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Uzasadnienie
Skrócony opis Projekt jest kontynuacją zwycięskiego projektu z 2019, który zakłada rewitalizację terenu

Podlesia. Kolejnym etapem realizacji koncepcji wypracowanej przez mieszkańców
Dąbrowy Górniczej ma być budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Podlesie, wzdłuż lasu.
Ścieżka będzie stanowiła naturalne przedłużenie leśnych tras biegowych i rowerowych.

Cel oraz opis realizacji
projektu

Celem całego projektu Podlesie Pełne Życia jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkańców miasta na terenie Podlesia. Niniejszy projekt zakłada realizację kolejnego
etapu tego projektu . Polega on na wybudowaniu wzdłuż ulicy Podlesie ciągu pieszo-
rowerowego od skrzyżowania z ul. Tysiąclecia do ul. Myśliwskiej i Laski. W ramach tego
etapu zostanie zbudowany chodnik dla spacerowiczów wzdłuż lasu oraz szeroka ścieżka
rowerowo-rolkowa. Będą one stanowiły naturalne przedłużenie ścieżek leśnych, co 
uatrakcyjni możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu na tym terenie. Naturalne
zacienienie drzew stworzy idealne warunki dla spacerów zarówno dla osób starszych jak
i rodziców z małymi dziećmi. Niewątpliwym atutem projektu jest powstanie ścieżki
o nawierzchni przyjaznej dla rolkarzy o długości ponad 2 km. W ramach tego projektu
zostanie zmieniony układ komunikacyjny na ul. Podlesie. Zgodnie z wypracowaną
koncepcją zamknięta będzie droga przy lesie w kierunku Strzemieszyc a ruch
dwukierunkowo będzie odbywał się po drodze prowadzącej od ul. Myśliwskiej do ul.
Tysiąclecia. Zostanie zachowany zjazd na S1 w kierunku Bielska Białej. W ramach
projektu zostanie zaaranżowana zieleń i dokonane nasadzenia drzew i krzewów.
Przewidziano również zainstalowanie elementów małej architektury oraz oświetlenia. Cała
koncepcja rewitalizacji terenu Podlesia wypracowana przez mieszkańców i architektów
w 2020 r. zakłada: 1. Rewitalizację Parku Podlesie - etap I (został zrealizowany). 2.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Podlesie od strony lasu - etap II. 3. Budowa
skateparku i pumptracku na terenie obok wybiegu dla psów przy ul. Podlesie - etap III lub
IV. 4. Zagospodarowanie terenu strzelnicy sportowej - stworzenie strzelnicy łuczniczej wraz
z infrastrukturą rekreacyjną - etap III lub IV.

Uzasadnienie realizacji
projektu

Niniejszy projekt jest kolejnym etapem wygranego w 2019 r. projektu Podlesie Pełne Życia.
Swym zasięgiem obejmuje takie dzielnice jak Gołonóg, Kasprzak, Podlesie, Tworzeń,
Stary Gołonóg, Górka Gołonoska. Po realizacji pierwszego etapu tego projektu, tj.
rewitalizacji Parku Podlesie oraz ilości osób, które teraz spędzają w nim wolny czas,
wyraźnie widać, że mieszkańcy bardzo potrzebują dobrze zorganizowanej i spójnej
przestrzeni rekreacyjnej na tym obszarze. Ponadto realizacja tego projektu przyczyni się do
dywersyfikacji obszarów rekreacyjnych na terenie miasta, co spowoduje większą ich
dostępność i wzmocni komfort korzystania z nich.

Lokalizacja projektu
Miejsce realizacji

projektu
Ulica Podlesie od strony lasu. PROJEKT MOŻLIWY DO REALIZACJI /patrz zakładka
weryfikacja/

Koszty



Szacunkowy koszt
realizacji

4 700 000 zł

Koszt po weryfikacji 4 700 000 zł

Poszczególne elementy
kosztów

1 Dokumentacja projektowa 180 000 zł

2 Chodnik dla spacerujących 1 600 000 zł

3 Trasa dla rolkarzy i rowerzystów 1 600 000 zł

4 Nasadzenia drzew i krzewów 200 000 zł

5 Oświetlenie 1 000 000 zł

6 Elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki) 120 000 zł

Wykaz załącznikow dołączonych do projektu
Lista poparcia Tak

Czy teren jest
własnością Gminy lub

Skarbu Państwa?

Tak

Skan zgody podmiotu
posiadającego tytuł

prawny do
nieruchomości

Nie


