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Odpowiedź na ankietę nr 1 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca ograniczenia „dzikiego” i niezgodnego z przepisami parkowania „turystów” na 

drodze w obrębie planowanej inwestycji: 

 

Odpowiedź: 

W celu utrudnienia parkowania pojazdów nieuprawnionych w obrębie al. Armii Krajowej, wprowadzono 

„wysokie” krawężniki drogowe +16cm, przy jednoczesnym zachowaniu oznakowania B1 na wylocie z 

ronda w al. Armii Krajowej. MZD BB w obszarze przedsięwzięcia planuje objąć ul. Skalną strefą 

zamieszkania, w której kierowca może parkować pojazd jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.  

Rozwiązanie to zostanie przyjęte jeżeli zarządzający ruchem na terenie Miasta, tj. Wydział Komunikacji 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu w takiej formie. 
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Odpowiedź na ankietę nr 2 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 1) odpowiedź na wniosek o utrzymaniu dotychczasowego przebiegu ul. Skrajnej: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że dotychczasowy kąt zwrotu ul. Skrajnej z al. Armii Krajowej wynosi 51° i jest niezgodny z 

obowiązującymi przepisami, w związku z czym nie ma możliwości zachowania dotychczasowego przebiegu 

ul. Skrajnej.  

Uwzględniając obowiązujące przepisy oraz warunki terenowe, w projekcie: 

- dokonano korekty przecięcia osi dróg z 90° do kąta 85°. 

- wykonano pochylenie podłoże na wlocie ul. Skrajnej do al. Armii Krajowej o spadku 3% oraz 12%. 

Odcinki proste zostały wyokrąglone łukiem wypukłym R=300m. oraz dokonano korekty promienia skrętu  

w prawo z ul Skrajnej do 12.5m. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 2) odpowiedź na wniosek o poszerzeniu ul. Skrajnej na długości od al. Armii Krajowej do potoku 

Olszówki, umożliwiając mijanie się samochodów osobowych: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że zakres inwestycji nie obejmuje rozbudowy ul. Skrajnej i nie ma możliwość wykonania jej 

poszerzenia na wnioskowany odcinku. W projekcie, uwzględniając korektę przecięcia osi dróg, wykonano 

2 pasach ruchu szerokości 2,5m na długości 28,80m. Szerokość 5m gwarantuje mijanie się pojazdów 

będących uczestnikami ruchu na drodze zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zostało potwierdzone 

analizą przejezdności.  

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 3) odpowiedź na wniosek, dotyczący zachowania drożności połączenia al. Armii Krajowej 

z ul. Olszówki.  

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że istniejące skrzyżowanie ul. Olszówki z al. Armii Krajowej w km 0+522,66 przy obecnych 

parametrach tj. kąta zwrotu dróg około 16,5° oraz 19% spadku podłużnego na połączeniu dróg, nie 

spełnia parametrów skrzyżowania oraz zjazdu. Warunki terenowe uniemożliwiają wykonanie połączenia 

ulic zachowując obowiązujące przepisy, w związku z tym obecny odcinek łączący ul. Olszówki z al. Armii 

Krajowej zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego i dostosowany zostanie wyłącznie do ruchu 

pieszego. 
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Odpowiedź na ankietę nr 3 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca poszerzenia zakresu przebudowy ul. Skalnej do ul. Żołędziowej, z uwagi na brak 

możliwości dojazdu do nieruchomości od strony al. Armii Krajowej, z uwagi na postój samochodów wzdłuż 

przedmiotowego odcinka: 

 

Odpowiedź: 
Informujemy, że zakres inwestycji nie obejmuje rozbudowy ul. Skalnej na odcinku od ul. Skalnej 44 do 

ul. Żołędziowej. Inwestycja zasadniczo obejmuje przebudowę ul. Skalnej w ograniczonym zakresie, 

ponieważ głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa Alei Armii Krajowej. Miejski Zarząd Dróg 

w Bielsku-Białej z uwagi na charakter ulicy i szlaki komunikacyjne  pieszych, turystów na tym obszarze 

ustalił zakres inwestycji obejmujący również część ul. Skalnej w przebiegu równoległym do głównego 

szlaku komunikacyjnego jako alternatywna trasę komunikacyjną dla pieszych 

MZD w obszarze przedsięwzięcia planuje objąć ul. Skalną strefą zamieszkania, w której kierowca może 

parkować pojazd jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.  

Rozwiązanie to zostanie przyjęte jeżeli zarządzający ruchem na terenie Miasta, tj. Wydział Komunikacji 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu w takiej formie. 
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Odpowiedź na ankietę nr 4 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

ad 1) Informacja o połączeniu al. Armii Krajowej z ul. Skrajną: 

 

Odpowiedź: 

Projektowane pochylenie podłużne ul. Skrajnej na połączeniu z al. Armii Krajowej wynosi 3% oraz 12%. 

Odcinki proste zostały wyokrąglone łukiem wypukłym R=300m. oraz dokonano korekty promienia skrętu  

w prawo z ul Skrajnej do 12.5m. 

 

Obecny kąt zwrotu osi dróg pomiędzy al. Armii Krajowej i ul. Skaranej wynosi 51° i jest niezgodny z 

obowiązującymi przepisami. Wykonanie kąt zwrotu o wartości 90° (obecnie wykonano korektę do około 

85°) doprowadzi do zachowania normatywnego kąta zwrotu ulic. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 2) Informacja o „zaślepieniu” ul. Gotyckiej 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że zakres dokumentacji projektowej nie obejmuje ul. Gotyckiej. Istniejący dojazd do 

ul. Gotyckiej nadal będzie przebiegał z ul. Olszówki. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 3) Informacja o przebiegu projektowanej kanalizacji „pod kołem” 

 

Odpowiedź: 

Wykonano korektę przebiegu kanalizacji deszczowej o 0,5m w kierunku osi pasa ruchu, co umożliwi 

poruszanie się pojazdów bez konieczności najeżdżania na pokrywy studni kanalizacyjnych. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 4) Cel zmiany lokalizacji pętli autobusowej: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że celem zmiany lokalizacji pętli autobusowej jest jej przebudowa, która zapewni: 

- miarodajne parametry pętli dla zawracania autobusów,  

- bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, przy zachowaniu ciągłości potoków ruchu, 

- normatywne uwarunkowania dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez konieczności 

zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwość mijania się autobusów na pętli autobusowej. 

 

Z uwagi na powyższe, przebudowa pętli autobusowej w istniejącej lokalizacji jest niemożliwa. 

Warunki terenowe i własnościowe wymuszały by, dla zrealizowania pętli spełniającej ww. parametry, 

konieczność przejęcia pasa szerokości 10m (do granicy z dz nr 903 – obręb Olszówka Górna), w obrębie 

którego zlokalizowany jest istniejący zjazdu do SKG S.A. Szerokość zajętości terenu dla projektowanej 

pętli autobusowej wynosi około 33x49m. 
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Zasadnicza treść ankiety: 

ad 5) Informacja o przebudowie słupów sieci teletechnicznej: 

Odpowiedź: 

Projekt zakłada przebudowę słupów sieci teletechnicznej w rejonie dz nr 6/9 (obręb Olszówka Górna) 

zgodnie z warunkami uzyskanymi od Orange S.A. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

ad 6) Informacja o zniesieniu tonażu 3,5t przy ul. Skrajnej oraz dostosowanie parametrów skrętu dla 

ciągników siodłowych : 

 

Odpowiedź: 

Przebudowa skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Skrajnej realizowanej jest na odcinku 66m. Na 

projektowanym odcinku parametry techniczne drogi będą dostosowane kategorii KR3. Ponieważ projekt w 

swym zakresie nie obejmuje rozbudowy ul. Skrajnej na całej jej długości, obecny tonaż zostanie 

zachowany.  

W celu umożliwienia przejezdności ciągnika siodłowego, projektant wykonał korektę promienia skrętu do 

12.5m oraz zmianę kąta zwrotu dróg z 90° do około 85°. 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 7) Alternatywny zjazd z al. Armii Krajowej w ul. Olszówki; 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że istniejące skrzyżowanie ul. Olszówki z al. Armii Krajowej w km 0+522,66 przy obecnych 

parametrach tj. kąta zwrotu dróg około 16,5° oraz 19% spadku podłużnego na połączeniu dróg, nie 

spełnia parametrów skrzyżowania oraz zjazdu. Warunki terenowe uniemożliwiają wykonanie połączenia 

ulic zachowując obowiązujące przepisy, w związku z tym obecny odcinek łączący ul. Olszówki z al. Armii 

Krajowej zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego i dostosowany zostanie wyłącznie do ruchu 

pieszego. 
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Odpowiedź na ankietę nr 5 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Uzasadnienie przebudowy skrzyżowania al. Armii Krajowej z ul. Skrajną: 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że dotychczasowy kąt zwrotu ul. Skrajnej z al. Armii Krajowej wynosi 51° i jest niezgodny z 

Dz. U. 2016 poz. 0 nr 124., w związku z czym nie ma możliwości zachowania dotychczasowego przebiegu 

ul. Skrajnej.  

Uwzględniając obowiązujące przepisy oraz warunki terenowe, w projekcie: 

- dokonano korekty przecięcia osi dróg z 90° do kąta około 85°. 

- wykonano pochylenie podłoże na wlocie ul. Skrajnej do al. Armii Krajowej o spadku 3% i 12% 

wyokrąglonej łukiem wypukłym 300m. 

- W celu umożliwienia przejezdności ciągnika siodłowego, dokonano korekty promienia skrętu do 12.5m. 
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Odpowiedź na ankietę nr 6 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca wysokości muru oraz skomunikowania parceli 55/4 i 55/3: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że: 

 

- po wykonaniu wizji w terenie, w obszarze działki nr 55/3, projektant wykonał korektę połączenia 

przedmiotowych parcel z al. Armii Krajowej. Na prośbę mieszkańców zachowana zostanie istniejąca forma 

skomunikowania, tj.: lokalizacja zjazdu na działkę nr 55/3 oraz schodów łączących al. Armii Krajowej z 

działką nr 55/4. Projektowany mur oporowy zostanie zakończony przy granicy działek 55/4 i 55/6. 

 

- istniejące połączenie parceli nr 55/4 (tj. Olszówki 138) z ul. Olszówki nie ulegnie zmianie – wskazany 

odcinek jest poza zakresem opracowania. Połączenie ul. Olszówki z al. Armii Krajowej realizowane będzie 

przez rondo „Nila”.  

 

- istniejące skrzyżowanie ul. Olszówki z al. Armii Krajowej w km 0+522,66 przy obecnych parametrach tj. 

kąta zwrotu dróg około 16,5° oraz 19% spadku podłużnego na połączeniu dróg, nie spełnia parametrów 

skrzyżowania oraz zjazdu. Warunki terenowe uniemożliwiają wykonanie połączenia ulic zachowując 

obowiązujące przepisy, w związku z tym obecny odcinek łączący ul. Olszówki z al. Armii Krajowej zostanie 

zamknięty dla ruchu samochodowego i dostosowany zostanie wyłącznie do ruchu pieszego. 
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Odpowiedź na ankietę nr 7 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 1) Informacja dotycząca konieczności wycięcia topoli: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że topole zlokalizowane w ciągu al. Armii Krajowej w pasie o szerokości minimum 10,25m 

zostały przeznaczone do wycinki zgodnie z wykonany planem wycinki który jest do wglądu w MZD BB 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 2) Informacja dotycząca sprzeciwu zmiany lokalizacji pętli autobusowej oraz wprowadzeniu zakazu 

dojazdu autokarów pod kolejkę gondolową:  

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że przebudowa istniejącej pętli autobusowej w istniejącym miejscu przy zachowaniu: 

- miarodajnych parametrów pętli dla zawracania autobusów,  

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej 

Jest niemożliwa. 

Warunki terenowe i własnościowe wymuszały by, dla zrealizowania pętli spełniającej ww. parametry, 

konieczność przejęcia pasa szerokości 10m (do granicy z dz nr 903 – obręb Olszówka Górna), w obrębie 

którego zlokalizowany jest istniejący zjazdu do SKG S.A. Szerokość zajętości terenu dla projektowanej 

pętli autobusowej wynosi około 33x49m. 

 

Informujemy, że wjazd pod kolejkę gondolową od istniejącej pętli autobusowej będzie zablokowany przez 

szlaban, który otwierany będzie jedynie w sytuacjach wyjątkowych zagrażających życiu i zdrowiu oraz 

osobom upoważnianym.  
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Odpowiedź na ankietę nr 8 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca sprzeciwu zmiany lokalizacji pętli autobusowej, konieczności wycięcia topoli, 

wprowadzenia zakazu wjeżdżania autokarów pod stację gondolową: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że: 

1/ pozostawianie pętli autobusowej w obecnym miejscu jest niemożliwe z uwagi na zachowanie 

miarodajnych parametrów pętli dla zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej 

jest niemożliwe. 
Warunki terenowe i własnościowe wymuszały by, dla zrealizowania pętli spełniającej ww. parametry, 

konieczność przejęcia pasa szerokości 10m (do granicy z dz nr 903 – obręb Olszówka Górna), w obrębie 

którego zlokalizowany jest istniejący zjazdu do SKG S.A. Szerokość zajętości terenu dla projektowanej 

pętli autobusowej wynosi około 33x49m. 

 

2/ topole zlokalizowane w ciągu al. Armii Krajowej w pasie o szerokości minimum 10,25m zostały 

przeznaczone do wycinki zgodnie „Planem Wyrębu” który jest w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg 

w Bielsku-Białej 

 

3/ wjazd pod kolejkę gondolową od istniejącej pętli autobusowej będzie zablokowany przez szlaban, który 

otwierany będzie jedynie w sytuacjach wyjątkowych zagrażających życiu i zdrowiu oraz osobom 

upoważnianym.   
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Odpowiedź na ankietę nr 9 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Informacje dotyczące projektowanej linii ozn. na planie jako „Teren niezbędny dla realizacji inwestycji” 

oraz przebudowy zjazdu indywidualnego do posesji 310. 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że: 

- wykonano korektę linii ozn. jako „teren niezbędny do realizacji inwestycji” wzdłuż projektowanego 

przyłącza sieci wodociągowej, które znajduje się na dz. Nr 6/16 w sposób nie przekraczający granicy 

działki nr 6/9.  

- istniejąca granica parceli 6/9 od strony al. Armii Krajowej ulegnie przesunięciu na odległość od około 

1,5m do 2,20m. Nowy przebieg granicy przedstawiony zostanie na okazaniu granic przez uprawnionego 

geodetę,  

- korektę wysokościowa zjazdu indywidualnego wykonano poprzez zastosowanie spadku podłużnego 5% 

na odcinku długości 5m, następnie 15% na odcinku 7m. 
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Odpowiedź na ankietę nr 10  

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Informacja dotycząca rozwiązania problemu wjeżdżania pojazdów samochodowych na zakazie, sprzeciwu 

przeniesienia pętli autobusowej, która generuje tylko koszt budowy i przyszłe odszkodowania związane z 

konsekwencjami wynikającymi z bezpośredniego kontaktu z korytem rzeki i skarpą oraz bezpośredniej 

ingerencji generowanego hałasu i szkodliwych spalin. Projekt nie przewiduje bezpieczeństwa 

wynikającego z sąsiedztwa drzew.  

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że: 

1) W celu utrudnienia parkowania pojazdów nieuprawnionych w obrębie inwestycji drogowej, 

wprowadzono „wysokie” krawężniki drogowe +16cm, przy zachowaniu oznakowania B1 na wylocie z 

ronda w al. Armii Krajowej. Dodatkowo ul. Skalna w obszarze przedsięwzięcia zostanie objęta strefą 

zamieszkania, w której kierowca może parkować pojazd jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. 

 

2) Przeniesienie pętli autobusowej wykonano z uwagi na zachowanie miarodajnych parametrów pętli dla 

zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej. 

 

3) W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

zakresie potoku Olszówka ustaliły warunki dla przebudowy umocnień koryt potoku Olszówka opiniując 

pozytywnie założenia projektowe. W ramach zabezpieczenia skarp potoku Olszówka w obrębie 

projektowanej pętli autobusowej wykonano narzut kamienny głazami dn500-800, klinowanymi 

mechanicznie. Dodatkowo po przeprowadzonej wizji lokalnej w projekcie wykonano korektę 

zabezpieczenia skarpy potoku od strony parceli nr 61/1, 62/2, która wymaga powtórnego uzgodnienia z 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 

 

4) W ramach realizacji dokumentacji projektowej, wykonana została analiza akustyczna generowanego 

hałasu - wynika z niego brak przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Karta Informacyjna 

przedsięwzięcia z przedmiotową analizą jest do wglądu w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. 

 

5) Informujemy, w ramach rozbudowy al. Armii Krajowej, przewiduje się wykonanie wycinki drzew i 

krzewów w pasie o szerokości minimum 10,25m zgodnie z „Planem Wyrębu” który jest do wglądu w 

Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. 
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Odpowiedź na ankietę nr 11  

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Informacja w sprawie zabezpieczenia projektowanej pętli autobusowej od strony rzeki, generowania 

hałasu, spalin oraz zachowania przejścia przy istniejącym połączeniu ul. Olszówki z al. Armii Krajowej: 

 

Odpowiedź: 

 

ad 1) 

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

zakresie potoku Olszówka ustaliły warunki dla przebudowy umocnień koryt potoku Olszówka opiniując 

pozytywnie założenia projektowe. W ramach zabezpieczenia skarp potoku Olszówka w obrębie 

projektowanej pętli autobusowej wykonano narzut kamienny głazami dn500-800, klinowanymi 

mechanicznie. Dodatkowo po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uwzględniając sugestie mieszkańców  w 

projekcie wykonano korektę zabezpieczenia skarpy potoku od strony parceli nr 61/1, 62/2, która wymaga 

powtórnego uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. 

 

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej, wykonana została analiza akustyczna generowanego 

hałasu oraz substancji szkodliwych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie zostaną przekroczone 

poziomy dopuszczalne. Karta Informacyjna przedsięwzięcia z przedmiotową analizą jest do wglądu w 

Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. 

 

Ad 2) 

Wykonano korektę projektu – bezpośrednie połączenie ul. Olszówki z al. Armii Krajowej w km 0+522,66, 

przeznaczono dla ruchu pieszego. 
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Odpowiedź na ankietę nr 12 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Informacja dotycząca sprzeciwu do założeń projektowych, przeniesienia pętli autobusowej z uwagi na 

utrudnienia komunikacyjne dla osoby zakwalifikowanej do II grupy inwalidzkiej oraz sprzeciwu dla ruchu 

autokarów pod dolną stację kolejki: 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że przebudowa istniejącej pętli autobusowej w istniejącym miejscu przy zachowaniu: 

- miarodajnych parametrów pętli dla zawracania autobusów,  

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej, 

jest niemożliwa 

 

Warunki terenowe i własnościowe wymuszały by, dla zrealizowania pętli spełniającej ww. parametry, 

konieczność przejęcia pasa szerokości 10m (do granicy z dz nr 903 – obręb Olszówka Górna), w obrębie 

którego zlokalizowany jest istniejący zjazdu do SKG S.A. Szerokość zajętości terenu dla projektowanej 

pętli autobusowej wynosi około 33x49m. 

 

Ponadto w projekcie: 

- wykonano zagospodarowanie istniejącej pętli autobusowej miejscami umożliwiającymi odpoczynek, 

- spadek podłużny jezdni (w tym chodników) ukształtowano w sposób, który nie przekracza 6% i wynosi 

odpowiedni 4,92% oraz 5,75% (jedynie na odcinku około 33m) – w stanie istniejącym profil podłużny 

drogi na przedmiotowym odcinku wynosi od 4,9% do 6,9%, 

- wykonano nawierzchnię chodników z kostki betonowej bez-fazowej, która umożliwia swobodne 

przemieszanie się sprzętu inwalidzkiego, 

- wjazd pod kolejkę gondolową od istniejącej pętli autobusowej będzie zablokowany przez szlaban, który 

otwierany będzie jedynie w sytuacjach wyjątkowych zagrażających życiu i zdrowiu oraz osobom 

upoważnianym. 

 

Ponadto, Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej informuje, że w bieżącym roku zostanie uruchomiony 

System Zarządzania Ruchem, który przy jednoczesnej współpracy i koordynacji z Miejskim Zakładem 

Komunikacji umożliwi, w uzasadnionych przypadkach, uwzględniać prośby pasażerów związane z 

kursowaniem autobusów. 
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Odpowiedź na ankietę nr 13 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

 

Informacja dotycząca sprzeciwu zmiany lokalizacji pętli autobusowej, ingerencji w środowisko naturalne, 

zanieczyszczenia powietrza, hałasu, osunięcia się gruntu sąsiadujących działek: 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że: 

 

1) Przeniesienie pętli autobusowej wykonano z uwagi zachowanie miarodajnych parametrów pętli dla 

zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej  

 

2) Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej sporządzona została dokumentacja przyrodnicza, w 

której m.in. oceniono występowanie w przedmiotowym obszarze herpetofauny oraz dołożono wszelkich 

starań do ich zabezpieczenia. Z opracowaną Karta Informacyjna Przedsięwzięcia zawierającą 

przedmiotową analizę można zaznajomić się w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej. 

 

3) W ramach realizowanej dokumentacji projektowej, wykonana została analiza akustyczna 

generowanego hałasu oraz substancji szkodliwych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie zostaną 

przekroczone poziomy dopuszczalne. Wnioski z opracowanej analizy zawarte zostały w Karcie  

Informacyjnej Przedsięwzięcia z która jest do wglądu z MZD BB  

 

4) Po wizji lokalnej w projekcie wykonano korektę zabezpieczenia skarpy potoku od strony parceli nr 

61/1, 62/2, która wymaga powtórnego uzgodnienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody 

Polskie. 
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Odpowiedź na ankietę nr 14  

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca sprzeciwu przeniesienia pętli autobusowej z uwagi na zanieczyszczenia, hałas, 

zagrożenia osuwania się gruntu pod wpływem wstrząsów oraz zagrożenia dla linii brzegowej: 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że: 

1) Przeniesienie pętli autobusowej wykonano z uwagi zachowanie miarodajnych parametrów pętli dla 

zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej  

 

2) W ramach realizowanej dokumentacji projektowej, wykonana została analiza akustyczna 

generowanego hałasu oraz substancji szkodliwych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie zostaną 

przekroczone poziomy dopuszczalne. Wnioski z opracowanej analizy zawarte zostały w Karcie  

Informacyjnej Przedsięwzięcia z która jest do wglądu z MZD BB. 

 

3)  Teren zagospodarowany pod projektowaną pętlę autobusową zostanie zabezpieczony murami 

żelbetowymi dostosowanymi do przekazywanego obciążenia 

 

4) W przypadku linii brzegowej, informujemy że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

zakresie potoku Olszówka ustaliły warunki dla przebudowy umocnień koryt potoku Olszówka opiniując 

pozytywnie założenia projektowe. W ramach zabezpieczenia skarp potoku Olszówka wykonany zostanie 

narzut kamienny głazami dn500-800, klinowanymi mechanicznie.  
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Odpowiedź na ankietę nr 15 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

ad 1) Informacja dotycząca rozwiązania problemu wynikającego z przenoszenia, w trakcie „większych” 

opadów, żwiru z istniejącej nawierzchni tłuczniowej ul. Skalnej na jezdnię ronda „Nila”: 

 

Odpowiedź: 

Istniejącą nawierzchnię tłuczniową dolnego odcinka ul. Skalnej w rejonie istniejącego połączenia z 

chodnikiem przy rondzie „Nila”, wykonano z kostki betonowej, na pozostałym odcinku jezdnię wykonano z 

nawierzchni bitumicznej. Wody opadowe z ul. Skalnej odprowadzono do projektowanego rowu 

przydrożnego, z którego projektowaną kanalizacją deszczową odprowadzono do potoku Olszówka. 

Zabudowa studni RHR.  

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Ad 2) Informacja dotycząca zabezpieczenia ul. Gotyckiej (w tym mienia prywatnego) przed „dużymi” 

opadami. Wody napływającymi ze stoku Szyndzielnia tworzą „dywan” wody, który zostaje odebrany 

dopiero rowem odwaniającym wzdłuż ul. Skrajnej:  

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że projekt nie obejmuje w swym zakresie zabezpieczenia ul. Gotyckiej oraz ul. Olszówka 

przed wodami napływającymi z terenów przyległych do tych ulic. Ul. Gotycka oraz ul. Olszówki jest poza 

zakresem opracowania. 

 

W ramach rozbudowy al. Armii Krajowej przewidziano dwa niezależne systemy odwodnienia: 

- przechwytujące wody napływające z terenów przyległych do al. Armii Krajowej, 

- odprowadzające wody opadowe z terenów utwardzony projektowanej infrastruktury. 

Rozwiązania te przyczynią się do zmniejszenia obszaru oddziaływania na ul. Gotycką.  

 

W projekcie przyjęto: 

- Na odcinku od dolnej stacji gondolowej kolejki do istniejącej pętli autobusowej, wody skarpowe 

napływowe uchwycono wyprofilowanym korytem z bruku kamiennego i odprowadzono nowo 

projektowanymi wylotami bezpośrednio połączonymi z korytem potoku Olszówka.  

- Na odcinku od istniejącej pętli autobusowej do projektowanej pętli autobusowej, wody skarpowe 

napływowe uchwycono kanałem otwartym żelbetowym, który również ma niezależne odprowadzenie wód 

opadowych do potoku Olszówka.  

- Z projektowanych nawierzchni utwardzonych, wody opadowe uchwycono projektowaną kanalizacją 

deszczową zlokalizowaną w jezdni. Wody opadowe przejęte przez kanalizację deszczową odprowadzono 

do potoku Olszówka. 

 

W ramach realizowanej dokumentacji projektowej, opracowano Operat Wodno-Prawny poprzedzony 

obliczeniami hydrauliczno-hydrologicznymi, które stanowił podstawę do przyjętych rozwiązań 

projektowych. Opracowana dokumentacja jest do wglądu w MZD BB.  
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Odpowiedź na ankietę nr 16 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca sprzeciwu do zmiany lokalizacji pętli autobusowej, wprowadzonych utrudnień dla 

ruchu pieszego i rowerowego oraz braku ograniczeń dla ruchu samochodowego. 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że: 

 

1/ Przeniesienie pętli autobusowej realizowane jest z uwagi na zachowanie miarodajnych parametrów 

pętli dla zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej  

 

2/ W projekcie wykonano dwa pasy ruchu o szerokości 3m, w celu bezpiecznego mijania się autobusów 

oraz rowerzystów przemieszczających się w płaszczyźnie jezdni 

 

3/ W projekcie wykonano chodnik szerokości 3,5m, w celu bezpiecznego oddzielenia turystów od jezdni, 

 

4/ W celu utrudnienia parkowania pojazdów nieuprawnionych w obrębie al. Armii Krajowej wykonano 

„wysokie” krawężniki drogowe +16cm. Jednocześnie projekt zachowuje oznakowanie B1 na wylocie z 

ronda w al. Armii Krajowej.  

MZD BB w obszarze przedsięwzięcia planuje objąć ul. Skalną strefą zamieszkania, w której kierowca 

może parkować pojazd jedynie w wyznaczonych do tego miejscach. Rozwiązanie to zostanie przyjęte 

jeżeli zarządzający ruchem na terenie Miasta, tj. Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, 

zatwierdzi projekt stałej organizacji ruchu w takiej formie. 
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Odpowiedź na ankietę nr 17 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca braku zapewnienia bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego, braku ograniczeń 

dla ruchu samochodowego w tym wjazdu autokarów, braku usunięcia topoli zagrażających pieszym i linii 

elektroenergetycznej, sprzeciwu dla zmiany lokalizacji pętli autobusowej: 

 

Odpowiedź: 

 

Informujemy, że: 

1/ dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze w projekcie wykonano: 

- Dwa pasy ruchu o szerokości 3m, w celu bezpiecznego mijania się autobusów oraz rowerzystów 

przemieszczających się w płaszczyźnie jezdni.  

- Chodnik szerokości 3,5m, w celu bezpiecznego oddzielenia pieszych od jezdni, 

- przebudowę oświetlenia ulicznego, która spełni warunki prawidłowego oświetlenia jezdni i chodników 

(zgodnie z obowiązującymi normami) 

 

2/ W celu utrudnienia parkowania pojazdów nie uprawnionych w obrębie al. Armii Krajowej zastosowano 

„wysokie” krawężniki drogowe +16cm, przy jednoczesnym zachowaniu oznakowanie B1 na wylocie z 

ronda w al. Armii Krajowej. Dodatkowo ul. Skalna w obszarze przedsięwzięcia zostanie objęta strefą 

zamieszkania, w której kierowca może parkować pojazd jedynie w wyznaczonych do tego miejscach.  

 

3/ Informujemy, że wjazd pod kolejkę gondolową od istniejącej pętli autobusowej będzie zablokowany 

przez szlaban, który otwierany będzie jedynie w sytuacjach wyjątkowych zagrażających życiu i zdrowiu 

oraz osobom upoważnianym.  

 

4/ W ramach rozbudowy al. Armii Krajowej, przewiduje się wykonanie wycinki topoli w pasie o szerokości 

minimum 10,25m zgodnie z „Planem Wyrębu” który jest do wglądu w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku- 

Białej 

 

5/ W ramach rozbudowy al. Armii Krajowej przewidziano przeniesienie oświetlenia ulicznego (w tym linii 

elektroenergetycznej) z obszaru zadrzewionego u podnóże skarp tzn.: za projektowanym obrzeżem, które 

stanowi zewnętrzne obramowanie chodników i prawostronnej opaski szer. 0,75m z kostki betonowej.  

 

6/ Przeniesienie pętli autobusowej realizowane jest z uwagi na zachowanie miarodajnych parametrów 

pętli dla zawracania autobusów przy jednoczesnym zachowaniu: 

- bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy zapewnieniu ciągłości potoków ruchu, 

- zachowania normatywnych uwarunkowań dla wiaty przystankowej (pochylenia podłużne) bez 

konieczności zastosowania stopni uniemożliwiających korzystanie osobom niepełnosprawnym, 

- możliwości mijania się autobusów na pętli autobusowej  
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Odpowiedź na ankietę nr 18 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca wjazdu na posesję 299, informacji o projektowanym murze oporowym przy posesji 

299, wyglądu zjazdu na posesję, możliwości postoju samochodów osobowych na projektowanym zjeździe 

komunikacyjnym oraz sposobu zagospodarowania przestrzeni przy murze oporowym: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że: 

1/ Po wykonaniu wizji w terenie, w obszarze działki nr 55/3, projektant wykonał korektę połączenia 

parceli nr 55/3 i 55/13 z al. Armii Krajowej. Na prośbę mieszkańców zachowana zostanie istniejąca 

lokalizacja zjazdu. Projektowany mur oporowy zostanie zakończony w granicy działek 55/4 i 55/6. 

1/ Zachowują istniejącą lokalizację zjazdu wzdłuż parceli nr 55/13 i 55/3, projektant wykonał korektę 

muru oporowego. Wzdłuż przedmiotowych parcel zachowana zostanie istniejąca skarpa.  

2/ Zjazdy na posesję wykonano z kostki betonowej koloru czerwonego. Szerokość jezdni zjazdów wynosi 

3,5m. 

3/ W obrębie zaprojektowanego zjazdu komunikacyjnego nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania.  

4/ Odcinek pomiędzy murem oporowym a posesją zostanie zagospodarowany przez zjazd komunikacyjny 

stanowiący dojazd do posesji. Przy samy murze oporowym wykonano opaskę z kostki betonowej, 

obramowaną od strony jezdni zjazdu krawężnikiem najazdowym wyniesionym +4cm. 
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Odpowiedź na ankietę nr 19 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotyczy zjazdu na działkę nr 55/26: 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w projekcie wykonano korektę uwzględniającą wykonanie zjazdu indywidualnego na 

działkę nr 55/26. 
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Odpowiedź na ankietę nr 20 

 

Zasadnicza treść ankiety: 

Informacja dotycząca zachowania istniejącego wjazdu na ul. Skalną od strony ronda, nieprawidłowego 

promienia skrętu w lewo z al. Armii Krajowej w ul. Skalną, sprzeciwu do projektowanej lokalizacji 

chodnika prawostronnego oraz oddzielenia ruchu rowerowego od pieszego:  

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że; 

1/ dla porządku informujemy ze ul. Skalna nie jest bezpośrednio skomunikowana z rondem Gen Emila 

Fieldorfa „Nila”. Formalnie przebieg ul Skalnej jest został określony od Alei Armii krajowej do drogi leśnej. 

Praktycznie również ulica Skalna nie zapewnia możliwości bezpośredniego wjazdu na rondo.  

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planem Zagospodarowania Przestrzennego bezpośrednie połączenie z 

rondem Nila również takie połączenie nie jest przewidziane.  

Przygotowywana inwestycja zasadniczo obejmuje przebudowę ul. Skalnej w ograniczonym zakresie, 

ponieważ głównym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa Alei Armii Krajowej. Miejski Zarząd Dróg 

w Bielsku-Białej z uwagi na charakter ulicy i szlaki komunikacyjne  pieszych, turystów na tym obszarze 

ustalił zakres inwestycji obejmujący również część ul. Skalnej w przebiegu równoległym do głównego 

szlaku komunikacyjnego jako alternatywna trasę komunikacyjną dla pieszych. Projektowany przebieg 

pozostaje w zgodności z zapisami MPZP stanowiącymi prawo lokalne do którego przestrzegania jesteśmy 

zobligowani. 

 

2/ Przychylamy się do wniosku mieszkańców w zakresie pozostawienia starego przebiegu ulicy Skalnej. 

Nowy ślad ulicy Skalnej został wyłączony z opracowania. Opracowanie projektowe uwzględniać będzie 

przebudowę skrzyżowani z ale Armii Krajowej oraz ciąg ul Skalnej w przebiegu równoległym do Alei do 

długości ok 295m ( na rysunku zgodnie z kilometrażem od 0+000 do 0+ 295,00) z odcinkami 

pozwalającymi na dowiązanie się do istniejącego układu komunikacyjnego na tym obszarze. 

 

3/ Lokalizacja chodnika prawostronnego wykonana jest zgodnie z potokiem ruchu pieszego. 

 

4/ Projektowany chodnik szerokości 3,5m przeznaczono dla ruchu pieszego. Ruch rowerowy będzie z 

złożenia odbywać się jezdnią na której zostaną utrzymane ograniczenia w ruchu pojazdów. 


