardońskiej - 

działka nr 196/5. 

 

Ze względu na 

najmniejszą 

ingerencję w ruch 

uliczny i łatwość 

w przywiezieniu 

materiałów 

budowlanych 

najlepsza 

lokalizacja to ta w 

bliskim 

sąsiedztwie ronda 

dla rolkarzy na ul. 

Lotniczej. 

200 000,00 

 

Opinia pozytywna 

2 1-OBB002 Jerzy Gaweł Trotuar przyjazny dla 

pieszych / 

Bielsko-Biała, 

Aleksandrowice, 

ul. Elizy 

Orzeszkowej 

200 000,00 

 

Opinia pozytywna 

(ostateczny zakres prac 

zostanie określony w 

trakcie opracowywania 
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dokumentacji 

projektowej i kosztorysu 

inwestorskiego, wg 

aktualnych cen. Autor 

wyraził zgodę na 

zawężenie projektu 

zgodnie z wytycznymi 

MZD) 

3 1-OBB003 Sebastian Pycz Poprawienie atrakcyjności 

ciągu pieszo-rowerowego 

przy ul. Zwardońskiej / ul. 

Lotniczej poprzez 

wymianę małej 

architektury oraz 

doposażenie w ławki 

fitness / 

rejon ulic 

Zwardońskiej i 

Lotniczej 

198 000,00 

 

Opinia negatywna 

(wybudowanie 

jakiekolwiek 

infrastruktury na działce 

338/23 wymaga 

uzgodnień z Aeroklubem 

Bielskim oraz  Urzędem 

Lotnictwa Cywilnego w 

Warszawie. Dodatkowo 

działka ta posiada użytek 

RIIIb – ewentualne 

inwestycje na tym 

fragmencie wymagają 

uzyskania płatnej decyzji 

o wyłączeniu gruntów z 

produkcji rolnej. Z kolei 

na działce nr 196/3 

prowadzona będzie 

inwestycja MZD związana 

z przebudową ulicy 

Pieczarkowej. 

Należy rozważyć czy 

wyposażenie istniejącego 

ciągu pieszo-rowerowego 

w dodatkowe ławki do 

ćwiczeń nie spowoduje 

zbyt dużego 

nagromadzenia form 

aktywności fizycznej w 

jednym miejscu (ciąg 

spacerowy, rowerowy, 
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rolkowisko i miejsce 

ćwiczeń).  Poza tym 

zadanie to koliduje z 

planami MZD dot. 

rozbudowy 

wspomnianego ciągu 

pieszo-rowerowego 

Stacja rowerowa jest już 

zainstalowana przy ulicy 

Pieczarkowej. Budowa 

małej architektury w 

miejscu publicznym 

wymaga zgłoszenia 

budowlanego wraz z 

projektem 

zagospodarowania 

przestrzennego. 

Wnioskowana lokalizacja 

jest przedmiotem 

również osiedlowego 

projektu o numerze 001-

OBB001). Projekt 

konsultowany z: 

Miejski Zarząd Dróg jest 

w posiadaniu 

trzywariantowej 

koncepcji rozbudowy ul. 

Zwardońskiej. Wariant 1 i 

2 częściowo koliduje z 

potencjalnymi miejscami 

montażu nowych 

elementów malej 

architektury i fitness. 

Wariant 3 zakłada 

wykonanie chodnika 

przejezdniowego oraz 

oddzielenie chodnika od 
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ścieżki rowerowej pasem 

zieleni. Takie rozwiązanie 

koliduje z proponowanym 

zakresem projektu. Przy 

opracowaniu projektu 

wykonawczego należy 

uzgodnić z MZD miejsca 

montażu elementów,. 

Zamontowane elementy 

nie mogą ograniczać 

skrajni chodnika. 

 

* Opinia pozytywna oznacza, iż Zespół ds. weryfikacji projektów złożonych do BOBB 2022 wydał rekomendację dla projektu i skierował projekt do etapu 

głosowania mieszkańców 

 


