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1 24-OBB001 Zbigniew Wolicki Siłownia zewnętrzna i 

street workout 

 

Między ulicą 

Zdrojową a 

Świętej Anny 

 

nr działek 144/11 

i 144/12 

100 000,00 Opinia negatywna (wnioskowany teren 

stanowi zabytkowy ogród przy willi nr 6, 

przy ul. Zdrojowej, ujęty w gminnej 

ewidencji zbytków. W terenie występują 

liczne drzewa stanowiące pomniki 

przyrody. W związku z tym zaleca się 

zachować charakter parkowy tego 

miejsca) 

 

2 24-OBB002 Mateusz Kubasiak Bezpieczne i 

ekologiczne Osiedle 

Słoneczne 2021 

ul. Michałowicza; 

ul. Zgody; 

ul. Henryka 

Siemiradzkiego 

200 000,00 Opinia negatywna (oświetlenie uliczne w 

ciągu ul. Zgody zostało zrealizowane w 

2007 r. wobec czego nie widzi się 

zasadności jego wymiany. Jest to 

oświetlenie energooszczędne, sodowe.  W 

związku z tym, że wskazana lokalizacja 

lamp znajduje się na terenie będącym 

własnością prywatną, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Ustawa 

Prawo Energetyczne) nie ma możliwości 

finansowania takiej inwestycji ze 

środków publicznych. Wyznaczenie 

stanowiska do ładowania samochodów 

na działce Spółdzielni wymaga uzyskania 

w MZD zgody na lokalizację zjazdu z 

drogi publicznej. Budowa zjazdu 

ograniczy możliwość postoju 

samochodów wzdłuż krawężnika. 

Dodatkowo należy brać pod uwagę, że 

wykonanie takiego stanowiska wiąże się 

z koniecznością uzyskania warunków 

przyłączenia z Tauron Dystrybucja S.A. 

oraz poniesienia kosztów umowy 

przyłączeniowej. Jednocześnie nie 

wskazano, czy utrzymaniem stanowiska 

oraz rozliczaniem opłat za ładowanie 

docelowo ma się zajmować Gmina czy 

właściciel terenu.  

 

Wyznaczenie aktywnego przejścia dla 

pieszych opiniuje się negatywnie. MZD 
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dokonuje wyborów miejsc w celu 

wyznaczenia przejść dla pieszych po 

wcześniejszym przeprowadzeniu analizy 

warunków drogowych i ruchowych oraz 

możliwości zapewnienia bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu, uwzględniając w 

szczególności źródła i cele ruchu pieszych 

oraz kierunki ruchu pieszych.  W związku 

z powyższym zostały wyznaczone dwa 

przejścia dla pieszych w newralgicznych 

miejscach – przy ul. Grażyny oraz przy ul. 

Aleksandrowickiej. Przejście dla pieszych 

przy ul. Grażyny to przejście agatkowe w 

ciągu „drogi dzieci do szkoły”, dodatkowo 

doświetlone, natomiast przejście przy ul. 

Aleksandrowickiej zlokalizowane jest 

przy przystanku autobusowym oraz przy 

obiektach usługowo-handlowych. Oba 

przejścia dla pieszych koncentrują 

możliwie największą liczbę pieszych. W 

roku bieżącym na obu przejściach 

zostaną zamontowane punktowe 

elementy odblaskowe. Dodatkowo, 

przejście dla pieszych przy ul. Grażyny 

wymalowane jest oznakowaniem 

poziomym grubowarstwowym. 

Oznakowanie poziome przejścia przy ul. 

Aleksandrowickiej zostanie wykonane w 

roku bieżącym w tej samej technologii.  

Odległość  między przejściem przy ul. 

Aleksandrowickiej a proponowanym 

przejściem przy ul. Zgody, wyniosłaby ok. 

90 – 100 m. Natomiast zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków umieszczania ich 

na drogach odległość między przejściami 
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w obszarze zabudowanym nie powinny 

być mniejsze niż 100 m. W związku z 

powyższym nie widzi się zasadności 

wyznaczania przejścia dla pieszych na ul. 

prof. dr. Mieczysława Michałowicza przy 

ul. Zgody. Brak oświadczenia Beskidzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej i wspólnoty 

(dot. działek o nr 732/65, 732/72 oraz 

732/34),  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 UM. 

Przebudowa chodnika przy ulicy Zgody 

oraz strefy relaksu (budowa małej 

architektury w miejscu publicznym 

wymaga zgłoszenia budowlanego wraz z 

projektem zagospodarowania 

przestrzennego) wymaga opracowania 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

oraz zaangażowania inspektora nadzoru 

inwestycyjnego – koszty w wysokości ok. 

30 tyś zł. 

Przy aktualnie galopującym wzroście cen 

materiałów budowlanych budżet na to 

zadanie może okazać się 

niewystarczający) 

 

 3 24-OBB003 Waldemar Wysocki "Zagospodarowanie 

przestrzeni 

aktywności fizycznej" 

- montaż wybranych 

urządzeń siłowni 

plenerowej 

Teren zielony 

miejskiego parku 

przy ul. Braci 

Gierymskich, w 

większości 

zadrzewiony, na 

działce o nr 

713/2. 

100 000,00 

 

Opinia pozytywna 

4 24-OBB004 Damian Bijas Trakt Fałata - 

budowa chodnika 

łączącego ul. Fałata z 

Działki nr: 

566/68, 578/20, 

578/21, 578/19, 

200 000,00 

 

Opinia negatywna (działka 578/19 w 

części, po której miałby przebiegać szlak 

pieszy, znajduje się w ogrodzeniu 
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ul. Browarną 578/18 nieruchomości prywatnej oznaczonej 

jako dz. 578/14 (ul. Browarna 30). 

Fragment działki 578/19 wykorzystywany 

jest bezumownie przez osoby trzecie i 

zasadne jest uregulowanie sprawy 

użytkowania ww. terenu. W chwili 

obecnej nie ma możliwości określenia, w 

jakim czasie ww. regulacja mogłaby 

nastąpić, choćby dlatego, że 

posiadaczowi działki przysługuje, zgodnie 

z Kodeksem Cywilnym,  prawo 

podniesienia przesłanki zasiedzenia ww. 

terenu. Wydeptana ścieżka w punkcie  

styku z  ul. Browarną obecnie przechodzi 

przez działkę nr 578/11 będącą 

własnością osób prywatnych) 

 

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

głosowania mieszkańców 

 


