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Wstęp 

Rok 2012 był rokiem pełnym inwestycji mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców miasta 
Bielsk Podlaski oraz  przedsiębiorców prowadzących działalność w naszym mieście. Większość z tych 
inwestycji zostało już zakończonych natomiast część  rozpoczęto a ich zakończenie zostało przewidziane 
na rok 2013.  Na część  z prezentowanych w naszym biuletynie inwestycji  Miasto Bielsk Podlaski 
uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych, co znacznie przyśpieszyło ich realizację. 

 
W roku 2012 zakończono projekt pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach 
w Bielsku Podlaskim” współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
2007-2013. Celem projektu było wyposażenie miasta w dobrze działający i nowoczesny system 
kanalizacji sanitarnej w 12 ulicach miasta, co w przyszłości będzie miało wymierny wpływ na 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do środowiska naturalnego oraz spełnienie 
wymagań dyrektyw środowiskowych nałożonych na Polskę przez Unię Europejską.  

 
Rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną  
i Warzywną oraz granicami miasta”. Celem ogólnym tej inwestycji jest stworzenie warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych w Bielsku 
Podlaskim.  

 
Ponadto wykonano nawierzchnie zaułków ulicy Batorego w ramach programu wieloletniego   
pn.: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”. Zakończono modernizację ulicy Łąkowej i Wiejskiej, a także przebudowano chodniki w ulicy 
Szkolnej, w części ulicy Myśliwskiej, Kościuszki, Żeromskiego i 3-go Maja. Ku końcowi zbliżają się prace 
wykończeniowe przy remoncie budynku Urzędu Miasta.  
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W roku 2012 zakończono projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 pod nazwą „Rozbudowa infrastruktury ochrony 
środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim”. Obejmował on budowę 4,2 km kanalizacji 
deszczowej oraz budowę i przebudowę 6,8 km kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 
nawierzchni, w 12 ulicach miasta. Całkowity koszt projektu wyniósł 11,4 mln zł w tym 
dofinansowanie unijne 5,6 mln zł. 

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach  
w Bielsku Podlaskim 

Roboty budowlane w ul. Mickiewicza - zaułek 
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Przepompownia ścieków w ul. Mickiewicza - zaułek 

ul. Mickiewicza – zaułek  po zakończeniu robót 
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Roboty budowlane w ul. 11 Listopada 

ul. 11 Listopada po zakończeniu robót 
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Roboty budowlane w ul. Wysockiego 

ul. Wysockiego po zakończeniu robót  
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Roboty budowlane w ul. Słowackiego 

ul. Słowackiego po zakończeniu robót 
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ul. Orzeszkowej w trakcie robót budowlanych 

ul. Orzeszkowej po zakończeniu robót budowlanych 
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ul. Myśliwska w trakcie robót budowlanych 

ul. Myśliwska po zakończeniu robót budowlanych 10 



ul. Sadowa – roboty budowlane 

ul. Sadowa po zakończeniu robót kanalizacyjnych 
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ul. Rejtana w trakcie robót budowlanych 

ul. Rejtana po zakończeniu robót budowlanych 
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ul. Żeromskiego – roboty budowlane 

ul. Żeromskiego po zakończeniu robót 
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ul. 3-go Maja w trakcie robót budowlanych 

ul. 3-go Maja po zakończeniu robót 14 



ul. Kościuszki – roboty budowlane 

ul. Kościuszki po zakończeniu robót 
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ul. Szkolna w trakcie robót budowlanych 

ul. Szkolna po zakończeniu robót 16 



Rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami: Białowieską, 
Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”. Przedmiotem projektu jest stworzenie uzbrojonego 
terenu inwestycyjnego o powierzchni 5,02 ha. Wartość projektu po przeprowadzonych 
przetargach wyniosła 5 734,4 tyś. zł. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 76,09% 
kosztów kwalifikowalnych.  

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną 
oraz granicami miasta 
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Wykonano infrastrukturę w  zaułkach ulicy Batorego. W ramach inwestycji wybudowano pas pieszo-
jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. 
Zadanie dofinansowane zostało z programu wieloletniego pn.: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg 
Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.  Wartość inwestycji wyniosła 265,5 tyś. zł. 
Uzyskane dofinansowanie stanowiło 30% wartości wydatków objętych dofinansowaniem, tj. 79,6 tyś. zł. 

Budowa ulicy Batorego – zaułki (dz. ew. nr 3172/1, 3171/5, 
3150/6) w Bielsku Podlaskim 
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Zrealizowano inwestycję w wyniku, której wykonano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, ciąg pieszo-jezdny 
z kostki brukowej betonowej (w części ul. Wiejskiej), chodniki z kostki brukowej betonowej, zjazdy  
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz zieleńce. Wartość inwestycji wyniosła  796,7 tyś zł. 

Przebudowa ulicy Łąkowej i Wiejskiej w Bielsku Podlaskim 

ul. Łąkowa – widok od ul. Studziwodzkiej 

ul. Łąkowa – widok od ul. Wiejskiej 
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ul. Wiejska 

ul. Wiejska 
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W ramach inwestycji wykonano chodniki i zjazdy bramowe o nawierzchni z kostki brukowej 
oraz zieleńce. Wartość  inwestycji to 25,2 tyś. zł. 

Przebudowa chodnika w ul. Myśliwskiej na odcinku  
od ul. Studziwodzkiej do ul. Strzelniczej (jednostronnie) 
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Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Szkolnej 

W wyniku realizacji inwestycji wykonano chodniki, zjazdy publiczne, zjazdy indywidualne, 
parking  z kostki brukowej betonowej oraz zieleńce.  Wartość inwestycji wyniosła 130 tyś. zł. 
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W 2012 r. przebudowane zostały również chodniki w ul. Żeromskiego, Kościuszki 
i ul. 3-go Maja. Prace zakończone zostaną w roku 2013.  

ul. Żeromskiego 

ul. Żeromskiego 

Przebudowa chodników, zjazdów, jezdni, parkingów w 
ulicach: Kościuszki, Żeromskiego, 3-go Maja 

23 



ul. Kościuszki 

ul. Kościuszki 
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ul. 3-go Maja 

ul. 3-go Maja 25 



Trwają prace wykończeniowe przy remoncie budynku Urzędu Miasta. Inwestycja zakłada remont 
ścian, podłóg i sufitów, przebudowę instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i instalacji 
sanitarnej wraz z klimatyzacją. W celu poprawy dostępu do urzędu osób niepełnosprawnych 
zamontowana została winda . 

Remont budynku Urzędu Miasta 
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