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1 14-OBB001 Izabela Bachowska Komorowice Krakowskie 

- barwy życia - od 

miejscowych zagrożeń 

do dokumentowania 

uroczystości - OSP i 

Dom Kultury w służbie 

życia codziennego i 

świątecznego dzielnicy  

Ochotnicza 

Straż Pożarna 

Bielsko-Biała 

Komorowice 

Krakowskie, ul. 

Olimpijska 16; 

Dom Kultury w 

Komorowicach 

Krakowskich, 

ul. Olimpijska 

16. 

200 000,00  Opinia pozytywna 

2 14-OBB002 Marek Olma Budowa kładki dla 

pieszych na potoku 

Kromparek 

Działki 1727/5 i 

1711/3 

 

Właściciele 

działek 1727/5 i 

1711/3 zrzekli 

się na rzecz 

gminy Bielsko-

Biała części 

działek 

potrzebnych do 

wykonania 

przyczółków 

kładki dla 

pieszych. 

Wymagane 

zgody zostały 

złożone przez 

Panią Urszulę 

Szablę i są do 

wglądu w 

Urzędzie 

Miejskim 

w Bielsku-

Białej. 

140 000,00 Opinia negatywna (wnioskowana 

kładka ma znajdować się nad 

potokiem Kromparek, który w 

obrębie wskazanych działek 

wymaga uregulowania stanu 

prawnego gruntu zajętego pod wody 

płynące przez Wody Polskie, tj. 

administratora potoku Kromparek, 

na wniosek podmiotów 

ujawnionych w ewidencji gruntów i 

księdze wieczystej dla 

nieruchomości ozn. jako dz. 1711/3 i 

1727/5 - zgodnie z zapisami ustawy 

Prawo wodne. W związku z 

powyższym, realizacja projektu 

uzależniona jest od regulacji 

terenowo-prawnej potoku 

Kromparek. Po ewentualnym 

uregulowaniu stanu terenowo - 

prawnego, konieczne może okazać 

się zawarcie umowy użytkowania 

gruntu - na którym zlokalizowana 

będzie wnioskowana kładka - 

pomiędzy Gminą Bielsko-Biała a 

Wodami Polskimi, co generuje 

dodatkowe koszty. Nie ma 

możliwości w jednym roku 

budżetowym wykonać 
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dokumentacji projektowej, uzyskać 

niezbędne decyzje administracyjne 

oraz zrealizować roboty budowlane. 

Brak oświadczeń właścicieli działek, 

w którym wyrażają zgodę na 

realizację zadania publicznego, na 

przejęcie odpowiedzialności za 

bieżące utrzymanie wykonanego 

zadania oraz na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na 

warunkach określonych przez 

tutejszy Wydział Nieruchomości. 

Działka nr 1711/3 stanowi własność 

Skarbu Państwa – brak możliwości 

komunalizacji. W przypadku 

konieczności usunięcia drzewostanu 

w ramach realizacji projektu 

obywatelskiego niezbędne będzie 

uzyskanie decyzji zezwalającej na 

wycinkę. Własność działek 

sąsiadujących z terenami 

wskazanymi w projekcie – 

prywatna (brak oświadczeń 

właścicieli) a ich ewentualne 

wykupienie znacznie przewyższa 

kwotę przewidzianą na zadanie 

osiedlowe. Posadowienie kładki nie 

będzie zapewniało – z uwagi na 

tereny prywatne – ciągu pieszo – 

jezdnego). Z analizy wszystkich 

dokumentów i map wynika, iż 

należałoby wybudować trakt 

pieszo-jezdny będący łącznikiem ul. 

Barkowskiej i ul. Odrowąża, którego 

kładka byłaby tylko jednym z 

elementów. 

3 14-OBB003 Piotr Gajda Wykonanie targowiska 

na działce miejskiej 

Wykonanie 

targowiska na 

działce nr 

380 560,00 Opinia negatywna (przedmiotowa 

działka obejmuje teren o 

powierzchni 0,2091 ha. Zakłada się, 
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1815/75, przy 

ul. Żabiniec w 

Komorowicach 

Krakowskich w 

Bielsku-Białej. 

 

Obecnie 

znajduje się 

tam dzikie 

targowisko, na 

którym jest  

bardzo dużo 

ludzi. 

Wskazane jest 

wykonanie 

prawdziwego 

targowiska.  

Większość ludzi 

opowiada się za 

taką 

propozycją 

wybudowania 

targowiska. 

że ok. 70%  terenu będzie 

utwardzona (plac, drogi, chodniki, 

parkingi),  poprzez wykonanie 

nawierzchni z kostki brukowej wraz 

z odwodnieniem. Cena wykonania 

nawierzchni z odwodnieniem (biorąc 

pod uwagę wartości z ostatnich 

przetargów) wynosi ok. 260 zł 

brutto /m 2. Zatem, koszt 

wykonania samych utwardzeń z 

odwodnieniem wyniesie: 2091 x 0,7 

x 260,00 = 380 562,00 zł brutto. 

Biorąc pod uwagę, że powyższy 

koszt obejmuje niewielką część 

potrzebnego zagospodarowania  

i znacznie przekracza kwotę, jaką 

przewidziano do wydatkowania na 

projekty osiedlowe w Budżecie 

Obywatelskim na rok 2022 (tj. 

200 000 zł) ustalono, że szacunek 

kosztów określony przez 

wnioskodawcę jest mocno zaniżony. 

Realizacja przedsięwzięcia wymaga 

pozwolenia na budowę. Teren 

planowanej inwestycji nie ma planu 

miejscowego, dlatego wcześniej 

należy uzyskać decyzję o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz 

opracować dokumentację 

projektowo-kosztorysową, w 

szczególności projekt budowlany. 

Konieczne będzie uzyskanie 

wszelkich uzgodnień i warunków 

przyłączeniowych do sieci 

energetycznej, wodnej oraz  

kanalizacji deszczowej  

i ściekowej. Realizacja takiego 

zadania wymaga przeprowadzenia 

dwóch postępowań o udzielenie 
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zamówień, zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. Dla działki 

nr 1815/75, obręb Komorowice 

Krakowskie,  której dotyczy 

przedmiotowy wniosek złożono 

drugi wniosek w tej edycji Budżetu 

Obywatelskiego, w ramach 

projektów ogólnomiejskich (nr 

projektu OBB008). Targowisko po 

uzyskaniu pozwolenia na 

użytkowanie będzie wymagało 

stałej obsługi. Obiekty, takie jak 

targowiska, przeznaczone do 

sprzedaży bezpośredniej  

i przechowywania towarów 

żywnościowych podlegają 

restrykcyjnym przepisom 

sanitarnym i podlegają nadzorowi 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Przedsięwzięcie niemożliwe do 

wykonania w jednym roku. Koszt 

zadania znacznie przewyższa kwotę 

przewidzianą na projekt osiedlowy) 

 

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

głosowania mieszkańców 

 


