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NR 

KOLEJNY 

NR OBB 

OSIEDLE 

GÓRNE 

PRZEDMIEŚCIE 

IMIĘ I NAZWISKO 

PROJEKTODAWCY 
TYTUŁ / OPIS LOKALIZACJA 

KWOTA 

SZACUNKOWA 

PO WERYFIKACJI 

OPINIA ZESPOŁU 

WERYFIKACYJNEGO: 

POZYTYWNA * LUB 

NEGATYWNA 

1 9-OBB001 Jarosław Połeć Naprawa chodnika przy ul. 

Listopadowej w odpowiedzi na 

konieczność poprawy 

bezpieczeństwa pieszych 

mieszkańców dzielnicy 

Modernizacja 

chodnika w Bielsku-

Białej w ciągu ul. 

Listopadowej od ul. 

Piastowskiej do ul. 

Bartosza 

Głowackiego. 

Przedmiotowy 

chodnik znajduje się 

po prawej stronie 

jezdni ul. 

Listopadowej, idąc 

od skrzyżowania z 

ul. Piastowską do 

skrzyżowania z ul. 

Bartosza 

Głowackiego. 

200 000,00 

 

Opinia negatywna (opinia 

negatywna wynika z 

faktu, że objęty 

zgłoszonym zadaniem 

zakres powiela zadanie 

inwestycyjne, polegające 

na rozbudowie ul. 

Listopadowej na odcinku 

od ul. Piastowskiej do ul. 

Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego. 

Starostwo Powiatowe w 

Bielsku-Białej, jako organ 

zastępczy, prowadzi 

postępowanie zmierzające 

do wydania decyzji 

zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej) 

2 9-OBB002 Piotr Cecerski Wybieg dla psów zamiast 

wysypiska 

Działki – 4/8, 4/6, 

4/5, 1351, 877, 

11352, 65/2, 1301, 

obręb Górne 

Przedmieście 

200 000,00 Opinia negatywna 

(lokalizacja wybiegu stoi 

w sprzeczności z 

obowiązującym 

miejscowym planem 

zagospodarowania, a 

teren ten powinien 

pozostać jako rezerwa na 

cele inwestycyjne w 

części objętej 

jednostkami 6-P1U,M,ZP, 

6-01X, w tym jako 

rezerwa nieruchomości 

przeznaczonych do 

sprzedaży.  

Projekt wymaga 

pozwolenia na budowę 

oraz zezwolenia 

Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

W związku z tym , że jest 

to obszar ochrony 
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konserwatorskiej - pewne 

rozwiązania i wytyczne 

projektowe mogą 

spowodować wzrostu 

kosztów prac 

budowlanych np. wygląd 

ogrodzenia czy małej 

architektury ponad kwotę 

przewidzianą dla projektu 

osiedlowego)  

3 9-OBB003 Maria Sroka Poprawa bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym poprzez 

wymianę nawierzchni 

sięgacza ul. Marii 

Konopnickiej 

ul. Marii 

Konopnickiej 22 i 28; 

działka 617/26 

200 000,00 Opinia negatywna (sięgacz 

stanowi drogę 

wewnętrzną dla 

mieszkańców budynków 

nr 26, 28, 24 i 22 

pobliskiego osiedla. W 

związku z tym inwestycja 

ta nie będzie spełniała 

kryterium 

ogólnodostępności, czyli 

służyła wszystkim 

mieszkańcom) 

 

 

4 9-OBB004 Łukasz Suchanek Galeria Sztuki Współczesnej w 

VIII Liceum 

Ogólnokształcącym w 

Bielsku-Białej 

VIII Liceum 

Ogólnokształcące w 

Bielsku-Białej, 

ul. Marii 

Konopnickiej 6, 43-

300 Bielsko-Biała 

200 000,00 Opinia pozytywna 

 

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

głosowania mieszkańców 

 


