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Wstęp 

Zapraszam Państwa do zapoznania się  

z biuletynem informacyjnym dotyczącym 

zadań zrealizowanych na terenie naszego 

miasta w 2017 roku. Przybliżymy w nim 

szczegóły inwestycji realizowanych przy 

wykorzystaniu własnych środków 

finansowych jak i ze źródeł zewnętrznych. 

Staraliśmy się w minionym roku jak 

najlepiej wykorzystać dostępne Miastu 

środki finansowe na polepszenie 

infrastruktury miejskiej oraz pozyskać 

środki zewnętrzne na realizację  innych, 

ważnych dla mieszkańców i miasta zadań.  
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Budowa ul. Zamkowej 

W ramach inwestycji wykonane zostały roboty 

związane z: 

 nawierzchnią: jezdnia asfaltowa ze zjazdami  

i obustronnym chodnikiem o długości 160 m, pas 

pieszo-jezdny o nawierzchni asfaltowej  

o długości 61 m, parking o nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej, 

 kanalizacją deszczową o długości 217 m,  

 kanalizacją sanitarną o długości 271 m,  

 siecią wodociągową o długości 74 m. 

 

Inwestycja została zakończona 30 listopada 2017 r., a 

wartość robót budowlanych wyniosła 898 125 zł. 
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Budowa ul. Zamkowej 
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Budowa ul. Małej 

W ramach inwestycji wykonane zostały roboty 

związane z: 

 nawierzchnią: jezdnia asfaltowa ze zjazdami  

i jednostronnym chodnikiem o długości 146 m oraz 

zieleńce, 

 kanalizacją deszczową o długości 75 m,   

 siecią wodociągową o długości 146 m. 

 

Inwestycja została zakończona 8 grudnia 2017 r.,  

a wartość robót budowlanych wyniosła 460 048 zł. 
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Budowa ul. Małej 
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Budowa ul. Myśliwskiej (odcinek od ul. Bema  

do ul. Dubiażyńskiej) 

W 2017 r. rozpoczęte zostały roboty budowlane  

w ulicy Myśliwskiej. W ramach zadania wykonano: 

 kanalizację deszczową o długości 138 m, 

 kanalizację sanitarną o długości 137 m, 

 sieć wodociągową o długości 141 m. 

Inwestycja zostanie zakończona w drugim kwartale 

2018 roku. Wykonana zostanie jezdnia asfaltowa ze 

zjazdami i jednostronnym chodnikiem. 

Wartość robót wykonanych w 2017 r. to 307 165 zł. 
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Budowa ul. Myśliwskiej (odcinek od ul. Bema  

do ul. Dubiażyńskiej) 
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Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa 

W ramach zadania wykonano roboty na dwóch 

odcinkach dróg. 

Na drogach ozn. nr. geod. 5099 i 5106 wykonano: 

 pas pieszo-jezdny (dz. nr geod. 5099) o nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej długości 39 m, 

 pas pieszo-jezdny (dz. nr geod. 5106) o nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej długości 39 m, 

 oprawy oświetleniowe – 4 komplety, 

 przewody elektryczne izolowane linii napowietrznej 

niskiego napięcia długości 78 m. 

 

Inwestycja została zakończona 4 października 2017 r.,  

a wartość robót budowlanych wyniosła 61 793 zł. 
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Budowa zaułków ul. Wincentego Witosa 
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Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja 

W ramach inwestycji wykonane zostały: 

 chodniki o nawierzchni z kostki betonowej  

o długości 110 m, 

 parkingi o nawierzchni z kostki betonowej – 30 

miejsc postojowych,  

 zieleńce. 

 

Inwestycja została zakończona 8 grudnia 2017 r.,  

a wartość robót budowlanych wyniosła 129 509 zł. 
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Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. 3 Maja 
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Budowa budynku socjalnego przy  

ul. Jagiellońskiej 48 

W dniu 28 września 2017r. podpisana została 

umowa o udzielenie finansowego wsparcia  

z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego 

na zadanie pn. „Budowa budynku socjalnego przy 

ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku Podlaskim”.  

Budowa budynku socjalnego mieszkalnego 

wielorodzinnego dwukondygnacyjnego wraz  

z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką 

budynku mieszkalnego socjalnego oraz budynków 

gospodarczych przy ul. Jagiellońskiej 48 w Bielsku 

Podlaskim na nieruchomości stanowiącej własność 

gminy. 

W wyniku inwestycji powstanie 16 lokali 

socjalnych. 

 

Całkowita wartość: 2 081 999,60 PLN 

Przyznane wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat: 

723 734,27 PLN 

Termin realizacji: 2017 r. – 2019 r. 
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W 2017 roku przeprowadzone zostały roboty 
polegające na rozbiórce starego budynku 
socjalnego. Wartość wykonanych robót 
rozbiórkowych to 107 490 zł. 
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Budowa budynku socjalnego przy  

ul. Jagiellońskiej 48 



Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum nr 1 

dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 5 

W ramach inwestycji wykonane zostały prace na I i II 

piętrze budynku mające na celu dostosowanie 

pomieszczeń budynku do potrzeb Szkoły Podstawowej 

nr 5. Wykonano między innymi takie roboty jak: 

rozbiórka istniejących posadzek z parkietu, ułożenie 

wykładzin PCV, wykonanie tynków gipsowych, 

ułożenie glazury na ścianach budynku (przy 

umywalkach) w salach lekcyjnych i na zapleczu, 

wymiana zasilania elektrycznego, wymiana opraw 

oświetleniowych, remont łazienek, korytarzy i szatni. 

 

Inwestycja została zakończona 28 sierpnia 2017 r.,  

a wartość robót budowlanych wyniosła 879 264 zł. 

 

Ponadto na zakup wyposażenia, sprzętu oraz niezbędne 

remonty w szkołach i przedszkolach wydatkowano  

w 2017 roku ponad 534 tys. zł przy udziale środków 

własnych i zewnętrznych. 
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Dostosowanie pomieszczeń Gimnazjum nr 1 

dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 5 
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Termomodernizacja obiektów publicznych  

w Bielsku Podlaskim 

W dniu 4 sierpnia 2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało 

umowę o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja 

obiektów publicznych w Bielsku Podlaskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. 

Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.3. Efektywność 

energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach 

użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1. Efektywność 

energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo 

komunalne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość zadania to 8 908 904,77 PLN. 

Wydatki kwalifikowalne projektu zostaną sfinansowane  

w 65% ze środków Unii Europejskiej. 

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja 

budynków następujących szkół i przedszkoli: 

 Zespołu Szkół przy ul. A. Mickiewicza 126 w Bielsku 

Podlaskim, 

 Zespołu Szkół z DNJB przy ul. J. Poniatowskiego 9  

w Bielsku Podlaskim, 

 Przedszkola nr 5 Krasnala Hałabały przy ul. T. Kościuszki 

16 w Bielsku Podlaskim, 

 Przedszkola nr 7 Kubusia Puchatka przy ul. A. 

Kazanowskiego 2 w Bielsku Podlaskim. 
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Termomodernizacja obiektów publicznych  

w Bielsku Podlaskim 

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej  

w budynkach użyteczności publicznej poprzez ich 

modernizację energetyczną. W rezultacie projekt wygeneruje 

korzyści: środowiskowe, społeczne, gospodarcze. 

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji to  

15 września 2018 r. Wydatki poniesione na realizację projektu 

w 2017 roku wyniosły 797 108 zł. 
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Przebudowa szaletu miejskiego przy  

ul. Krynicznej 

W ramach inwestycji wybudowano szalet na terenie 

targowicy miejskiej. Wykonano następujące roboty: 

 rozbiórka istniejącego szaletu 

 budowa nowego szaletu miejskiego (3 kabiny dla 

kobiet, 2 kabiny dla mężczyzn, 2 pisuary, kabina 

dla osoby niepełnosprawnej, pomieszczenie 

obsługi oraz pomieszczenie porządkowe). 

Inwestycja została zakończona 22 grudnia 2017 r.,  

a wartość robót budowlanych wyniosła 236 740 zł. 
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Dokumentacje projektowe

W 2017 roku wykonano dokumentację projektową 

w ramach następujących zadań: 

 „Budowa ul. Ogrodowej na odcinku od ul. 

Mickiewicza do ul. Wschodniej – dokumentacja 

projektowa”, 

 „Budowa ul. Na Lubce w Bielsku Podlaskim  

– dokumentacja projektowa”, 

 „Budowa nawierzchni, kanalizacji deszczowej  

w ul. Różanej w Bielsku Podlaskim 

– dokumentacja projektowa”, 

 „Budowa zaułku ul. Mickiewicza 150 

 – dokumentacja projektowa”, 

 „Budowa ciągu pieszego wzdłuż drogi 

dojazdowej pomiędzy ul. Maszynową a ul. 

Techniczną (nr geod. dz. 3474/27, 3474/29, 

3474/98, 3474/102, 3474/103)”. 

 

Koszt wykonania dokumentacji projektowej to  

153 087 zł. 
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Biblioteka bez barier

Goście Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku 

Podlaskim mogą korzystać z wyremontowanej 

windy.  

To efekt zakończonej w październiku 2017 r. części 

zadania remontowego pod nazwą „Biblioteka bez 

barier, remont windy i termomodernizacja budynku” 

z programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 

2016-2020". 

Winda pozwala na korzystanie osobom 

niepełnosprawnym z Wypożyczalni dla Dorosłych, 

Informatorium Komputerowego oraz Czytelni dla 

Dorosłych usytuowanych na pierwszym piętrze 

budynku biblioteki. Stanowi również udogodnienie 

dla seniorów odwiedzających Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Bielsku Podlaskim. 

Wartość prac związanych z remontem windy to 141 

365 zł. 
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Inwestycje na terenie MOSiR  

W 2017 roku wybudowany został automatyczny 

system nawadniania boiska głównego stadionu 

miejskiego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji . Wartość zadania to 69 126 zł. 

Na terenie MOSiR przebudowano również skatepark 

o nawierzchni betonowej wraz z montażem pięciu 

urządzeń. Wartość tego zadania to 92 250 zł. 
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Inwestycje w oświetlenie miasta  

W 2017 roku przeprowadzono inwestycje mające na celu 

poprawę oświetlenia ulic i chodników miejskich. 

Opracowano dokumentację projektową na budowę 

oświetlenia ulicznego w części ulicy Warzywnej  

i Kazanowskiego z przyległymi uliczkami. Wbudowano 

kabel elektryczny oświetlenia ulicznego w ul. Brańskiej 

od szafy oświetleniowej SO1606 do projektowanego 

słupa nr 46, tj. odcinek od ul. Nowej do firmy 

„Danwood” długości 491 m. Łączna wartość robót  

i dokumentacji to 48 703 zł. 

Zakończono budowę oświetlenia w ul. 3 Maja.  

W ramach zadania wbudowano kabel o długości 454 m, 

ustawiono 21 słupów oświetleniowych oraz 

zamontowano 41 opraw oświetleniowych w technologii 

LED. Wartość zadania wraz z dokumentacja projektową 

to 152 152 zł. 
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Inwestycje Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A.   

W 2017 roku Przedsiębiorstwo Komunalne w Bielsku 

Podlaskim przeprowadziło następujące inwestycje: 

 

 Wybudowano linię wodociągową w ulicy Owsianej  

o długości 432 m – 75 315 zł netto. 

 Wybudowano kanały sanitarne w ulicach: Warzywnej, 

Konwaliowej, Pogodnej o łącznej długości 570 m 

wraz z siecią boczną o długości 230 m – 349 798 zł 

netto.  

 Zmodernizowano przepompownię ścieków przy ulicy 

Kluka – 68 500 zł netto. 

 

Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim to: 

 

 Inwestycje rozpoczęte w roku 2016, a przyjęte do 

użytkowania w 2017 roku: 

•     Wymiana instalacji odpylania spalin z jednego  

z kotłów w miejskiej ciepłowni 

•     Modernizacja i rozbudowa układów zasilania  

i sterowania urządzeń technologicznych kotłowni 

centralnej. 

Łączna wartość inwestycji to 991,1 tys. zł. 
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 Inwestycje zrealizowane i przyjęte do użytkowania  

w roku 2017: 

• Klimatyzacja pomieszczenia sterowni w kotłowni 

centralnej 

• Przyłącza ciepłownicze niskoparametrowe 2 szt.  

• Przyłącza ciepłownicze wysokoparametrowe 3 szt. 

• Izolacja termiczna armatury w kotłowni centralnej  

i komorach na sieci ciepłowniczej 

• Zakup i instalacja sprzętu komputerowego  

z oprogramowaniem 

Łączna wartość inwestycji to 77,5 tys. zł. 

 

 Inwestycje rozpoczęte w roku 2017, które są  

w trakcie realizacji: 

• Sieci, przyłącza i węzły ciepłownicze 

Wartość poniesionych nakładów do końca 2017 roku to 

34,9 tys. zł. 
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Inwestycje Przedsiębiorstwa Komunalnego  

Sp. z o.o. i Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej S.A.   



Współpraca z Powiatem Bielskim  

W 2017 roku Miasto Bielsk Podlaski współfinansowało 

następujące zadania realizowane przez Powiat Bielski: 

 

 Modernizacja drogi powiatowej nr 1601B ul. 

Mickiewicza w Bielsku Podlaskim od wjazdu na 

parking SDH do skrzyżowania w rejonie sklepu 

Stokrotka. Całkowity koszt zadania to 100 405 zł,  

w tym wkład finansowy Miasta to 50 202 zł. 

 

 Przebudowa miejsc postojowych, zatoki autobusowej, 

ciągów pieszych, zjazdów oraz oświetlenia ulicznego 

w ul. Widowskiej w Bielsku Podlaskim, droga 

powiatowa nr 1611B. Całkowity koszt zadania to 298 

877 zł, w tym wkład finansowy Miasta –  

185 968 zł. 

 

 Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w ul. 

Widowskiej na odcinku od mostu do skrzyżowania  

z ul. Chmielną. Całkowity koszt dokumentacji to  

12 300 zł, w tym wkład finansowy Miasta – 6 150 zł. 

 

Miasto Bielsk Podlaski przekazało również 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dotację w wysokości 

300 000 zł na zakup aparatu USG oraz fotela 

ginekologicznego dla Oddziału ginekologicznego  

i położniczo-noworodkowego. 
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Inwestycje na drogach krajowych 

W 2017 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Białymstoku Rejon w Bielsku 

Podlaskim wykonała następujące roboty na drogach 

krajowych w mieście Bielsk Podlaski: 

 

 1. ul. Wojska Polskiego: 

- wyremontowano nawierzchnię na odcinku od  

ul. Brańskiej do ul. Prusa na długości 600 m poprzez 

wykonanie dwóch warstw bitumicznych wyrównawczej  

i ścieralnej o powierzchni 700 m², 

- wyremontowano istniejące chodniki po obu stronach 

jezdni na odcinku od ul. Brańskiej do ul. Prusa 

wykonując ciągi dla pieszych i rowerzystów o łącznej 

powierzchni 3 782 m². 

 

 2. ul. Brańska: 

- wyremontowano istniejący chodnik na długości 680m 

od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do  

ul. Kostycewicza o łącznej powierzchni 1 634 m². 

 

Całkowita wartość wyżej wymienionych robót to 851 

492 zł. 
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Budowa ul. Kruczej w Bielsku Podlaskim 

W dniu 28 września 2017 r. Miasto Bielsk Podlaski podpisało 

umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ul. Kruczej 

w Bielsku Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa IV Poprawa dostępności transportowej, 

Działanie 4.1. Mobilność regionalna, Poddziałanie 4.1.1. 

Mobilność regionalna, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu  

z wniosku o dofinansowanie: 693 000,46 PLN. Kwota 

dofinansowania: 527 240,12 PLN. 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi gminnej 

na długości ok. 560 m. Zakres projektu obejmuje wykonanie 

nowej nawierzchni, budowę i przebudowę: kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, 

oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji. Jednocześnie do 

robót budowlanych prowadzony będzie nadzór inwestorski  

i działania promocyjne. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności transportowej 

oraz wzrost aktywności gospodarczej regionu poprzez 

rozbudowę ulicy Kruczej prowadzącej do terenów 

inwestycyjnych w Bielsku Podlaskim. Planowane do budowy 

ciągi pieszo-jezdne, chodniki oraz oświetlenie zwiększą 

bezpieczeństwo na drodze, z kolei budowa odwodnienia 

zagwarantuje odpowiednią odporność infrastruktury na opady 

deszczu lub intensywne roztopy. Dodatkowo realizacja 

inwestycji pozytywnie wpłynie na ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń. 

Projekt realizowany będzie w 2018 r. Planowany termin 

rzeczowego zakończenia zadania to 15 października 2018 r. 
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Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni  

w Bielsku Podlaskim 

Dnia 20 listopada 2017 r. Miasto podpisało umowę  

o dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie  

i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim”  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i środowisko, działanie 2.5 Poprawa jakości 

środowiska miejskiego. 

 

Całkowita wartość projektu to: 2 176 687 PLN 

Przyznane dofinansowanie: 1 782 523,95 PLN 

Termin realizacji: 2018 r. – 2020 r. 

 

Zakres projektu obejmuje następujące tereny zielone: 

- Teren Parku Królowej Heleny 

- Teren Parku Aleksandra Jagiellończyka Króla Polski 

- Teren przy ul. Jagiellońskiej 

- Teren przy ul. Sosnowej 

- Teren przy ul. Studziwodzkiej/Strzelniczej 

- Teren przy ul. Reja 
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Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie miasta Bielsk Podlaski 

Dnia 19 grudnia 2017 r. Miasto podpisało umowę  

o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Bielsk 

Podlaski” w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i środowisko, działanie 2.3 Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach. 

Projekt będzie realizowany wspólnie 

z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  

w Bielsku Podlaskim.  

Całkowita wartość projektu: 70 937 871,49 PLN 

Wnioskowane dofinansowanie: 37 281 609,66 PLN 

Termin realizacji: 2018 r. – 2021 r. 

Przedmiotem projektu jest realizacja następujących 

zadań: 

Zadanie 1: Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej oraz wodociągu w ramach rozbudowy 

infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku 

Podlaskim – w systemie „wybuduj” 

- Podzadanie 1a: Budowa, przebudowa kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy 

infrastruktury ochrony środowiska w ulicach  

w Bielsku Podlaskim 

- Podzadanie 1b: Budowa nawierzchni, sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

wraz z przyłączami 
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Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie miasta Bielsk Podlaski 

Zadanie 2: Budowa, przebudowa kanalizacji 

deszczowej i sieci wodociągowej w ramach rozbudowy 

infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku 

Podlaskim – w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

Zadanie 3: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Bielsku Podlaskim 

 - Podzadanie 3a: Przebudowa przepompowni głównej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonanie 

systemu wizualizacji, monitoringu i sterowania pracą  

11 szt. lokalnych przepompowni ścieków położonych 

na terenie miasta Bielsk Podlaski 

Zadanie 4: Remont sieci kanalizacji sanitarnej na 

obszarze miasta Bielsk Podlaski 

Zadanie 5: Zakup i dostawa sprzętu do obsługi sieci 

kanalizacyjnej – zakup pojazdu dwufunkcyjnego do 

czyszczenia i konserwacji kanalizacji i zestawu  

do telewizyjnej inspekcji kanałów 

Zadanie 6: Zakup i dostawa sprzętu na potrzeby 

oczyszczalni ścieków – zakup ciągnika rolniczego  

z rozrzutnikiem osadów i ciągnika rolniczego  

z przyczepą do osadów 

- Podzadanie 6a: Zakup i dostawa koparko-ładowarki 

do osadów. 
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Strategie niskoemisyjne na terenie miasta 

Bielsk Podlaski  

We wrześniu 2017 r. złożony został wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „Strategie 

niskoemisyjne na terenie miasta Bielsk Podlaski”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego, poddziałanie 5.4.1 

Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF. 

 

Całkowita wartość projektu: 3 922 817,10 PLN 

Wnioskowana kwota: 3 261 430,81 PLN 

Termin realizacji:  kwiecień 2018 r. – listopad 2019 r. 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest realizacja 

następujących zadań: 

Zadanie 1 – Montaż, instalacja efektywnego 

oświetlenia w zakresie dróg publicznych wraz  

z systemem sterowania oświetlenia na terenie miasta 

Bielsk Podlaski 

Zadanie 2 – Modernizacja indywidualnych źródeł 

ciepła – likwidacja indywidualnych kotłowni lub 

palenisk 

Zadanie 3 – Systemy pomiaru zanieczyszczeń  

w mieście oraz systemy informowania mieszkańców  

o poziomach zanieczyszczeń. 
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Budowa Punktów Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych na terenie Miasta 

Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka 

Dnia 29 grudnia 2017 r. Miasto złożyło wniosek  

o dofinansowanie na zadania pn. „Budowa Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 

terenie Miasta Bielsk Podlaski i Miasta Hajnówka”  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym 

adaptacja do zmian klimatu, 2.2 Gospodarka odpadami 

komunalnymi. 

 

Całkowita wartość projektu: 7 736 044,56 PLN 

Wnioskowana kwota:  5 384 193,38 PLN 

Termin realizacji:  2018 r. – 2019 r. 

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa dwóch 

punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Bielsku Podlaskim i Hajnówce wraz  

z zakupem wyposażenia, ładowarek teleskopowych  

i wózków widłowych spalinowych. 
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