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WSTĘP 

Rok 2013 był dla Miasta Bielsk Podlaski rokiem zrealizowanych i zakończonych 

inwestycji mających duży wpływ m.in. na poprawę komunikacji oraz na rozwój 

przedsiębiorczości.  

Uzbrojone zostały tereny inwestycyjne na obszarze byłego POM-u. Stworzono tam 

warunki ułatwiające prowadzenie działalności przedsiębiorcom. 

Poprawiona została komunikacja na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej 

oraz na ul. Zachodniej. Miasto partycypowało również w kosztach przy budowie  

ul. Chmielnej, która jest drogą powiatową. Przebudowano chodniki, zjazdy, jezdnie, 

parkingi w ulicach w centrum miasta. 

W celu poprawienia wyglądu budynku i usprawnienia obsługi klientów, dokończono 

remont pomieszczeń urzędu miasta. 

Ważną dla młodszych mieszkańców inwestycją przeprowadzoną przez Miasto była 

budowa placów zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5 i Zespołu Szkół z DNJB  

w Bielsku Podlaskim. 
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UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH CZĘŚCI OBSZARU OBJĘTEGO 

MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

OGRANICZONEGO ULICAMI BIAŁOWIESKĄ, POGODNĄ I WARZYWNĄ ORAZ 

GRANICAMI MIASTA 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało przy udziale środków z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (76,09%), uzyskanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 

wyniosła 5 721 875,33 zł. W ramach inwestycji wybudowano nawierzchnię ulic – 1,2 km, 

oświetlenie, kanalizację sanitarną – 1,5 km, kanalizację deszczową – 2,5 km, sieć 

wodociągową – 1,5 km, ogrodzenie terenu inwestycyjnego – 1,2 km. W rezultacie uzyskano 

5,02 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży. 

ul. Maszynowa w trakcie robót budowlanych 
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ul. Techniczna w trakcie robót budowlanych 

ul. Maszynowa – Tablica pamiątkowa 5 



skrzyżowanie ul. Białowieskiej i ul. Maszynowej 

ul. Techniczna 
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stacja transformatorowa na rogu ul. Technicznej i ul. Maszynowej 

 

ul. Techniczna 

7 



ul. Maszynowa 

wylot betonowy kanalizacji deszczowej przy ul. Orlańskiej 
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ul. Techniczna 
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PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY MICKIEWICZA  

I KAZIMIERZOWSKIEJ W BIELSKU PODLASKIM WRAZ Z SYGNALIZACJĄ 

ŚWIETLNĄ 

Zadanie dotyczyło przebudowy skrzyżowania ulic Mickiewicza i Kazimierzowskiej  

w centrum Bielska Podlaskiego. W ramach inwestycji poszerzono wlot ul. Kazimierzowskiej, 

czego efektem było wykonanie trzeciego pasa ruchu umożliwiającego skręt w lewo.  

W ul. Mickiewicza od strony północnej został wydzielony trzeci pas ruchu (lewoskręt) natomiast 

od strony południowej wykonano przejście dla pieszych z wyspą rozdzielającą kierunki ruchu 

 i stanowiącą równocześnie azyl dla pieszych. Ponadto zakres zadania obejmował wykonanie 

chodników, oznakowania poziomego i pionowego oraz sygnalizacji świetlnej. Inwestycja wpłynęła 

na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w centrum miasta. Zadanie zakończono  

w miesiącu wrześniu 2013 r., całkowita wartość wykonanych robót wyniosła: 409 474,21 zł. 

 

skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej przed realizacją inwestycji 
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skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej przed realizacją inwestycji 

skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej po realizacji inwestycji 
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skrzyżowanie ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej po realizacji inwestycji 
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BUDOWA NAWIERZCHNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. ZACHODNIEJ  

W BIELSKU PODLASKIM 

 

Zakres zadania obejmował budowę kanalizacji deszczowej o długości 236,5 m oraz nawierzchni 

ulicy z kostki betonowej jako pasa pieszo-jezdnego. Inwestycja przyczyniła się do poprawy 

warunków odbioru wód deszczowych oraz poprawy warunków układu komunikacyjnego ulicy. 

Wykonano roboty budowlane na łączną wartość 307 904,74 zł. Zadanie zakończono w miesiącu 

wrześniu 2013 r. 

ul. Zachodnia – roboty budowlane 
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ul. Zachodnia – roboty budowlane 

ul. Zachodnia po zakończeniu realizacji inwestycji 14 



ul. Zachodnia po zakończeniu realizacji inwestycji 
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WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTÓW  

I BASENU KĄPIELOWEGO MOSIR W BIELSKU PODLASKIM 

 

W ramach inwestycji wybudowana została kanał sanitarny z rur PVC oraz instalacja kanalizacji 

wewnętrznej o wartości 89 295,05 zł. Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu 2013 r. 
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REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA 

 

W miesiącu marcu 2013 r. zakończone zostały prace wykończeniowe przy remoncie 

budynku Urzędu Miasta. Inwestycja zakładała 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. Wartość inwestycji wyniosła 2 830 413,70 zł. 
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PLACE ZABAW DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 I ZESPOŁU 

SZKÓŁ Z ZESPOLE SZKÓŁ Z DODATKOWĄ NAUKĄ JĘZYKA 

BIAŁORUSKIEGO IM. JAROSŁAWA KOSTYCEWICZA W BIELSKU 

PODLASKIM 

Zadania zostały wykonane w ramach dwóch inwestycji pn. „Budowa placu zabaw przy 

Szkole Podstawowej Nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim” oraz „Budowa 

placu zabaw przy Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława 

Kostycewicza w Bielsku Podlaskim”. W ramach powyższych inwestycji wykonana została 

nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim i pomarańczowym, a także chodniki z kostki 

betonowej. Wokół placu zabaw zasiano trawę i posadzono krzewy, ustawiono ławki, 

zamontowano wieszaki na ubrania, a także kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem placu 

zabaw. Całość została ogrodzona, a dla bezpieczeństwa zamontowany został monitoring. 

Dzieci uczęszczające do SP Nr 5 oraz ZS z DNJB mogą korzystać z różnego rodzaju urządzeń 

zabawowych, w tym: piramidy linowej ruchomego pomostu, huśtawki z koszem, czworokąta 

sprawnościowego itp. 

Obie inwestycje zakończono z końcem listopada 2013 r., a ich łączna wartość wyniosła 

408 363,90 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie, w wysokości 50%,  

ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w 

latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 

wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół 

muzycznych I stopnia – „Radosna Szkoła”. 
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2272 B ULICA CHMIELNA W BIELSKU  

PODLASKIM OD KM 0+955 DO KM 1+338 

 

Gmina Miejska Bielsk Podlaski udzieliła Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej 

 w postaci dotacji celowej w wysokości 186 142,23 zł przy realizacji inwestycji w ramach 

„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój”. Dotacja Gminy Miejskiej pokryła część kosztów przebudowy 

miejskiej części ulicy Chmielnej na długości 383 m. 
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ul. Chmielna przed rozpoczęciem inwestycji 
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ul. Chmielna przed rozpoczęciem inwestycji 

ul. Chmielna po zakończeniu inwestycji 
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ul. Chmielna po zakończeniu inwestycji 



PRZEBUDOWA CHODNIKÓW, ZJAZDÓW, JEZDNI, PARKINGÓW  

W ULICACH: KOŚCIUSZKI, ŻEROMSKIEGO, 3-GO MAJA 

W miesiącu maju 2013 r. Miasto Bielsk Podlaski zakończyło inwestycję obejmującą 

przebudowę zjazdów i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodników 

z płyt betonowych, parkingów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ul. 3-go Maja i 

Żeromskiego oraz jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej w części ul. 

Kościuszki. Poprawa jakości wspomnianych nawierzchni zwiększy komfort i bezpieczeństwo 

pieszych jak i kierujących pojazdami. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 311 204,49 zł. 
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ul. Żeromskiego 
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ul. Kościuszki 

ul. 3-go Maja 


