
nowe ulice   •   kanalizacja   •   oświetlenie   •   ścieżki rowerowe 
chodniki   •   ocieplone szkoły   •   remontowane budynki 
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• WPROWADZENIE 

4 
• ZESTAWIENIE INWESTYCJI 

5 
• ścieżki rowerowe 

6 
• ul. Wysockiego - przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika 

7 
• ul. Sadowa - przebudowa 

8 
• ul. Słowackiego - przebudowa chodnika z parkingiem 

9 
• ul. Kasztanowa - przebudowa 

10 
• łącznik ul. Reja z ul. Reymonta 

11 
• ul. Orzeszkowej – przebudowa nawierzchni 

12 
• cmentarz komunalny – droga dojazdowa 

13 
• ul. Akacjowa, Klonowa i Batorego–zaułek – przebudowa 

14 
• parking wewnętrzny Urzędu Miasta - utwardzenie nawierzchni placu 

15 
• budynek Urzędu Miasta – remont 

16 
• Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 5 - termomodernizacja 

17 
• Gimnazjum nr 1 - termomodernizacja 

18 
• kanalizacja sanitarna i deszczowa - rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska 

19 
• ul. Łąkowa i Wiejska – przebudowa 

19 
• ul. Hołowieska – budowa kanalizacji deszczowej i przykrycie rowu 

20 
• ul. Białowieska – przebudowa chodnika 

21 
• ul. Białowieska i Batorego - przebudowa skrzyżowania 

22 
• ul. Chmiela – budowa 

23 
• ul. Wspólna, Wodna i Powstania Listopadowego–zaułek – oświetlenie 



2011 rok był dla Bielska Podlaskiego kolejnym rokiem intensywnych inwestycji. Łącznie 

zrealizowano 22 zadania na kwotę blisko 11 milionów złotych! Przy czym do 

niniejszego podsumowania brane było jedynie wykonanie inwestycji (od etapu podpisania 

umowy z wykonawcą) – stąd nie są uwzględnione tutaj bardzo istotne zadania polegające 

na przygotowaniu dokumentacji projektowej lub technicznej do przyszłych inwestycji. 

Część zadań była realizowana w trybie wieloletnim (np.: budowa ścieżek rowerowych lub 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej), a więc powyższa kwota 11 mln złotych obejmuje 

wyłącznie wydatki poniesione w 2011 roku. Całkowita wartość wszystkich projektów jest 

wielokrotnie większa (np.: sam trzyletni projekt budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

w bielskich ulicach opiewa na ponad 12 milionów złotych). 

Większość inwestycji należała do zadań własnych Miasta i była finansowana środkami 

własnymi. Trzy projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: budowa 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury ochrony 

środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim” uzyskała dofinansowanie z Funduszu 

Spójności, natomiast dwa projekty dotyczące termomodernizacji szkół uzyskały 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Również trzy zadania dotyczyły ulic znajdujących się na terenie Bielska Podlaskiego, ale 

zarządzanych przez inne jednostki. Inwestycje te (ul. Chmielna, chodnik w ul. 

Białowieskiej, skrzyżowanie ul. Białowieskiej z ul. Batorego) były realizowane przez 

jednostki szczebla powiatowego lub wojewódzkiego, ale były współfinansowane w około 

50% przez Miasto Bielsk Podlaski. 

Z 22 zadań inwestycyjnych większość dotyczyła szeroko rozumianej przebudowy ulic, tj. 

budowy ciągów pieszo-jezdnych, jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów. Trzy 

zadania dotyczyły remontów budynków (remont budynku Urzędu Miasta oraz 

termomodernizacja miejskich szkół), trzy obejmowały budowę kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej, a również trzy zadania dotyczyły wykonania napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego w miejskich ulicach. Trzeba przy tym pamiętać, że często inwestycje się 

przenikały, np.: budowa kanalizacji połączona była z odtworzeniem nawierzchni, a zadanie 

pod nazwą „przebudowa ulicy” często obejmowała również budowę kanalizacji 

deszczowej, chodników itp. 

Łącznie w 2011 roku wybudowano: 

 1889 metrów ścieżek rowerowych (łącznie z adaptacją poprzez oznakowanie) 

 1093 metrów kwadratowych parkingów (na łącznie 95 stanowisk) 

   716 metrów ciągów pieszo-jezdnych 

   642 metrów jezdni z chodnikami jedno- lub obustronnymi 

 5495 metrów kanałów sanitarnych 

 1739 metrów kanałów deszczowych 

oraz  

dokonano termomodernizacji budynków o łącznej powierzchni 8845 metrów kwadratowych 

 oświetlono 3 nowe ulice 

 przebudowano całkowicie 1 skrzyżowanie. 

3 
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Lp Nazwa zadania Termin Wartość wydatków 

Miasta w  2011 r. 

1 Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim – roboty 

budowlane 

2009 – 2011 172.228,29 zł 

2 Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika w ul. Wysockiego 2011 384.448,59 zł 

3 Przebudowa ul. Sadowej 2011 78.932,79 zł 

4 Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na odcinku 

od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej 

2011 69.263,89 zł 

5 Przebudowa ul. Kasztanowej 2011 516.659,24 zł 

6 Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta – projekt i roboty 

budowlane 

2011 25.212,54 zł 

7 Przebudowa nawierzchni ulicy Orzeszkowej na odcinku od ulicy 

Studziwodzkiej do ulicy Torowej 

2011 167.470,65 zł 

8 Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem: ul. Mickiewicza 

– droga dojazdowa 

2011 151.294,93 zł 

9 Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaułek w 

Bielsku Podlaskim 

2011 850.106,87 zł 

10 Utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od strony 

ul. Kopernika wraz z pokryciem zadaszenia i utylizacja azbestu 

2011 49.986,33 zł 

11 Remont budynku Urzędu Miasta 2011 – 2012 461.453,93  zł 

12 Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5 w 

Bielsku Podlaskim 

2010 – 2011 1.324.726,66 zł 

13 Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 

Podlaskim 

2010 – 2011 1.072.524,78 zł 

14 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w 

Bielsku Podlaskim 

2010 – 2012 4.663.969,66 zł 

 

15 Przebudowa ul. Łąkowej i Wiejskiej 2011 – 2012 0,00 zł 

16 Budowa kanalizacji deszczowej, przykrycie rowu przy ul. 

Hołowieskiej 

2011 37.832,89 zł 

17 Przebudowa chodnika w ul. Białowieskiej droga wojewódzka 2011 103.344,47 zł 

18 Przebudowa skrzyżowania ul. Białowieskiej i Batorego 2011 176.655,53 zł 

19 Budowa ul. Chmielnej 2011 349.974,22 zł 

20 Oświetlenie ul. Wspólnej 2011 13.983,45 zł 

21 Oświetlenie ul. Wodnej 2011 9.892,89 zł 

22 Oświetlenie ul. Powstania Listopadowego zaułek 2011 10.310,00 zł 

SUMA 10.690.272,60 zł 

Zestawienie inwestycji miejskich w 2011 roku 
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ścieżki rowerowe 

pełna nazwa zadania Budowa ścieżek rowerowych w Bielsku Podlaskim 

termin realizacji 2009 – 2011 

całkowita wartość inwestycji 760.578,44 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 172.228,29 zł 

Wybudowanie lub oznakowanie 3,7 km nowych 
ścieżek rowerowych! 

najważniejszy efekt 

Zadanie realizowane było w latach 2009-2011 i obejmowało budowę ścieżek rowerowych i 

chodników w całym mieście. W 2011 r. wykonano ścieżki rowerowe w ul. Jagiellońskiej (na 

odcinku od ul. Kopernika do ul. Kazimierzowskiej) oraz oznakowano ścieżki w ulicach: 

Północnej, Jagiellońskiej (na odcinku od ul. Widowskiej do ul. Kazimierzowskiej), Zamkowej 

(od ul. Kopernika do ul. Poniatowskiego) i przez park miejski (w stronę ul. Piłsudskiego). W 

2011 r. W sumie w ciągu trzech lat wykonano ścieżki rowerowe o długości 3,7 kilometra. 

ścieżki rowerowe w ul. Jagiellońskiej 
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ul. Wysockiego 

pełna nazwa zadania 
Przebudowa chodnika z parkingiem, łącznika  

ul. Wysockiego w Bielsku Podlaskim 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 384.448,59 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 384.448,59 zł 

Wybudowanie parkingów o 67 stanowiskach, 
150 metrów ciągu pieszo-jezdnego i blisko 370 

metrów obustronnego chodnika! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania wykonano w ul. Wysockiego: chodniki, zjazdy i parkingi o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej, a także ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Wysockiego z ul. Brańską.  

ul. Wysockiego po przebudowie 
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ul. Sadowa 

pełna nazwa zadania Przebudowa ul. Sadowej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 78.932,79 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 78.932,79 zł 

Wybudowanie 119 metrów ciągu pieszo-
jezdnego! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania wykonano w ul. Sadowej ciąg pieszo-jezdny oraz chodnik o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej.  

ul. Sadowa po przebudowie 
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ul. Słowackiego 

pełna nazwa zadania 
Przebudowa chodnika z parkingiem w ul. Słowackiego na 

odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 69.263,89 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 69.263,89 zł 

Wybudowanie 22-stanowiskowego parkingu i 
147 metrów obustronnego chodnika! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania w ul. Słowackiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Dubiażyńskiej 

wykonano chodniki, zjazdy i parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz 

oznakowanie poziome jezdni.  

ul. Słowackiego po przebudowie 
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ul. Kasztanowa 

pełna nazwa zadania Przebudowa ul. Kasztanowej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 516.659,24 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 516.659,24 zł 

Wybudowanie 230 metrów kanalizacji 
deszczowej i 187 metrów jezdni wraz z 

obustronnym chodnikiem! 

najważniejszy efekt 

ul. Kasztanowa po przebudowie 

W ramach zadania wykonano w ulicy Kasztanowej: kanały deszczowe oraz jezdnię z 

obustronnym chodnikiem, a także zjazdy i zieleńce. 
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łącznik ul. Reja z ul. Reymonta 

pełna nazwa zadania 
Budowa łącznika ul. Reja z ul. Reymonta – projekt i roboty 

budowlane 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 25.212,54 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 25.212,54 zł 

Wybudowanie 57 metrowego pasa pieszego 
łączącego obie ulice! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz ciąg pieszy o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej łączący ul. Reja z ul. Reymonta.  

łącznik ul. Reja z ul. Reymonta 
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ul. Orzeszkowej 

pełna nazwa zadania 
Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. 

Studziwodzkiej do ul. Torowej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 167.470,65 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 167.470,65 zł 

Wybudowanie 6-stanowiskowego parkingu oraz 
125 metrów jezdni wraz z chodnikiem! 

najważniejszy efekt 

ul. Orzeszkowej po przebudowie 

W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej ze zjazdami i zieleńcami, 6-

stanowiskową zatokę postojową oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
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droga dojazdowa do cmentarza komunalnego 

pełna nazwa zadania 
Cmentarz komunalny z dojazdem i ogrodzeniem:  

ul. Mickiewicza – droga dojazdowa 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 151.294,93 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 151.294,93 zł 

Wybudowanie ponad 200 metrów jezdni 
prowadzącej do cmentarza komunalnego! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania wykonano asfaltową drogę dojazdową od ul. Mickiewicza do cmentarza 

komunalnego w północnej części miasta, pobocza o nawierzchni żwirowej oraz przepust 

drogowy.  

droga dojazdowa do 
cmentarza komunalnego 
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ul. Akacjowa, Klonowa i Batorego-zaułek 

pełna nazwa zadania 
Przebudowa ulicy Akacjowej, Klonowej i Batorego-zaułek w 

Bielsku Podlaskim 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 850.106,87 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 850.106,87 zł 

Wybudowanie w trzech bielskich ulicach ponad 
pół kilometra jezdni i ciągów pieszo-jezdnych i 

ponad 200 metrów kanalizacji deszczowej! 

najważniejszy efekt 

ul. Akacjowa po przebudowie 

W ramach zadania wykonano przebudowę trzech ulic w Bielsku Podlaskim, polegającą na 

wykonaniu nawierzchni wraz z odwodnieniem. Wybudowano blisko 0,5 km ciągów pieszo-

jezdnych i ponad 120 m jezdni z chodnikami oraz ponad 200 m kanału deszczowego.  

ul. Klonowa po przebudowie 
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plac wewnętrzny Urzędu Miasta 

pełna nazwa zadania 

Utwardzenie nawierzchni placu – parking wewnętrzny od 
strony ul. Kopernika wraz pokryciem zadaszenia nad 

śmietnikiem i utylizacja azbestu 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 143.340,98 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 93.354,65 zł (UG i SP – współfinansowanie) 

wydatki Miasta w 2011 49.986,33 zł 

Uporządkowanie i doprowadzenie do stanu 
używalności placu, z którego korzystają Urząd 
Miasta, Urząd Gminy i Starostwo Powiatowe! 

najważniejszy efekt 

plac wewnętrzny po przebudowie 

W ramach zadania realizowanego we współpracy z Urzędem Gminy Bielsk Podlaski i 

Starostwem Powiatowym wykonano parking wewnętrzny z kostki brukowej betonowej za 

budynkami trzech urzędów, zutylizowano azbest oraz wykonano zadaszenie nad śmietnikiem. 
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remont budynku Urzędu Miasta 

pełna nazwa zadania Remont budynku Urzędu Miasta 

termin realizacji 2011-2012 

całkowita wartość inwestycji 2.602.079,63 zł (z umowy z wykonawcą) 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 461.453,93 zł 

Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku, 
poprawa funkcjonalności oraz umożliwienie 

dostępu osobom niepełnosprawnym! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania planowanego do realizacji w latach 2011-2012, w roku 2011 rozpoczęto 

prace rozbiórkowe, wymianę wszystkich instalacji, budowę windy oraz adaptację poddasza na 

pomieszczenia użytkowe wraz ze wstawieniem okien dachowych. Planowana łączna wartość 

zadania, zgodnie z umową z wykonawcą, wynieść ma 2.602.079,63 zł. 

budynek Urzędu Miasta w 
przebudowie – zamknięte główne 
wejście, wstawione okna dachowe 



16 

szkoły podstawowe nr 2 i nr 5 

pełna nazwa zadania 
Termomodernizacja obiektów Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 

5 w Bielsku Podlaskim 

termin realizacji 2010-2011 

całkowita wartość inwestycji 1.324.726,66 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 926.911,24 zł (z UE w formie dotacji) 

wydatki Miasta w 2011 1.324.726,66 zł (z dotacją) 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i poprawa 
komfortu użytkowania 2 szkół podstawowych! 

najważniejszy efekt 

SP2 i SP5 po termomodernizacji 

W ramach zadania realizowanego w latach 2010-2011 wykonano termomodernizację dwóch 

budynków użyteczności publicznej – Szkół Podstawowych nr 2 i nr 5 Roboty budowlane 

polegały na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i 

drzwiowej, dociepleniu stropodachów oraz modernizacji kotłowni i instalacji c.o. 



Gimnazjum nr 1 po termomodernizacji 
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Gimnazjum nr 1 

pełna nazwa zadania 
Termomodernizacja obiektów Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 

Podlaskim 

termin realizacji 2010-2011 

całkowita wartość inwestycji 1.456.473,42 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 1.072.524,78 zł (z UE w formie dotacji) 

wydatki Miasta w 2011 1.278.776,59 zł (z dotacją) 

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i poprawa 
komfortu użytkowania bielskiego gimnazjum! 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania realizowanego w latach 2010-2011 wykonano termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej Gimnazjum nr 1. Roboty budowlane polegały na 

dociepleniu ścian zewnętrznych budynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, 

dociepleniu stropodachów oraz modernizacji kotłowni i instalacji c.o. 
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kanalizacja sanitarna i deszczowa 

pełna nazwa zadania 
Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w 

Bielsku Podlaskim 

termin realizacji 2010-2012 

całkowita wartość inwestycji 12.285.254,63 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 6.028.384,51 zł (z UE w formie dotacji) 

wydatki Miasta w 2011 4.663.969,66 zł(z dotacją) 

Dostęp do kanalizacji sanitarnej i deszczowej w 
12 bielskich ulicach! 

najważniejszy efekt 

ul.  Myśliwska  i Rejtana po założeniu 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

odtworzeniu nawierzchni asfaltowej 

Zadanie realizowane jest w latach 2010-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 

12.285.254,63 zł, natomiast dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności i wynosić będzie 

6.028.384,51 zł. W 2011 roku wykonywano kanalizację sanitarną i deszczową z odtworzeniem 

nawierzchni asfaltowej w części ulic objętych projektem: Myśliwskiej, Sadowej, Słowackiego, 

Rejtana oraz Orzeszkowej (na odcinku od ul. Studziwodzkiej do Sportowej). Łączna wartość 

zadania w 2011 roku wyniosła 4.663.969,66 zł. W ramach zadania wykonano w roku 2011 

blisko 5,7 km kanalizacji sanitarnej i ponad 1,7 km kanalizacji deszczowej. 
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ul. Łąkowa i Wiejska 

pełna nazwa zadania Przebudowa ul. Łąkowej i Wiejskiej 

termin realizacji 2011-2012 

całkowita wartość inwestycji 831.838,43 zł (z umowy z wykonawcą) 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 0,00 zł (w 2011 roku podpisano jedynie umowę z wykonawcą) 

Budowa utwardzonej nawierzchni w dwóch 
bielskich ulicach! 

najważniejszy efekt 

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w latach 2011-2012. W roku 2011 podpisano umowę z 

wykonawcą na kwotę 831.838,43 zł.  

pełna nazwa zadania Przykrycie rowu przy ul. Hołowieskiej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 37.832,89 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 37.832,89 zł 

Wybudowanie ponad 40 metrów kanalizacji 
deszczowej. 

najważniejszy efekt 

W ramach zadania wykonano 42m kanału deszczowego, studnię i wyloty. Inwestycję 

zakończono i dokonano odbioru końcowego. 

ul. Hołowieska 
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ul. Białowieska 

pełna nazwa zadania 
Przebudowa chodnika w ul. Białowieskiej droga 

wojewódzka 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 206.668,94 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 103.344,47 zł (PZDW – współfinansowanie) 

wydatki Miasta w 2011 103.344,47 zł 

Wybudowanie chodnika wraz ze zjazdami i 
przepustami ułatwiające dostęp do całej 

dzielnicy mieszkalnej! 

najważniejszy efekt 

chodnik i zjazdy wraz z 
przepustami w ul. Białowieskiej 

Zadanie było realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a współfinansowane w 

50% przez Miasto Bielsk Podlaski. W ramach zadania wykonano chodnik, zjazdy i przepusty 

wzdłuż ul. Białowieskiej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 206.668,94 zł, z czego Miasto 

Bielsk Podlaski pokryło 103.344,47 zł. 
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ul. Białowieska 

pełna nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania ul. Białowieskiej i Batorego 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 383.622,62 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 206.967,09 zł (PZDW – współfinansowanie) 

wydatki Miasta w 2011 176.655,53 zł 

Przebudowanie całego skrzyżowania w celu 
poprawy funkcjonalności, bezpieczeństwa i 

estetyki! 

najważniejszy efekt 

skrzyżowanie ul. 
Białowieskiej i Batorego 

Zadanie było realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, a współfinansowane w 

46% przez Miasto Bielsk Podlaski. W ramach zadania wykonano kompletne skrzyżowanie z 

chodnikiem, wjazdami, krawężnikami i zieleńcami. Nowy układ skrzyżowania poprawił 

funkcjonalność i bezpieczeństwo komunikacji ul. Batorego z ul. Białowieską. Całkowita wartość 

inwestycji wyniosła 383.622,62 zł, z czego Miasto Bielsk Podlaski pokryło 176.655,53 zł. 
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ul. Chmielna 

pełna nazwa zadania Budowa ul. Chmielnej 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 699.948,44 zł 

dofinansowanie zewnętrzne 349.974,22 zł (PZD – współfinansowanie) 

wydatki Miasta w 2011 349.974,22 zł 

Wybudowanie ponad 300 metrów utwardzonej, 
asfaltowej jezdni na ulicy prowadzącej do 

dzielnicy mieszkalnej! 

najważniejszy efekt 

ul. Chmielna po budowie 

Zadanie było realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, a współfinansowane w 50% przez 

Miasto Bielsk Podlaski. W ramach zadania wykonano jezdnię asfaltową wraz z chodnikami i 

kanalizacją deszczową w ul. Chmielnej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 699.948,44 zł, z 

czego Miasto Bielsk Podlaski pokryło 349.974,22 zł. 
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oświetlenie ulic 

pełna nazwa zadań 

Oświetlenie ul. Wspólnej 
Oświetlenie ul. Wodnej 

Oświetlenie ul. Powstania Listopadowego - zaułek 

termin realizacji 2011 

całkowita wartość inwestycji 34.186,34 zł 

dofinansowanie zewnętrzne brak 

wydatki Miasta w 2011 34.186,34 zł 

Całkowite oświetlenie trzech ulic miejskich! najważniejszy efekt 

W ramach trzech zadań wybudowano oświetlenie w 3 ulicach w Bielsku Podlaskim, w sumie 

wykonano 17 punktów oświetleniowych. 

oświetlenie w ul. Wspólnej 
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