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1. Wstęp
Sprawozdanie z realizacji "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w BielskuBiałej na lata 2007-2013” przedstawia stan realizacji projektów zgłoszonych
i wpisanych do przedmiotowego Programu.
Poszczególne projekty zostały zgłoszone zarówno przez podmioty publiczne jak
i prywatne, w tym m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe,
spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne, będące wspólnie
partnerami w realizacji Programu.
Informacje na temat stanu realizacji projektów za lata 2007-2013 uzyskano ze
sprawozdań przekazanych przez projektodawców w cyklach dwuletnich tj. za lata
2007- 2008, 2009-2010, 2011-2012 oraz sprawozdań za 2013r.
Stopień realizacji projektów rewitalizacyjnych podzielono na następujące grupy:
1. Zrealizowane - projekty, które zostały zakończone.
2. Częściowo zrealizowane - projekty, które są w trakcie realizacji (w tym także
projekty o charakterze ciągłym) lub projekty wykonane częściowo, których
dalsza realizacja została zaniechana.
3. Niezrealizowane - projekty, do realizacji których nie doszło lub nie
otrzymaliśmy na ich temat żadnych danych.

2.

Założenia „Programu Rewitalizacji Obszarów
w Bielsku-Białej na lata 2007-2013” (PROM)

Miejskich

2.1 Założenia ogólne
Rewitalizacja to wieloletni, zintegrowany, kompleksowy proces przemian
przestrzennych, społecznych, kulturalnych i ekonomicznych, prowadzony z inicjatywy
samorządu terytorialnego w określonych, zdegradowanych obszarach miast, który
przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu
przestrzennego, odbudowy więzi społecznych i ożywienia gospodarczego a tym
samym przyczynia się dalszego, zrównoważonego rozwoju miasta.
„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013”
(PROM) został opracowany w oparciu o obowiązujące podstawy prawne i dokumenty
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programowe oraz szczegółową analizę
uwzględniającą takie dziedziny jak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sytuacji

w

skali

całego

miasta

substancja zabytkowa miasta,
uwarunkowania przestrzenne i mieszkalnictwo,
uwarunkowania ochrony środowiska,
infrastruktura techniczna,
układ drogowy miasta,
gospodarka wodno -ściekowa,
gospodarka odpadami,
turystyka,
struktura demograficzna i bezrobocie,
pomoc społeczna i jej beneficjenci,
bezpieczeństwo publiczne i przestępczość,
infrastruktura edukacyjna,
infrastruktura kultury i sportowo-rekreacyjna,
instytucje ochrony zdrowia.

2.2. Cele strategiczne Programu
Głównym celem strategicznym "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
w Bielsku- Białej na lata 2007 - 2013” (sformułowanym na podstawie analizy SWOT)
jest:
Ożywienie gospodarcze i społeczne oraz zwiększenie potencjału
turystycznego i kulturalnego obszaru rewitalizowanego.
W ramach głównego celu strategicznego Programu zdefiniowano trzy szczegółowe
cele strategiczne:
Cel strategiczny 1:
Rozwój infrastrukturalno – przestrzenny z zachowaniem dziedzictwa kulturowego
Cel strategiczny 2:
Aktywizacja gospodarcza obszarów rewitalizowanych
Cel strategiczny 3:
Zapobieganie problemom społecznym i patologiom na obszarach objętych
rewitalizacją

2.3. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji
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"Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2007 - 2013”
został opracowany jako
aktualizacja oraz kontynuacja "Programu Rewitalizacji
Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2004 – 2006" - przyjętego Uchwałą
Nr XL/1258/2005 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 15.02.2005 r.
W Programie 2007-2013 dokonano ponownie analizy w sferze zagospodarowania
przestrzeni, infrastruktury technicznej, społeczno-gospodarczej, kulturalnej, a także
środowiska naturalnego, opisującej stan i stopień degradacji terenu (tj. przyjętego
obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych.
Wyznaczony obszar rewitalizacji (obejmujący 7,64% powierzchni miasta BielskaBiałej) charakteryzuje się występowaniem łącznie co najmniej trzech spośród siedmiu
wyznaczonych kryteriów:
• poziom bezrobocia;
• poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;
• poziom przestępczości;
• poziom przedsiębiorczości mieszkańców;
• poziom degradacji technicznej infrastruktury i budynków;
• poziom zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Zasięg terytorialny obszaru przeznaczonego do rewitalizacji (o powierzchni 954 ha)
wynika z założeń Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku – Białej na
lata 2004 – 2006 i jego kontynuacji w latach 2007-2013. Nałożenie lokalizacji
zagrożeń pozwoliło na ustalenie trzech obszarów o największej koncentracji
problemów społecznych i środowiskowych.
Do obszarów tych zaliczono:
Obszar I (Śródmiejski) o powierzchni ok. 187 ha, obejmujący osiedla:
- Śródmieście Bielsko;
- Biała Śródmieście;
- Górne Przedmieście, na wschód od ul. Wyspiańskiego;
- Dolne Przedmieście, na południe od ul. Piastowskiej;
- Biała Wschód, na południe od ul. Marszałka Piłsudskiego;
Obszar II, o powierzchni około 440 ha, obejmujący osiedla:
- Wojska Polskiego;
- Kopernika;
- Aleksandrowice, na wschód od ul. Olszowej;
- Beskidzkie;
- Bielsko Południe;
- Karpackie;
- Słoneczne;
Obszar III, o powierzchni około 327 ha, obejmujący osiedla:
- Grunwaldzkie;
- Złote Łany;
- Leszczyny, na północ od ul. Gen. Bora – Komorowskiego;
- Biała Krakowska (Osiedla Dembowskiego i Na Kopcu

Lipnickim).
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Obszar rewitalizacji obrazuje poniższa mapa.
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źródło: Mapa obszaru rewitalizacji – załącznik nr 1 do PROM na lata 2007-2013)

7

2.4. Plan działania
Do Programu zostały zgłoszone do realizacji projekty rewitalizacyjne, których celem
jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie
mu nowych funkcji lub przywróceniu funkcji, jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją
specyfiką oraz aktualną sytuacją społeczo-gospodarczą (Zgodnie z Wytycznymi do
opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013).
Zgłoszone do Programu projekty zostały podzielone na trzy kategorie:
1. zadania przestrzenne - stanowiące 86 % wszystkich projektów,
2. zadania gospodarcze - stanowiące 9 % wszystkich projektów,
3. zadania społeczne
- stanowiące 7% wszystkich projektów.
W każdej z kategorii projekty zostały przyporządkowane do celów strategicznych
i szczegółowych. Dokonano również podziału na projekty zgłoszone przez Urząd
Miejski i jednostki mu podległe oraz na projekty zgłoszone przez inne podmioty. Dla
każdego z projektów określono również zakres rzeczowy, finansowy i czas realizacji.
Pierwszy nabór projektów do PROM odbył się w 2007r., a następnie raz w roku
(w październiku) na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczana była
informacja o przystąpieniu do aktualizacji Programu (w tym do naboru nowych
projektów oraz do aktualizacji projektów wpisanych do Programu). Informacja ta
była również każdorazowo wysyłana do wszystkich projektodawców (beneficjentów),
których projekty znajdywały się w Programie.
Wykres 1
Projekty wpisane do Programu wg kategorii projektów

Procentowy podział projektów

7
9

Zadania przestrzenne
Zadania gospodarcze
Zadania społeczne

86
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Wykres 2

Projekty wpisane do Programu wg typu beneficjenta

Procentowa struktura projektów

28

24,5

Urząd Miejski i jego jednostki
organizacyjne
Wspólnoty mieszkaniowe
Spóldzielnie mieszkaniowe
Inwestorzy prywatni

23
24,5

Z analizy wynika, że:
• 28 % tj. 35 projektów zostało zgłoszonych do PROM przez Urząd Miejski i
miejskie jednostki organizacyjne,
• 24.5 % tj. 31 projektów zostało zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe,
• 23 % tj. 29 to projekty spółdzielni mieszkaniowych,
• 24,5 % tj. 31 zostało zgłoszonych przez inwestorów prywatnych m. in.
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne
podmioty (m.in. spółki, uczelnie) i osoby prywatne.
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Rozkład przestrzenny
- struktura lokalizacji poszczególnych kategorii projektów
PROM 2007-2013

(
Źródło: zdjęcie mapy obszaru rewitalizacji ze spotkań konsultacyjnych w 2013r. - opracowanie własne)

• - zadania przestrzenne
• - zadania gospodarcze
• - zadania społeczne
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3. Stan realizacji projektów wpisanych do Programu (PROM) na lata
2007-2013
Przyjęcie przez władze samorządowe „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
na lata 2007-2013”, w tym opracowanie planu finansowego, stworzyło możliwość
(było niezbędnym wymogiem) ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (projektów wpisanych do Programu) ze środków UE dostępnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013 z Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” w ramach
konkursów przeprowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
oraz skorzystania ze zwrotnego mechanizmu finansowego – mechanizmu JESSICA.
W proces monitorowania i sprawozdawczości Programu, Uchwałą nr XIX/536/2007
Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007r. zostali włączeni wszyscy partnerzy, których
projekty zostały wpisane do PROM. Mieli oni obowiązek przekazywania w okresach
dwuletnich, za pośrednictwem biura ds. Realizacji Obszarów Miejskich, stosownych
informacji o stanie realizacji zgłoszonych przez siebie projektów. Okresowe
sprawozdania z realizacji Programu były przedkładane Radzie Miasta i przyjęte
stosownymi Uchwałami numer: XLV/1077/2009 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia
2009r.,VI/98/2011 Rady Miejskiej z dnia 12 kwietnia 2011r., XXX/733/2013 Rady
Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2013r.

3.1. Realizacja projektów według przyjętej kategorii projektów

W Programie zdecydowanie dominowały projekty przestrzenne, których materialnotechniczne produkty polegały na przebudowie lub realizacji obiektów infrastruktury
technicznej. Zakres rezultatów osiągniętych poprzez realizację PROM 2007-2013 jest
na tym polu widoczny i odzwierciedla poniesione nakłady. Przeprowadzone działania
infrastrukturalne miały różną skalę i polegały między innymi na:
• remontach konserwatorskich i odtworzeniach budynków objętych ochroną
konserwatorską
(np.: kamienic zlokalizowanych na Bielskiej Starówce
i wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych),
• termomodernizacji budynków (przede wszystkim budynków mieszkalnych
będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych),
• budowie parkingów (np.: parkingów przy ul. Orkana, na Osiedlu
Grunwaldzkim),
• przebudowie sieci wodociągowej na obszarze rewitalizacji,
• modernizacji układu komunikacyjnego (np.: modernizacja skrzyżowania al.
Gen. Andersa i ul. Michałowicza, przebudowa ul. Spółdzielców, ul. 11-go
Listopada, Barlickiego i Przechód, przebudowie układu komunikacyjnego na
terenie Osiedli),
• modernizacji obiektów sportowych (np.: stadionu piłkarskiego przy ul.
Młyńskiej 52b) albo realizacji nowych (np.: budowa stadionu miejskiego przy
ul. Rychlińskiego 21),
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•
•
•
•
•

budowie parków rekreacyjno–wypoczynkowych (np.: przy ul. Skrzydlewskiego,
ul. Spółdzielców i przy ul. Bartniczej),
modernizacji bazy dydaktyczno – wychowawczej (np.: adaptacja budynku
przy ul. Sixta 20 na potrzeby Bielskiego Centrum KiUP (II etap), przebudowa
obiektu Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych przy ul. Lompy),
restrukturyzacji i modernizacji placówek służby zdrowia (np.: Szpitala
Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły),
budowie placów zabaw (np.: na Osiedlu Złote Łany, Grunwaldzkim, Grażyny),
modernizacji obiektów kulturalnych (np.: budynku Teatru Lalek Banialuka,
Galerii Miejskiej BWA).

W ramach PROM 2007-2013 zrealizowane zostały również projekty społeczne
polegające na poprawie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu
przestępczości, np:
• budowa obiektów użyteczności publicznej (np.: budowa strażnicy PSP przy
ul. Leszczyńskiej),
• wyposażenie obszaru w sprzęt i urządzenia, które podnoszą jakość życia
(np.: monitoring wizyjny śródmieścia Miasta Bielska – Białej i osiedli
mieszkaniowych),
jak również projekty prowadzące do zwiększenia
integracji społecznej osób
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem, osób starszych lub
niepełnosprawnych realizowane m.in. poprzez :
• projekt „Aktywność popłaca – wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych
wykluczeniem” czy projekt „Bielsko – Biała łączy ludzi”, którego celem było
podniesienie wśród osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
(długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) poziomu
wiedzy o ich osobistych predyspozycjach zawodowych, wyzwolenie w nich siły
do przezwyciężania trudności życiowych oraz aktywnego udziału w procesie
nabywania kwalifikacji i umiejętności zawodowych tak, aby zwiększyły szansę
na wejście w rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem. Ponadto
uruchomiony został Program Aktywności Lokalnej (PAL) dla osiedla
Śródmieście Bielsko - biuro projektu - punkt poradnictwa obywatelskiego
mieszczący się przy ul. Cieszyńskiej 11,
• adaptację części kompleksu obiektów poprzemysłowych byłej fabryki sukna na
utworzenie „Inkubatora społecznego” przeznaczonego na realizację potrzeb
społecznych,
kulturalnych,
edukacyjnych
również
dla
osób
niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie.
Ważnym instrumentem stymulującym proces rewitalizacji są działania gospodarcze
wpływające na tworzenie lub poprawę warunków i infrastruktury dla rozwoju
przedsiębiorczości, wspieranie aktywności lokalnej, podnoszenie jakości kształcenia,
które w ramach PROM na lata 2007-2013 zostały zrealizowane m.in. poprzez
następujące działania:
• projekt „Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna oferta kształcenia w szkołach
zawodowych Bielska-Białej”,
• remonty pawilonów handlowych znajdujących się w zasobach osiedlowych
spółdzielni mieszkaniowych.
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Wykres 3
Realizacja projektów ujętych w PROM

Procentowa realizacja projektów

40

44

Projekty zrealizowane
Projekty częściowo zrealizowane
Projekty niezrealizowane

16

• Projekty zrealizowane – informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych
projektów znajdują się w tabeli nr 1 – str. 25
• Projekty częściowo zrealizowane - informacje szczegółowe dotyczące
poszczególnych projektów znajdują się w tabeli nr 2 – str. 29
• Projekty niezrealizowane - informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych
projektów znajdują się w tabeli nr 3 – str. 31
Z przeprowadzonej analizy wynika, że:
- 40% - tj. 51 szt. projektów wpisanych do PROM zostało zrealizowanych,
- 16% - tj. 20 szt. projektów jest częściowo zrealizowanych,
- 44% - tj. 57 szt. nie zostało zrealizowanych lub nie otrzymaliśmy na ich temat
danych.
Duża liczba niezrealizowanych projektów jest spowodowana faktem, iż wielu
projektodawców/beneficjentów, z powodu braku własnych środków, warunkowało ich
realizację uzyskaniem dofinansowania ze środków UE. Inną istotną przyczyną było
pogorszenie się ogólnej koniunktury gospodarczej - co z kolei ograniczało realizację
projektów wymagających nakładów finansowych.
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3.2 Wskaźniki realizacji Programu
Poniższe zestawienie obrazuje w jakim stopniu zostały osiągnięte wskaźniki
realizacji Programu. Ujęto w nim wskaźniki realizacji Programu obejmujące mierniki
wraz z wartościami bazowymi z Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich
w Bielsku-Białej 2004-2006 oraz założoną zmianą w okresie do 2013r.
Wskaźniki realizacji Programu
Lp

Nazwa wskaźnika

Miernik

1.

Bezrobocie wśród
mieszkańców obszarów
rewitalizowanych
Migracje z terenów
poddanych rewitalizacji

Spadek
bezrobocia w
mieście
Saldo migracji w
mieście

Ludność zamieszkała na
terenach rewitalizowanych

Liczba
mieszkańców

2.
3.

Stan
bazowy
PROM
2004-2006
10,6%

Założona zmiana
do 2013

Wartość
aktualna
2012r.

Osiągnięta wartość

4,6%

5.9%

72%

-1,5/1000M

1,5%/1000M/rok

-2,6‰

173%

97 000

98 600

95 419

-1,68%

(Źródło: PROM 2004-2006 ; informacje z Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej)

Osiągnięto spadek bezrobocia o 72 % w stosunku do wartości bazowej.
Ponadto z analizy wynika, że nie udało się osiągnąć dwóch pozostałych wskaźników.
Sytuacja ta wynika z ogólnego trendu, gdyż wszystkie miasta przeżywają kryzys
demograficzny, mierzony ubytkiem liczby mieszkańców. Dynamika spadku ludności
w obszarze objętym Programem wynosi 1,63% (licząc w granicach osiedli, które
wchodzą w granice Programu).

3.3 Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektów ( źródło: zdjęcia
przekazane przez projektodawców)
Nazwa projektu:
„Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego poprzez budowę dróg pożarowych, miejsc
postojowych, a także zagospodarowaniu przestrzeni miejskich poprzez budowę placów rekreacyjnych dla
dzieci w rejonie ulic Żywiecka- Łagodna- Tuwima – Jutrzenki – Podgórze – Złotych Kłosów – Siewna –
Karowa w Bielsku-Białej”
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Nazwa projektu:
„Wymiana ślusarki okiennej na klatkach schodowych na okna PCV z częściowym zamurowaniem
w budynkach: Pięciu Stawów 1,3,5,7; Doliny Miętusiej 3,11,15,21,27; Morskie Oko 17,25; Giewont 20;
Roztoki 3; Żyzna 6a”

Nazwa projektu:
„Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w zasobach Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielsku-Białej”

16

Nazwa projektu:
”Likwidacja płyt azbestowych z budynków wielorodzinnych należących do Beskidzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Goleszowskiej 14,16 oraz Andrychowskiej 3,10”

Nazwa projektu:
„Poprawa funkcjonalności
struktury ruchu kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej na Osiedlu
Beskidzkim i Słonecznym”

17

Nazwa projektu:
„Regeneracja, rehabilitacja i zabudowa pustych przestrzeni publicznych oraz przebudowa infrastruktury
publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych”

18

Nazwa projektu:
„Nowa Starówka – Nowe Szanse – Rewitalizacja Bielskiej Starówki - Etap II” - Realizacja remontów
konserwatorskich budynków: Rynek 11, Rynek 15, Rynek 23/Wzgórze 1, Rynek 24/Pl. św. Mikołaja 14,
Rynek 32/Kościelna 1, Rynek 25.

Nazwa projektu:
„Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont konserwatorski budynku w kwartale H” - budynku przy pl. św.
Mikołaja 6
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Nazwa projektu:
„Rewitalizacja Bielskiej Starówki – budowa parkingu nr 2 ul. Orkana”

Nazwa projektu:
„Zwiedzaj i wypoczywaj, Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”

20

Nazwa projektów:
„Modernizacja i
rozbudowa stadionu
piłkarskiego przy ul.
Młyńskiej 52b” oraz
„ Budowa Stadionu
Miejskiego przy ul.
Rychlińskiego 21”

Nazwa projektów:
„Modernizacja budynku Teatru Lalek Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia – etap II i III” oraz
„Modernizacja i rewaloryzacja budynku głównego Teatru Polskiego i „Małej Sceny””
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Nazwa projektu:
„Budowa strażnicy Państwowej Straży Pożarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, ul.
Leszczyńska”

Nazwa projektów:
„Przebudowa ul.
Spółdzielców” i
„Przebudowa ul. 11
Listopada, Barlickiego i
Przechód Schodowy”

Nazwa projektu:
„Wsparcie i integracja społeczności lokalnej Bielskiej Starówki i Centrum Miasta Bielska Białej”

22

Nazwa
projektu:
„Wsparcie i aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

(
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3.4 Wykonanie planu finansowego
Dofinansowanie projektów ze środków UE wyniosło łącznie, około 41,5 mln złotych
(szacunek własny-brak pełnych danych od projektodawców). Ilość i wartość
projektów zrealizowanych lub w realizacji pokazuje poniższe zestawienie.

Ilość i wartość projektów zrealizowanych lub w realizacji, PROM 2007-2013
Miernik
Ilość projektów w PROM
Wartość projektów w
PROM

Plan
128
617 276 489,00

Wykonanie
71
204 128 439,80

% realizacji
55,47
33,07

(Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od projektodawców PROM)

4. Podsumowanie
 Przyjęcie przez Radę Miasta Bielska-Białej Programu Rewitalizacji Obszarów
Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2007-2013 pozwoliło na koncentrację
podejmowanych działań i środków w wyznaczonych obszarach, wymagających
najpilniejszych działań interwencyjnych – rewitalizacyjnych.
 Programem zostało objętych 954 ha, co stanowi 7,64 % powierzchni całego
miasta, zamieszkałej przez 95 419 mieszkańców (stan na 2013r.).
 Posiadanie Programu stworzyło możliwość (było niezbędnym wymogiem)
ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków UE,
dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2007-2013 z Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych oraz skorzystanie ze zwrotnego mechanizmu finansowego –
24

tzw."mechanizmu
konkursowej.

JESSICA".

Dofinansowanie

przyznawano

w

drodze

 Zrealizowano 40 % projektów rewitalizacyjnych wpisanych do Programu.
Ponadto około 16 % projektów zostało częściowo zrealizowanych lub jest
w trakcie realizacji .
 Finansowa realizacja Programu wyniosła około 33%.
 Niższy niż zakładano procent finansowej (i rzeczowej) realizacji projektów
w dużej mierze spowodowany był brakiem wystarczających środków finansowych.
Istotne również dla realizacji wszystkich elementów Programu były następujące,
niekorzystne czynniki:
• spadek (w ostatnich 3 latach obowiązywania Programu) dynamiki realizacji
projektów wskutek braku dotacji ze środków UE (ostatni konkurs ogłoszono
w 2010r.), w sytuacji gdy większość beneficjentów w montażu finansowym
zakładało pozyskanie przedmiotowego dofinansowania.
• późne (2012r.) wprowadzenie w województwie śląskim nowego,
finansowanego ze środków UE, mechanizmu zwrotnego JESSICA
i niewielkie zainteresowanie projektami komercyjnymi uwarunkowanymi
wprowadzeniem niezbędnej funkcji społecznej (warunek JESSICA),
• ogólna w ostatnich latach tendencja ograniczania inwestycji spowodowana
ogólnie niekorzystną sytuacją gospodarczą.
 Przyjęcie i realizacja zadań ujętych w Programie Rewitalizacji Obszarów
Miejskich w Bielsku-Białej przyniosły zauważalne skutki w sferze społeczno –
gospodarczego oraz przestrzennego rozwoju obszarów miasta objętych PROM.
Najbardziej zauważalnymi
pozytywnymi aspektami podjętych działań,
w odniesieniu do założonych celów Programu jest:
• wzrost działalności inwestycyjnej i remontowej (szczególnie przy głównych
ciągach komunikacyjnych i handlowych oraz na terenie Starego Miasta),
• zwiększenie obrotu nieruchomościami (prywatnymi i gminnymi) –
zauważalny jest spadek ilości pustostanów,
• poprawa stanu technicznego budynków, co również wpłynęło na wzrost
wartości nieruchomości,
• poprawa estetyki i funkcjonalności obiektów oraz ich otoczenia,
• podniesienie walorów przestrzeni publicznej dla mieszkańców i turystów,
• poprawa układu komunikacyjnego w obszarze rewitalizacji w tym
usprawnienie komunikacji wewnątrz osiedli mieszkaniowych,
• rozwój przedsiębiorczości – np.: na terenie Starówki powstało kilka nowych
mikroprzedsiębiorstw (np.: hotele, kancelarie prawnicze, itp.) a także
wystąpiło szereg zmian
funkcji lokali usługowo-handlowych
i gastronomicznych zgodnie z aktualnymi potrzebami i preferencjami rynku,
• redukcja zjawisk patologii społecznych i wykluczenia społecznego poprzez
organizację różnorodnych form aktywizacji zawodowej i społecznej osób
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•
•

bezrobotnych, niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie (projekty
społeczne organizacji pozarządowych i MOPS )
poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez stworzenie systemu
monitoringu wizyjnego,
rozwój
aktywności
publicznej
mieszkańców
w
szczególności
rewitalizowanych części miasta - przykładem może być liczny udział
w imprezach organizowanych z inicjatywy władz miasta, organizacji
pozarządowych i bielskich społeczników
oraz aktywny udział
mieszkańców w spotkaniach konsultacyjnych przy pracach nad
aktualizacją "Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej
na lata 2014-2020".

 Podczas realizacji Programu prowadzono
działalność informacyjną
i edukacyjno – doradczą dla wszystkich zainteresowanych, której celem było
zwiększenie możliwości pozyskiwania funduszy na działania społecznogospodarcze oraz infrastrukturalne (np.: remonty konserwatorskie) zarówno
ze środków krajowych jak i unijnych; współpracowano również z użytkownikami
i właścicielami nieruchomości prywatnych,
 Analiza rozkładu przestrzennego lokalizacji projektów (Zdjęcie str. 9 „Rozkład
przestrzenny - struktura lokalizacji poszczególnych kategorii projektów PROM
2007-2013”) pokazuje, że widoczne i odczuwalne rezultaty działań
rewitalizacyjnych w latach 2007-2013 osiągnięte zostały tam, gdzie postępowano
zgodnie z zasadą maksymalnej koncentracji przedsięwzięć i ciągłości planowania.
W innych obszarach, działania rewitalizacyjne nie przyniosły znaczącego i
skumulowanego rezultatu (efektu synergii), co było przede wszystkim skutkiem
rozdrobnienia interwencji na relatywnie dużym obszarze Programu.
 Istotne dla prowadzenia i kontynuowania działań rewitalizacyjnych jest
również stworzenie podstawowej bazy wyjściowej jako długofalowego efektu
działań rewitalizacyjnych - np. na Starówce była to modernizacja i przebudowa
sieci uzbrojenia terenu (stanowiące podstawę umożliwiającą prowadzenie
remontów obiektów kubaturowych) oraz modernizacja infrastruktury drogowej co w konsekwencji doprowadziło do ożywienia tego rejonu miasta zarówno pod
względem inwestycyjnym, gospodarczym, społecznym jak i turystycznokulturalnym.
 Ponieważ kumulacja działań daje najbardziej wymierne rezultaty, zasadne jest
kontynuowanie rewitalizacji na dotychczasowym obszarze również nowym
okresie programowania – co znalazło również potwierdzenie w spotkaniach
konsultacyjnych nad aktualizacją Programu na lata 2014-2020.
 Słabszą stroną realizacji Programu było to, iż nie udało się osiągnąć
w zadowalającym stopniu planowanego wywołania jeszcze większej aktywności
społecznej i gospodarczej (przedsiębiorczości i samoorganizacji mieszkańców).
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 PROM będący dokumentem programowym służy wszystkim zainteresowanym
jako element polityki rozwoju miasta, określając w długofalowej perspektywie
metody
i
instrumenty
wdrażania
działań
rewitalizacyjnych.
Należy dodatkowo podkreślić, iż lokalne programy rewitalizacji same
bezpośrednio nie rozwiązują zdefiniowanych w procesie ich przygotowania
problemów (są planem działań zdeklarowanych przez różnorodne podmioty
publiczne, społeczne, prywatne i gospodarcze) mają natomiast
wspierać
i ukierunkowywać proces rewitalizacji w obszarach miejskich wymagających
interwencji.

5. Tabele
Tabela 1
Projekty zrealizowane

LP

Nazwa projektu

Podmiot
realizujący

Poniesione
koszty

Uwagi

ZADANIA PRZESTRZENNE
1

Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont Biuro ds. Rewitalizacji
konserwatorski budynku w kwartale H
Obszarów Miejskich ,
(budynek pl. Św. Mikołaja 6)
ul. Cieszyńska 15

1 842 712,03

2

Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont Biuro ds. Rewitalizacji
konserwatorski kwartału F (narożnik
Obszarów Miejskich ,
Wzgórze 11/Orkana 3)
ul. Cieszyńska 15

180 369,91

3

Przebudowa sieci wodociągowej – pakiet AQUA S.A.
Bielsko-Biała
ul. 1 Maja 23

4

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ elewacji
budynku Dywizji Kościuszkowskiej 11 –
wykonanie izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych wraz
z wymianą okienek piwnicznych

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

285 500,00

5

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ elewacji
budynków tj. usunięcie płyt lignocementowych zawierających azbest oraz
wykonanie izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych wraz z wymianą stolarki i
ślusarki okiennej na klatkach
schodowych, a także wykonanie nowej
nawierzchni na drodze dojazdowej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

600 000,00

2 862 260,00
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i miejscach postojowych (budynki
wielorodzinne Podchorążych 7,
Podchorążych 11)

6

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ elewacji
budynków wraz z wykonaniem izolacji
cieplnej ścian zewnętrznych i wymianą
luksfer, stolarki okiennej na klatkach
schodowych i we wbudowanych lokalach
użytkowych, wykonanie nowej
nawierzchni miejsc postojowych
(budynki Mickiewicza 34, Przybyły 8,
Sixta 23 – Słowackiego 28C)

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

373 800,00

7

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ elewacji
budynków tj. usunięcie płyt
elewacyjnych zawierających azbest ze
ścian szczytowych, wykonanie izolacji
cieplnej ścian zewnętrznych wraz
z wymianą stolarki okiennej na klatkach
schodowych, wykonanie nowej
nawierzchni na drodze dojazdowej i
miejscach postojowych (budynki
wielorodzinne Brodzińskiego 14,
Brodzińskiego 12A)

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

466 000,00

8

Rewitalizacja elewacji budynku
Osuchowskiego 2,4,6 wraz z wymianą
stolarki okiennej, wymiana pokrycia
dachówki wraz z niezbędnymi
naprawami więźby dachowej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

147 000,00

9

Wymiana ślusarki okiennej na klatkach
schodowych na okna PCV z częściowym
zamurowaniem w budynkach: Morskie
Oko 2,4,7,15,21,23 oraz Pięciu Stawów
11

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Morskie Oko 23

1 145 269,38

10

Wymiana ślusarki okiennej na klatkach
schodowych na okna PCV z częściowym
zamurowaniem w budynkach: Pięciu
Stawów 1,3,5,7; Doliny Miętusiej
3,11,15,21,27; Morskie Oko 17,25;
Giewont 20; Roztoki 3; Żyzna 6a

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Morskie Oko 23

1 327 877,34

11

Termomodernizacja budynków
wielorodzinnych w zasobach Karpackiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w BielskuBiałej

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Morskie Oko 23

6 643 005,71

12

Termomodernizacja budynków
wielorodzinnych: Giewont 3,8,10,18;
Doliny Miętusiej 18

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Morskie Oko 23

2 900 000,00

13

Termorenowacja stropodachów
Karpacka Spółdzielnia
wentylowanych 27 budynków Karpackiej Mieszkaniowa,
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielskuul. Morskie Oko 23
Białej

465 000,00

14

Likwidacja płyt azbestowych z budynków Beskidzka Spółdzielnia
wielorodzinnych należących do
Mieszkaniowa,
Beskidzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. M. Reja 18
przy

3 035 607,00
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ul. Goleszowskiej 14,16 oraz
Andrychowskiej 10, 3

15

Termomodernizacja budynków
Beskidzka Spółdzielnia
mieszkalnych przy ul.:
Mieszkaniowa,
Łagodnej18,21,22,24,25,27,29,30,
ul. M. Reja 18
31,33; Prusa 3; Żywieckiej 106; Podgórze
3,5,9a,11,11a; Ak.Umiejętności
60;Jutrzenki 41;Orzechowej 13,15

10 810 062,00

16

Wymiana pokrycia dachowego wraz
Beskidzka Spółdzielnia
z wymianą części więźby w budynku przy Mieszkaniowa,
ul. Orkana 14
ul. M. Reja 18

45 145,71

17

Rewitalizacja Bielskiej Starówki – Budowa Biuro ds. Rewitalizacji
parkingu nr 2 ul. Orkana
Obszarów Miejskich ,
ul. Cieszyńska 15

58 1975,33

18

Przebudowa ul. 11-go Listopada,
Barlickiego i Przechód Schodowy

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10

15 802 724,00

19

Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela,
Tuwima, Lipnicka

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10

1 078 622,92

20

Modernizacja przykrycia potoku
Niwka wraz z remontem ul.
Stojałowskiego

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10

116 046,00

21

Przebudowa ul. Spółdzielców

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10

1 561 316,59

22

Rozbudowa skrzyżowania Al. Generała
Andersa i ul. Michałowicza

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10

4 523 561,00

23

Budowa parkingów i organizacja placów
zabaw, przebudowa dróg osiedlowych
i chodników na Osiedlu Grunwaldzkim

Zakład Gospodarki
Mieszkaniowej
ul. Lipnicka 26

3 657 117,68

24

Poprawa funkcjonalności ruchu
kołowego
i pieszego poprzez budowę dróg
pożarowych, miejsc postojowych, a także
zagospodarowaniu przestrzeni miejskich
poprzez budowę placów rekreacyjnych
dla dzieci w rejonie ulic ŻywieckaŁagodna-Langiewicza-Tuwima-JutrzenkiPodgórze-Złotych Kłosów-Siewna-Karowa
w Bielsku-Białej

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Złote Łany”,
ul. Jutrzenki 22

2 006 092,00

25

Poprawa funkcjonalności struktury ruchu Beskidzka Spółdzielnia
kołowego i ruchu pieszego, zwiększenie Mieszkaniowa,
estetyki przestrzeni publicznej – Osiedle ul. M. Reja 18
Słoneczne

1 453 835,41

26

Poprawa funkcjonalności struktury ruchu Beskidzka Spółdzielnia
kołowego ruchu pieszego i estetyki
Mieszkaniowa,
przestrzeni publicznej oraz tworzenie sfer ul. M. Reja 18
bezpieczeństwa – wykonanie ciągu
komunikacyjnego na Osiedlu Beskidzkim

637 374,02

27

Budowa parku rekreacyjnowypoczynkowego przy ul. Bartniczej

Wydział
Gospodarki
Miejskiej
UM w Bielsku-Białej

259 562,02

28

Budowa parku rekreacyjno –
wypoczynkowego ul. Skrzydlewskiego,
ul. Spółdzielców

Wydział
Gospodarki
Miejskiej
UM w Bielsku-Białej

1 032 783,35

29

29

Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Wydział
Gospodarki
Starówki i Parku Słowackiego w
Miejskiej
Bielsku – Białej – etap II
UM w Bielsku-Białej

30

Modernizacja i rozbudowa stadionu
piłkarskiego przy ul. Młyńskiej 52b

Wydział Kultury
Fizycznej
i Turystyki/
Wydział Inwestycji
UM w Bielsku-Białej

31

Boisko sportowe - jednostka „C”,
Os. Karpackie

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa;
ul. Morskie Oko 23

113 000,00

32

Skwer, plac zabaw dla dzieci
na jednostce ‘B”, Os. Karpackie

Karpacka Spółdzielnia
Mieszkaniowa;
ul. Morskie Oko 23

10 000,00

33

Regeneracja, rehabilitacja i zabudowa
pustych przestrzeni publicznych oraz
przebudowa infrastruktury publicznej
związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, rekreacyjnych i
kulturalnych.

Beskidzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. M. Reja 18

197 983,98

34

Modernizacja budynku Teatru Lalek
Teatr Lalek Banialuka
Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia – im. Jerzego Zitzmana,
etap II
ul. Mickiewicza 20

460 645,00

35

Modernizacja budynku Teatru Lalek
Teatr Lalek Banialuka
Banialuka, jego urządzeń i wyposażenia – im. Jerzego Zitzmana,
etap III
ul. Mickiewicza 20

448 470,21

36

Modernizacja i rewaloryzacja budynku Teatr Polski
głównego Teatru Polskiego i „Małej w Bielsku-Białej, ul. 1
Sceny”
Maja 1

37

Modernizacja bazy dydaktycznej
dla kształcenia ustawicznego
i praktycznego-II etap

Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej

13 872 320,00

38

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego
47

Szkoła Podstawowa
Nr 9, ul. Piłsudskiego
47 /
Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej

4 096 793,00

39

Budowa boiska szkolnego w Gimnazjum
Nr 2 w Bielsku-Białej

Gimnazjum Nr 2,
ul. Jutrzenki 13/
Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej

626 572,00

40

Remont i adaptacja budynku Domu
Technika – NOT w Bielsku – Białej, ul. 3
Maja 12

Beskidzka Rada
Federacji Stowarzyszeń
Naukowo –
Technicznych NOT
ul. 3 Maja 10
43-300 Bielsko - Biała

1 566 781,38

41

Restrukturyzacja wraz z modernizacją
Szpitala Ogólnego im. Dr Edmunda
Wojtyły
w Bielsku-Białej

Wydział Polityki
Społecznej/
Wydział Inwestycji
UM w Bielsku-Białej

42

Przebudowa obiektu – Zespół Placówek

Wydział Polityki

11 528 928,00
2 971 242,00

b.d.

50 065 529,07

5 241 996,09
30

43

Opiekuńczo – Wychowawczych
„Pogotowie Opiekuńcze” ul. Lompy 7, 9

Społecznej/
Wydział Inwestycji
UM w Bielsku-Białej

Adaptacja budynku przy ul. Partyzantów
55 dla potrzeb Powiatowego Urzędu
Pracy
i uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej - II etap

Powiatowy Urząd
Pracy
w Bielsku-Białej

586 595,06

ZADANIA GOSPODARCZE
44

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu
handlowego Spółdzielców 5 wraz z
wykonaniem izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych oraz wymianą ślusarki
okiennej i drzwiowej, remontem ciągów
pieszych wzdłuż pawilonu a także
schodów

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

1 228 000,00

45

Edukacja dla przyszłości – atrakcyjna
oferta kształcenia w szkołach
zawodowych Bielska-Białej

Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej

1 769 091,19

46

Remont budynku na potrzeby restauracji BTH MISAT
przy ul. Piwowarskiej 2
ul. Drobniewicza 63

b.d

47

Zakup i remont budynku na cele
usługowe przy ul. Rynek 1/ Cieszyńska 2

b.d.

MISAT Sp. z o.o., ul.
Drobniewicza 63

ZADANIA SPOŁECZNE
48

Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej Straż Miejska,
- kontynuacja (III etap przedsięwzięcia)
ul. Kołłątaja 10

2 674 239,70

49

Budowa strażnicy Państwowej Straży
Pożarnej wraz z siedzibą Komendy
Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.
Leszczyńska 43

2 940 997,00

50

Wsparcie
i
zagrożonych
społecznym

aktywizacja
osób Miejski Ośrodek
wykluczeniem Pomocy Społecznej, ul.
Karola Miarki 11,Punkt
Wsparcia
ul. Piastowska 4

7 233 556,86

51

Wsparcie i integracja społeczności Miejski Ośrodek
lokalnej Bielskiej Starówki i Centrum Pomocy Społecznej, ul.
Miasta Bielska – Białej
Karola Miarki 11,Punkt
Wsparcia
ul. Piastowska 4

384 200,81

Komenda
Miejska
Państwowej
Straży
Pożarnej
Pl. Ratuszowy 9

SUMA:

173 857 560,75

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)

Tabela 2
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Projekty częściowo zrealizowane
LP

Nazwa projektu

Podmiot
realizujący

Poniesione
koszty

Uwagi

ZADANIA PRZESTRZENNE
1

„Nowa Starówka-Nowe Szanse” –
Biuro ds. Rewitalizacji
Rewitalizacja Bielskiej Starówki – etap II Obszarów Miejskich ,
(Rynek 15, Rynek 23, Mur Żwirki, Rynek ul. Cieszyńska 15
32, Rynek 11, Rynek 25, Rynek 24;
Dokumentacja Rynek 16/Słowackiego 1B)

6 157 552,15

2

Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont Biuro ds. Rewitalizacji
konserwatorski 4 budynków w kwartale Obszarów Miejskich ,
G (Dokumentacje Wzgórze 8, 10, 14 )
ul. Cieszyńska 15

131 751,40

3

Remont i adaptacja budynku
Diecezja Bielskodiecezjalnego na cele „Diecezjalnego Żywiecka,
Muzeum”
ul. Żeromskiego 5-7 w
Bielsku-Białej

504 000,00

4

Rewitalizacja budynku klasztornego,
ul. Schodowa 6

Zgromadzenie Sióstr
Szkolnych de Notre
Dame Prowincja
Polska,
ul. Mały Rynek 5

165 000,00

5

Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Nad Niprem 6

Wspólnota
Mieszkaniowa,
ul. Nad Niprem 6

48 367,81

6

Modernizacja kamienicy przy ul.
Zamkowej 8

Wspólnota
Mieszkaniowa,
ul. Zamkowa 8

40 609,68

7

Remont zabytkowego budynku
przy ul. Paderewskiego 10

Wspólnota
Mieszkaniowa
ul.Paderewskiego10

23 354,62

8

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Waryńskiego 6

Wspólnota
Mieszkaniowa przy ul.
Waryńskiego 6

6 258,33

9

Rewitalizacja Bielskiej Starówki – remont Biuro ds. Rewitalizacji
konserwatorski 3 budynków w kwartale L Obszarów Miejskich ,
ul. Cieszyńska 15

79 295

10

Remont dachu i gzymsów oraz
utwardzenie podwórka w budynku przy
ul. Słowiackiego 4

11

Rewitalizacja budynku przy ul. Cyniarskiej Wspólnota
12
Mieszkaniowa,
ul. Cyniarska 12

12

Budowa miejsc postojowych dla
Zakład Gospodarki
samochodów i placu zabaw dla dzieci na Mieszkaniowej
Osiedlu Grażyny
ul. Lipnicka 26

13

Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.
Rychlińskiego 21

Wspólnota
Mieszkaniowa,
ul. Słowackiego 4

Wydział Kultury
Fizycznej
i Turystyki/

3 862
8 506,50
22 558,06
20 017 404,00

32

Wydział Inwestycji
UM w Bielsku-Białej

14

Modernizacja i likwidacja barier
architektonicznych w Galerii Bielskiej
BWA przy ul. 3 Maja 11

Galeria Bielska BWA,
ul. 3 Maja 11

337 831,42

15

Pełniejsze przystosowanie obiektów
Kościoła p/w Świętego Maksymiliana
Kolbe w Bielsku-Białej –
Aleksandrowicach do roli centrum
społeczno - kulturalnego dla lokalnej
wspólnoty mieszkańców.

Rzymsko-Katolicka
Parafia Św.
Maksymiliana Marii
Kolbe;
ul. Św. Maksymiliana
Kolbe 1

1 809 000,00

16

Poprawa dostępności do kultury wysokiej Miasto Bielsko-Biała/
poprzez rozbudowę Domu Muzyki w
Bielskie Centrum
Bielsku-Białej
Kultury

54 464,00

ZADANIA GOSPODARCZE
17

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu
handlowego Cieszyńska 140 wraz z
wykonaniem izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych oraz wymianą ślusarki
okiennej i drzwiowej i remontem ciągów
pieszych wzdłuż pawilonu

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

279 000,00

18

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu
handlowego Listopadowa 65 wraz z
wykonaniem izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych oraz wymianą ślusarki
okiennej i drzwiowej a także remontem
schodów i chodników

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Strzecha”
ul. Osuchowskiego4

125 000,00

19

Likwidacja barier architektonicznych
w lokalach użytkowych. Pawilony
handlowo – usługowe przy ul. Jutrzenki
18-20-22-24, Lenartowicza 20, Żywieckiej
89, Łagodnej 17

Spółdzielnia
Mieszkaniowa
„Złote Łany”,
ul. Jutrzenki 22

116 159,00

ZADANIA SPOŁECZNE
20

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej, Bielskie Stowarzyszenie
Rehabilitacji i Profilaktyki Uzależnień
Artystyczne Teatr
Grodzki,
ul. Sempołowskiej13

340 905,08

SUMA:

30 270 879,05

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)
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Tabela 3
Projekty niezrealizowane
LP

Nazwa projektu

Podmiot zgłaszający

Uwagi

ZADANIA PRZESTRZENNE
1

Remont Placu im. Marcina Lutra
w Bielsku – Białej – etap I

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Bielsku-Białej,
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

2

Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Nad Niprem 2

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Nad Niprem 2

3

Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Pankiewicza 2

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Pankiewicza 2

4

Remont zabytkowej kamienicy
przy ul. Rynek 22

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Rynek 22

5

Remont obiektu zabytkowego
przy ul. Sobieskiego 38

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Sobieskiego 38

6

Remont obiektu zabytkowego
przy ul. Sobieskiego 63

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Sobieskiego 63

7

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Rynek 12

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Rynek 12

8

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Krasińskiego 10

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Krasińskiego 10

9

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Rynek 8

Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 8

10

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Podcienie 11

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Podcienie 11

11

Renowacja zabytkowej kamienicy
przy ul. Piwowarskiej 3

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piwowarska 3

12

Renowacja elewacji zewnętrznych
Śródmiejska Spółdzielnia
budynków mieszkalnych wraz z wymianą Mieszkaniowa,
ślusarki
ul. Leszczyńska 13
na korytarzach w budynkach przy ul.:
Broniewskiego 4,10; Dmowskiego 7,15

13

Renowacja elewacji zewnętrznej
budynku mieszkalnego wraz z wymianą
ślusarki
na korytarzach przy ul. Kierowej 10

14

Modernizacja dźwigów osobowych
Śródmiejska Spółdzielnia
w budynkach przy ul.: Kierowej 10;
Mieszkaniowa,
Broniewskiego 4,7,10; Dmowskiego 7,15. ul. Leszczyńska 13

15

Remont kamienicy przy ul. Cechowej 5

16

Remont kamienicy przy ul. Lubertowicza Wspólnota Mieszkaniowa,

Śródmiejska Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. Leszczyńska 13

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Cechowa 5

34

3a

ul. Lubertowicza 3a

17

Remont instalacji elektrycznej oraz
kanalizacyjnej w wielorodzinnym
budynku mieszkalnym przy ul.
Czwartaków 2

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Czwartaków 2

18

Modernizacja budynku przy ul. Przekop
13

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Przekop 13

19

Rewitalizacja kamienicy przy ul. Targowej Wspólnota Mieszkaniowa,
2
ul. Targowa 2

20

Remont części wspólnych nieruchomości Wspólnota Mieszkaniowa,
z lokalami użytkowymi w budynku
ul. Chopina 6
przy ul. Chopina 6

21

Odnowienie zdegradowanego zasobu
mieszkaniowego

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul.11-go Listopada 4

22

Remont budynku przy ul. Ratuszowej 2

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Ratuszowa 2

23

Remont i modernizacja budynku
mieszkalnego przy ul. Frycza
Modrzewskiego 15

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

24

Remont elewacji i dachu w budynku
przy ul. Pankiewicza 4

Inwestor prywatny
ul. Pankiewicza 4

25

Remont elewacji w budynku
przy Pl. Franciszka Smolki 5

Wspólnota Mieszkaniowa
Pl. Franciszka Smolki 5

26

Modernizacja kamienicy
przy pl. Żwirki i Wigury 1a

Wspólnota Mieszkaniowa
Pl. Żwirki i Wigury 1a

27

Remont generalny budynku
przy ul. Celnej 10

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Celna 10

28

Budowa parkingów wielopoziomowych
w Bielsku – Białej wraz z obiektami
towarzyszącymi

Inwestor / partner prywatny oraz
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, pl.
Ratuszowy 1

29

Parking na jednostce „C” – ul. Matusiaka Karpacka
9; Parking na jednostce „B” Doliny
Mieszkaniowa,
Miętusiej 3
ul. Morskie Oko 23
Os. Karpackie

30

Zabudowa przestrzeni publicznych
chodnikami pieszo-rowerowymi w
zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
„Złote Łany” .

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Złote
ul. Jutrzenki 22

31

Budowa parku rekreacyjno –
wypoczynkowego, ul. Spółdzielców,
ul. Stawowa

Wydział Gospodarki Miejskiej
UM w Bielsku-Białej

32

Rewitalizacja parku i zieleńców w rejonie Wydział Gospodarki Miejskiej
Ratusza
UM w Bielsku-Białej

33

Przygotowanie terenu rekreacyjnego
w otoczeniu budynku przy ul.
Czwartaków 2 wraz z monitoringiem

Wspólnota Mieszkaniowa,
ul. Czwartaków 2

34

Remont i adaptacja sali gimnastycznej
przy Pl. Ks. Marcina Lutra 8

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

35

Ekspozycja historycznego tramwaju,
Pl. F. Żwirki i S. Wigury

Bielskie Towarzystwo Tramwajowe,
ul. Wita Stwosza 20

Spółdzielnia

Łany”,

35

36

Rozbudowa
Beskidzkiej

budynku

Książnicy Książnica
ul. Słowackiego 17a

Beskidzka

37

Modernizacja basenu w ZS
Ogólnokształcących im. A. Krajowej w
Bielsku-Białej

Zespół Szkół Ogólnokształcących im.
Armii Krajowej, ul. Sternicza 4/
Miejski Zarząd Oświaty
w Bielsku-Białej

38

Remont Willi Teodora Sixta –
przy ul. Mickiewicza 24

Akademia TechnicznoHumanistyczna w Bielsku-Białej, ul.
Willowa 2

39

Remont i adaptacja budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 przy
Pl. Ks. Marcina Lutra 7

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

40

Remont i adaptacja budynku Liceum
Ogólnokształcącego, Gimnazjum oraz
Wyższej Szkoły Administracji przy
ul. Frycza Modrzewskiego 12

Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

41

Remont budynku Wyższej Szkoły
Parafia Ewangelicko-Augsburska w
Administracji przy Pl. Ks. Marcina Lutra 7 Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

42

Remont obiektu Muzeum Motoryzacji
w Bielsku-Białej wraz z zapleczem

Automobil Klub Beskidzki,
ul. Kazimierza Wielkiego 1

43

Modernizacja obiektu przy ul.
Sobieskiego 16

Stowarzyszenie Polska – Świat, ul.
Legionów 30

44

Rozbudowa budynku przy
ul. Br. Gierymskich 5 z przeznaczeniem
na poszerzenie działalności klubu
osiedlowego „Pegaz”

Beskidzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa, ul. M. Reja 18

45

Przebudowa i remont obiektu przy
Akademia TechnicznoPl. Fabrycznym 5 w Bielsku-Białej na cele Humanistyczna
edukacyjne i gospodarcze
w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2

46

Budowa Salwatoriańskiego Centrum
Kulturalno-Oświatowego

Księża Salwatorianie
Ul. NMP Królowej Polski 15

47

Adaptacja trzeciego poziomu w
poprzemysłowym budynku przy ul. 1
Maja 24 w Bielsku-Białej na cele
działalności Centrum Animacji Działań
Twórczych Drachma

Fundacja Drachma
ul. Jana III Sobieskiego 10 a
43-300 Bielsko-Biała

48

Nowe funkcje i nowe życie Fabryki
Grossa dzięki rewitalizacji zabytkowej
zabudowy dawnej fabryki Rumu i
Likierów w Bielsku-Białej

JACOB GROSS S.A.

49

Remont budynku Ewangelickiego Domu
Opieki SOAR przy ul. Frycza
Modrzewskiego 25

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Bielsku-Białej
Pl. Ks. Marcina Lutra 12

50

Adaptacja byłych budynków szkolnych na
placówkę rehabilitacyjno-opiekuńczowychowawczą wraz z komplementarnymi
poradniami lekarskimi

Rada Lokalna nr 14 428 im. Św.
Maksymiliana Kolbe – Oddział
Stowarzyszenia „Rycerze Kolumba
w Polsce” z siedzibą w BielskuBiałej, ul. Giewont 2.

ZADANIA GOSPODARCZE
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51

Rewitalizacja zasobów osiedlowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa
poprzez odnowienie /remont/ Pawilonu „Strzecha”
handlowego – usługowego Jesionowa 13 ul. Osuchowskiego4
wraz
z wykonaniem izolacji cieplnej ścian
zewnętrznych oraz wymianą ślusarki
okiennej i drzwiowej a także remontem
schodów
i chodników

52

Rozbudowa budynku przy ul. Sterniczej
26 a z przeznaczeniem na poszerzenie
działalności usługowej

Beskidzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa,
ul. M. Reja 18

53

Rewitalizacja i kompleksowa
modernizacja elewacji zewnętrznej
budynku Pl. Wolności 1

Wspólnota Mieszkaniowa
Pl. Wolności 1

54

Rewitalizacja budynku przy ul.
Konfederatów Barskich 12A

Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Konfederatów Barskich 12A

ZADANIA SPOŁECZNE
55

Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla Miejski Ośrodek Pomocy
kadr integracji społecznej działających na Społecznej, ul. Karola Miarki 11,
terenie Bielska – Białej
Firma szkoleniowa

56

Promocja i wsparcie wolontariatu
w zakresie osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, ul. Karola Miarki 11,
Organizacje Pozarządowe

57

Utworzenie Parku RehabilitacyjnoSzkoleniowo-Usługowego

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne
Teatr Grodzki,
ul. Sempołowskiej13

(Opracowanie własne na podstawie informacji otrzymanych od projektodawców z PROM)
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