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Załącznik nr 3 
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PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 

 
 

1. Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej Podlaskiej poprzez 

kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych1 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Obszar rewitalizacji „Osiedle za Torami - Lotnisko”, Teren działki nr 2005/145 

w obszarze 4 (podstrefa pomorskiej SSE) oraz działki 2053/6,   2053/8,  2053/9,   2052/1,   

1855/2,   2052/3,  2053/1,   2054/1, 2054/2,  2054/5,   2054/6,  2054/7, 2055/4,  2055/5,  

2056/4,  2056/5,  2057/7,  2057/8,  2058/7,  2058/8,  2059/5,  2059/6, 2060/7,  2060/8,  

2061/7,  2061/8, 2062/6, 2062/7,  2063/4,  2063/5,  2064/1,  2065/1,  2066/1,  2067/1, 

2068/1,  2069/1,  2070/1,  2071/1,  2072/1,  2940/44, 2005/105 w obszarze 4 

(prawdopodobny przebieg sieci technicznych). 

 

Okres realizacji: 2017 - 2019 

 

Projekt polega na: 

- budowie magistralnej sieci ciepłowniczej od komory K-2.II.2 prowadzącej na teren podstrefy 

Pomorskiej SSE (utworzonej w północnej części dawnego lotniska wojskowego – działka nr 

2005/145 w obrębie 4) o średnicy 2Dn200mm, z przejściem pod torami kolejowymi ok. 510 

mb, odcinka sieci od granicy strefy do projektowanej drogi wewnętrznej o średnicy 

2Dn200mm i długości ok 220 mb, wymianie istniejącej sieci kanałowej 2Dn150mm 

doprowadzającej czynnik grzewczy z ciepłowni miejskiej do komory K-2.II.2 ok. 330 mb, 

- budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przejściem pod torami kolejowymi 

prowadzącej na teren strefy od ul. Sidorskiej – kanalizacja sanitarna PVC średnica 400 mm 

długości ok 1320 m wraz z przepompownią ścieków średnica 1600 mm i kanałem tłocznym 

średnica 160 mm długość ok 420 m; sieć wodociągowa PE o średnicy 225 mm i długości 

około 1730 m. Sieć wodna i sanitarna zostanie poprowadzona wzdłuż projektowanej drogi 

wewnętrznej,.  

- budowie drogi wewnętrznej o szerokości 7 m i długości  około 1 330m, posiadającej 

oświetlenie i kanalizację deszczową (średnica 500 mm, długość ok 1100 m) wyposażonej 

                                                        
1 Numer przedsięwzięcia zgodny z numerem przedsięwzięcia ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta 

Biała Podlaska (Tabela 50 Lista podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…)). 



 

 
 

 
 

w separator i zbiornik retencyjny. Droga będzie się składała z dwóch pasów ruchu, po jednym 

w każdym kierunku,  

- zagospodarowanie otoczenia (zieleń etc). 

Produkt projektu to 19,5ha przygotowanych terenów inwestycyjnych. Niewątpliwie 

realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wzrost ilości inwestycji w Białej Podlaskiej. 

Docelowo cały obszar zostanie zagospodarowany przez inwestujące firmy. Głównym, bardzo 

istotnym efektem będzie utworzenie nowych miejsc pracy i związany z tym spadek stopy 

bezrobocia w mieście. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna dla inwestycji. 

Realizacja projektu podniesie atrakcyjność i konkurencyjność regionu, wesprze potencjał 

MŚP i zniweluje ograniczenia związane z niedostatecznym dostępem do terenów 

inwestycyjnych. Bezpośrednim beneficjentem będzie sektor MŚP, pośrednim mieszkańcy 

poszukujący zatrudnienia.  Zakładane rezultaty projektu to stuprocentowe wykorzystanie 

powierzchni przygotowanych terenów przez co najmniej 7 inwestycji dokonanych przez 

przedsiębiorców.  

 

 

2. Przebudowa Skweru przy Placu Wojska Polskiego 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, Obręb 1, działka nr 1654 

 

Okres realizacji: 2017 

 

 Planowana inwestycja zmieni charakteru skwery przy Placu Wojska Polskiego. 

Zaprojektowany nowy układ alejek (ścieżek) o nawierzchni szutrowej przywróci charakter 

małego parku. Wprowadzone zostaną nowe ławki, śmietniczki i oświetlenie, zostanie 

wydzielona główna aleja zakończona kulistym zakończeniem w centralnej części skweru, 

na którym przewidziano możliwość ustawienia dominanty (pomnika), od którego odchodzą 

alejki w formie łukowej. Nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej oraz niewielką 

korektę otrzyma ciąg pieszo – jezdny łączący ulicę Moniuszki z ulicą Brzeską od strony 

zachodniej skweru. Drzewa chore oraz zniszczone lub kolidujące z nowym 

zagospodarowaniem zostaną usunięte i zastąpione nowymi nasadzeniami. Nowe nasadzenia 

pojawią się również w miejscach tego wymagających ze względów kompozycyjnych. 



 

 
 

 
 

Zaprojektowany zostanie nowy kwietnik sezonowy oraz oświetlenie i mała architektura. 

Budynek szaletu miejskiego zostanie zlikwidowany wg odrębnego opracowania a miejsce 

powstałe po nim zostanie uzupełnione nawiezieniem mas ziemnych i zadrzewione zgodnie 

z koncepcją urządzenia zieleni. Powierzchnia działki to 7 522m2. Całość inwestycji obejmuje 

powierzchnie 5 913,90m2. Istniejąca zabudowa oraz projektowany murek stanowią 

powierzchnię 121,23m2, powierzchnie utwardzone (alejki szutrowe oraz nawierzchnia 

z kostki brukowej) stanowią 1 775,42m2, powierzchnia zieleni (trawniki oraz kwietniki 

wieloletnie/sezonowe) zajmuje obszar 4 017,83m2. 

 

3. Plac zabaw i fitness ul. Krucza i Wyzwolenia 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Osiedle za Torami - Lotnisko”, Obręb 4, działka 

nr 2219/2, 2221, 2224/2   

 

Okres realizacji: 2017 

Budowa obszernego i wielofunkcyjnego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni fitness dla 

dorosłych. Plac zabaw składający się z wielu urządzeń i elementów. Elementy placu zabaw 

miałyby składać się z drewnianych elementów wkomponowanych w istniejące już 

zagospodarowanie terenu. Ponadto projekt ten przewiduje ogrodzenie placu zabaw i fitness. 

Montaż stanowisk na rowery oraz piłkochwytów od strony istniejącego już boiska do piłki 

nożnej.  W ramach planowanych działań przewiduje się realizację placu zabaw 

o powierzchni 816,34m2, strefę fitness o powierzchni 142,14m2, powierzchnia zieleni w obu 

obszarach będzie wynosiła 718,44m2. Łączna powierzchnia działek, na których realizowana 

będzie inwestycja wynosi 6 368m2.  

 

4. Międzypokoleniowa przestrzeń zabawowa "Plac Zamkowa" 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, Obręb 1, działka nr 1399/20 przy ulicy 

Zamkowej 5–7 

 

Okres realizacji: 2017 



 

 
 

 
 

 Zaprojektowano plac zabaw w kształcie czworoboku z urządzeniami rekreacyjnymi 

i sprawnościowymi dla dzieci. Poza terenem placu zabaw zaprojektowano urządzenia siłowni 

zewnętrznej. Będzie on wydzielony od pozostałej części terenu ogrodzeniem. Wejścia na plac 

zabaw zaprojektowano od strony wschodniej i zachodniej. Plac zabaw i siłownia terenowa 

przyczynią się do stworzenia nowej przestrzeni publicznej zachęcającej do aktywności 

fizycznej i wypoczynku na świeżym powietrzu. Powierzchnia działki wynosi 

3 374m2. Powierzchnia placu zabaw stanowi 411,34m2, powierzchnia zieleni w ramach placu 

zabaw wyniesie 155,64m2 a powierzchnia urządzeń wraz ze strefą bezpieczną 255,70m2. 

 

5. Remont i przebudowa budynków na obszarze rewitalizacji miasta Biała Podlaska z 

przeznaczeniem na realizację usług społecznych   

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: 

Podobszar rewitalizacji „Centrum”, 1 Obręb, Działki nr: 1412/1, 1412/2 1411/4, 1420, 
1478 (ul. Krótka 1 – budynek); działka nr 3310 (ul. Piłsudskiego 3 – budynek); działki nr: 
3448, 1546/3, 1545/11, 1545/13, 1545/15, 1548/4, 1549/25, 1549/24;  1549/1 oraz 
ewentualnie / częściowo działki nr 1562 i 1459 w celu nawiązania do dróg i infrastruktury 
technicznej (targowisko miejskie przy ul. Wąskiej i ul. Przechodniej); działki nr: 2222/2, 
1655, 1478, 1479, 1726, 2260/6, 3466, 3467, 1463/9, 2322/4 (mała architektura w 
podobszarze). 
Podobszar rewitalizacji „Wola – Dworzec”, 3 Obręb, działka nr 1068 (ul. Kolejowa 21 – 

budynek); działka nr 999/20 (ul. Łomaska 2d - budynek); działki nr: 999/16, 3192/4, 3196, 

3197/2, 3294, 1007 (przestrzeń publiczna - wewnętrzny układ komunikacyjny obszaru 

pomiędzy rzeką Krzną, ulicami Łomaską, Sidorską–Kolejową – tzw. SAS); działki 

prawdopodobnie częściowo objęte interwencją w związku z połączeniem drogi wewnątrz 

SAS z układem dróg publicznych: 377 (ulica Łomaska), 1022 (ulica Sidorska), 1023 (ulica 

Kolejowa); działki nr: 1022, 1114/2, 1113/2, 112 (mała architektura w podobszarze). 

Podobszar rewitalizacji „Osiedle za Torami - Lotnisko”, 4 Obręb, działki nr: 2219/2, 2221, 

2220/2, 2219/1, 2220/1, 2222/1, 2224/4, 2225/4, 2226/6, 2224/3, 2225/3, 2226/5, 

2227/4, 2228/4, 2229/3, 2230/3, 2232/1, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/2, 2233/3, 2218, 

2231 oraz ewentualnie / częściowo działki nr: 1010, 2700, 2462 i 849 w celu nawiązania do 

dróg i infrastruktury technicznej (przestrzeń publiczna między ulicami Wyzwolenia, Kruczą, 

Drzewieckiego, Witoszyńskiego). 

Okres realizacji: 2020 - 2022 



 

 
 

 
 

 

Zakres projektu:  

Działania dotyczące budynków: 

- budynek przy ul. Łomaskiej 2d -  zdegradowany obiekt handlowy, obecnie nie użytkowany. 

Zakres prac obejmie remont i przebudowę budynku, celem przywrócenia mu właściwego 

stanu technicznego, zagospodarowanie otoczenia, adaptację i zakup wyposażenia na 

potrzeby funkcjonowania przedszkola samorządowego. 

- budynek przy ul. Kolejowej 21 - zdegradowany obiekt biurowy, obecnie nie użytkowany. 

Przedmiotem zadania jest rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny jednorodzinny 

(rodzinny dom dziecka) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zadanie obejmuje 

dostosowanie obiektu do wymagań osób z niepełnosprawnościami (w tym budowę 

platformy przyschodowej, dostosowanie poziomu parteru do poruszania się na wózku) oraz 

zakup wyposażenia na potrzeby funkcjonowania rodzinnego domu dziecka. Przewiduje się 

zagospodarowanie otoczenia, budowę i modernizacja sieci technicznych i instalacji, w tym 

instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu, 

- ul. Krótka 1, silnie zdegradowany, nieużytkowany obiekt biurowy. Rozbiórka istniejącego 

budynku i odbudowa z przeznaczeniem na realizację usług społecznych i działalność 

Bialskiego Centrum Kultury. Projekt obejmuje również budowę przyłączy zewnętrznych i 

instalacji wewnętrznych, 

- ul. Piłsudskiego 3, zabytkowy budynek urzędu miasta, pomieszczenia piwnic. Są to 

nieużytkowane pomieszczenia o ciekawej estetyce i wartości historycznej (mury ceglano - 

kamienne, łukowate sklepienia) wymagające remontu i adaptacji celem wprowadzenia 

nowych funkcji. Przewiduje się nieodpłatne udostępnianie ich np. organizacjom 

pozarządowym czy grupom nieformalnym na potrzeby organizacji spotkań, działań z 

zakresu kultury, włączenia społecznego. 

Działania dotyczące przestrzeni publicznej: 

- modernizacja infrastruktury miejskich działek wewnątrz obszaru poprzemysłowego (tzw 

SAS) zajmowanego przez zakłady handlowe i usługowe, w tym wewnętrznego układu 

drogowego w obszarze działalności gospodarczej z zagospodarowaniem przylegających 

powierzchni (mała architektura, zieleń, sieci techniczne). Droga po inwestycji utrzyma 



 

 
 

 
 

charakter drogi wewnętrznej, inwestycją zostanie objęte około 700mb ciągu 

komunikacyjnego, 

- modernizacja infrastruktury placu targowego u zbiegu ulic Przechodniej i Wąskiej, na 

którym prowadzony jest handel artykułami przemysłowymi i spożywczymi (głównie owoce 

i warzywa). Odnowa przestrzeni targowiska – modernizacja nawierzchni, modernizacja i 

rozbudowa sieci technicznych, wymiana wiat handlowych na bardziej funkcjonalne i 

estetyczne, zagospodarowanie małą architekturą i zielenią, nabycie i modernizacja budynku 

handlowego, położonego przy targowisku i zaadaptowanie na cele pełnienia funkcji zaplecza 

targowiska i miejsca prowadzenia handlu w sezonie zimowym,  

- rewitalizacja i udostępnienie nowej przestrzeni  publicznej pomiędzy ul. Wyzwolenia, 

Drzewieckiego i Kruczej, w tym uporządkowanie i zagospodarowanie małą architekturą (np. 

zadaszenia, ławki, urządzenia rekreacyjne, grill itp.) i zielenią, budowa alejek spacerowych, 

wprowadzenie sieci technicznych, a także wykonanie infrastruktury boisk do siatkówki i 

piłki nożnej (sztuczna murawa), 

- wprowadzenie i uzupełnienie w przestrzeni miejskiej elementów małej architektury  takich 

jak ławki, kosze na śmieci, meble miejskie, stojaki rowerowe w różnych miejscach obszaru 

rewitalizacji, m.in. w obszarze ścisłego centrum, tj. na Placu Wolności. 

Ponadto projekt obejmie nabycie nieruchomości, opracowanie dokumentacji technicznej, 

nadzory i promocję (tablice informacyjne i pamiątkowe). 

 

6. Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum” (budynek przy ul. Brzeskiej 41 – działka 

nr 2260/4 w 1 Obrębie), częściowo poza obszarem rewitalizacji, na obszarze zdegradowanym 

„Warszawska” (siedziba Galerii Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12 – działka nr 2113/1 

w 1 Obrębie) 

 

Okres realizacji: 2017 - 2021 

 



 

 
 

 
 

Projekt obejmuje roboty budowlane polegające na modernizacji, rozbudowie i adaptacji 

należącego do gminy miejskiej budynku przy ul. Brzeskiej 41 z otoczeniem oraz na remoncie, 

konserwacji i adaptacji zabytkowego budynku kordegardy funkcjonalnie połączonego  

z zespołem zamkowo-parkowym Radziwiłłów i siedzibę Galerii Podlaskiej, a także zakupy 

sprzętu i wyposażenia na potrzeby działalności BCK.  

W budynku przy ul. Brzeskiej 41, który aktualnie nie jest zajmowany przez BCK, 

planuje się gruntowną przebudowę (w tym wymianę instalacji wewnętrznych) , dobudowę 

nowego skrzydła (zwiększeniu ulegnie powierzchnia i kubatura) i adaptację na potrzeby 

działalności kulturalnej. Na dolnej kondygnacji planowane jest utworzenie galerii 

wystawienniczej i małej Sali koncertowej na 100 osób. Na górnej kondygnacji istniejącego 

budynku powstanie sala edukacji baletowej, plastycznej i muzycznej (montaż systemu 

przesuwnych ścian i zakupy wyposażenia). Budynek zostanie rozbudowany w kierunku 

zachodnim – w nowej części powstanie sala widowiskowo – teatralna (scena 11x16m 

z kominem scenicznym, oświetleniem, nagłośnieniem, osprzętem pracy scenicznej, ekranami, 

windą techniczną, systemem toalet i garderobami z natryskami (6 pomieszczeń) wraz 

z widownią na około 400 widzów (wyposażenie). Zaplecze techniczne stanowić będą 

pracownie krawiecka, rekwizytornia i stolarnia. Przewiduje się zagospodarowanie zieleni 

oraz modernizacje ciągów pieszych i miejsc postojowych w otoczeniu budynku, budowę 

małej architektury. Powierzchnia działki to około 1,4ha. 

W budynku galerii przewiduje się prace konserwatorskie remontowe zewnętrznej 

części obiektu, remont i przebudowę wnętrza (w tym wymianę instalacji), dostosowanie 

obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz modernizację otoczenia (ciągi piesze 

i zieleń). Ponadto planuje się zakupy sprzętu i wyposażenia na potrzeby ekspozycji w obiekcie 

galerii. Budynek kordegardy jest niewielki, dotyczące go działania objęte są decyzją 

środowiskową dla zespołu zamkowo – parkowego (projekt nr 12). 

 

Projektem objęte zostaną dwa obiekty zasobów kultury zajmowane przez jedną 

instytucje kultury. Jeden z obiektów jest zabytkiem.  Oba budynki zostaną dostosowane 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Zakłada się, że unowocześnienie oferty BCK przyczyni się do popularyzacji jednostki 

kultury, a pośrednio – promocji miasta i regionu. Celem dokładnego prognozowania wartości  

wskaźnika bezpośredniego rezultatu konieczne jest opracowanie studium wykonalności 

i analizy popytu. Zakłada się, że ilość odwiedzających osób w ciągu 12 miesięcy 

po zakończeniu projektu wzrośnie o 7 000 osób względem ilości określonej dla roku 2015, 



 

 
 

 
 

co będzie wynikać z pojawienia się nowego obiektu i ogólnej poprawy warunków w obiekcie 

istniejącym, adaptacji nowych przestrzeni i wyposażenia, które posłużą do udoskonalenia 

i poszerzenia zakresu świadczonych usług kultury (organizacja większej ilości wydarzeń 

na większą skalę, nowe zajęcia adresowane do mieszkańców). 

Grupy docelowe – mieszkańcy miasta (w tym uczniowie i odbiorcy zajęć 

organizowanych w instytucji kultury, uczestnicy wydarzeń), turyści (wizytujący Galerię 

Podlaską). 

 

12. Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej 

Podlaskiej 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska  

 

Lokalizacja: Poza obszarem rewitalizacji – obszar zdegradowany „Warszawska”, zespół 

zamkowo – parkowy przy ul. Warszawskiej 12 – działka nr 2113/1 w 1 Obrębie, parking 

na działkach 2089/1; 2089/3; 2090/1; 2091/8; 2090/2; 2091/9; 2112/2; 2112/1; 2111/5; 

2091/1; 2111/9; 2112/4; 1949/1; 2063; 2112/3; 2091/7. 

 

Okres realizacji: 2017- 2019 (część robót wewnętrznych w budynkach muzeum zrealizowano 

w latach 2014-2015, będą one zaliczone do projektu) 

 

Projekt obejmuje prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowych 

budynkach i ich otoczeniu (1 obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A/134– zespół 

zamkowo – parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej), w tym: przebudowę układu 

komunikacyjnego zespołu zamkowo – parkowego z nawiązaniem do miejskiego układu 

komunikacyjnego (przebudowa ciągów jezdnych i pieszych wewnątrz założenia oraz budowa 

drogi przeciwpożarowej, restauracja bramy koszarskiej i mostu koszarskiego, odtworzenie 

części fortyfikacji ziemnych, uczytelnienie rawelinu oraz skarp fosy), budowę parkingu 

na około 300 miejsc postojowych przy zespole zamkowo – parkowym wraz z wykupem 

gruntów, modernizację amfiteatru (budowa zadaszenia, poprawa warunków akustycznych), 

prace konserwatorskie, adaptacja i remont budynków wykorzystywanych przez Muzeum 

Południowego Podlasia: wieży głównej z szyją, budynku oficyny zachodniej 

z wieżyczką zachodnią, kaplicy i wieżyczki wschodniej, w tym konserwacja zabytkowych 

zdobień w wieżyczce zachodniej i wschodniej, zakup wyposażenia i sprzętu (w tym 



 

 
 

 
 

multimedialnego) oraz oprogramowania na potrzeby ekspozycji muzealnych Muzeum 

Południowego Podlasia, prace konserwatorskie zabytków ruchomych – zbiorów MPP, 

przebudowa i budowa sieci technicznych na terenie założenia, budowa monitoringu 

wizyjnego na terenie obiektu, roboty zewnętrzne oficyny zajmowanej przez Szkołę Muzyczną 

(elewacja, stolarka), podświetlenie zabytkowych obiektów na terenie założenia, nadzory. 

Dodatkowo w ramach projektu przewidziane są działania promocyjne.  

Na terenie założenia funkcjonują 4 obiekty zasobów kultury, zajmowane przez 

instytucje kultury i szkolnictwa artystycznego. 

1. Budynek wieży głównej, oficyna zachodnia, kaplica i wieżyczka wschodnia 

wykorzystywane przez Muzeum Południowego Podlasia – projekt obejmuje przebudowę, 

adaptację i doposażenie obiektów muzeum, w tym budowę windy dla osób 

z niepełnosprawnościami  oraz przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 

2. Obiekt amfiteatru użytkowany przez Bialskie Centrum Kultury – projekt obejmuje 

roboty budowlane amfiteatru oraz przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 

3. Oficyny północno – wschodnia i północno – zachodnia, wykorzystywane przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną w Białej Podlaskiej – projekt obejmuje przebudowę otoczenia 

obiektów (poprawa dostępności), 

4. Budynek oficyny północno – zachodniej wykorzystywany przez Zespół Szkół 

muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej – projekt obejmuje 

roboty zewnętrzne budynku oraz przebudowę otoczenia obiektów (poprawa dostępności). 

Zespół zamkowo – parkowy jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru. 

Na chwilę obecną nie można określić dokładnie liczby zabytków ruchomych objętych 

projektem (poddanych konserwacji), konieczne jest opracowanie nowego projektu aranżacji 

ekspozycji i kosztorysu konserwatorskiego. Minimalna liczba to 2 obiekty – dekoracje 

posiadające osobne wpisy do rejestru jako ruchomalia. Zakłada się, że do potrzeb osób 

niepełnosprawnych zostaną dostosowane co najmniej 3 obiekty – siedziba muzeum, amfiteatr 

oraz wewnętrzny układ drogowy wraz z parkingiem. 

Zakłada się, że zapewnienie dostępu do zabytkowego założenia i unowocześnienie 

oferty Muzeum Południowego Podlasia przyczynią się do popularyzacji całego obiektu 

i jednostki kultury, a pośrednio – promocji miasta i regionu. Zakłada się, że ilość 

odwiedzających osób w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu projektu wzrośnie o 8 250 osób 

względem ilości określonej dla roku 2015 ( 46 954 osób).  

 

 



 

 
 

 
 

 

PRZEDSIĘWZIĘCIA DOPUSZCZALNE 

 

16. Przebudowa ulicy Sikorskiego oraz modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Sidorską, Kościuszki i Al. Tysiąclecia. 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki 

Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej, wspólnoty mieszkaniowe  

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Wola – Dworzec”, 3 Obręb, działki nr: 1022, 

1095/2, 1091/48, 1114/2, 1091/16, 1091/15, 1091/44, 1091/73, 1091/72, 1091/60, 

1091/59. 

 

Okres realizacji: 2020 - 2022 

Zakres projektu: Przebudowa ul. Sikorskiego (odcinka długości 209mb), zjazdów z ulicy na 

terenie osiedla (odcinki łącznej długości 228mb), budowa oświetlenia i monitoringu, 

modernizacja i budowa chodników, urządzenie miejsc postojowych, zieleni i uzupełnienie 

małej architektury w strefie zamieszkania. 

 

 

17. Centrum Interwencji Kryzysowej w Białej Podlaskiej 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum” 

Okres realizacji: 2018 – 2020 

 

Projekt obejmuje utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zapewniającego osobom 

dotkniętym przemocą, będącym w sytuacji kryzysowej całodobowego, tymczasowego 

schronienia. Pomoc finansowa, rzeczowa, usługowa, praca socjalna. Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych, poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, rodzinnego. 

Terapia indywidualna i rodzinna oraz realizacja programów terapeutycznych.  



 

 
 

 
 

 

18. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska. 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Wola - Dworzec”, 3 Obręb, działki nr: 1000, , podobszar 

rewitalizacji „Centrum”, 1 Obręb, działka nr 1412/1, 1412/2. 

 

 

Okres realizacji: 2018 - 2020 

 

1. Konsultacje i doradztwo: a) utworzenie punktu konsultacyjno-doradczego. 

Przewiduje się, iż na potrzeby funkcjonowania punktu wymagane będą następujące 

pomieszczenia: 2 gabinety dla specjalistów (w jednym z gabinetów planuje się utworzenie 

kącika zabaw dla dzieci), sala, w której organizowane będą spotkania grupowe dla rodzin, 

toaleta (dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Należy zakupić wyposażenie  

tj. meble, sprzęt do pracy administracyjno-biurowej, materiały pomocnicze dla specjalistów, 

niezbędne artykuły papierniczo-piśmiennicze itp.; b) organizacja dyżurów specjalistów 

tj.: prawnika, pracownika socjalnego, psychologa, asystenta rodziny, mediatora, koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej; c) organizacja szkoleń specjalistycznych/warsztatów i wsparcia 

grupowego (dla rodziców, m.in. z zakresu prawidłowej opieki nad chorym dzieckiem,  

w szczególności dzieckiemz niepełnosprawnościami); d) nawiązanie współpracy  

z instytucjami i organizacjami świadczącymi specjalistyczne poradnictwo; e) stworzenie 

kącika zabaw dla dzieci i zapewnienie opieki na czas pracy rodzica z asystentem 

Produkty punkt konsultacyjny – 1;  umowy cywilno-prawne ze specjalistami - 8; 

porady specjalistyczne - 4509 godzin; szkolenia/warsztaty grupowe i wsparcie grupowe -198 

godzin liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 300. 

2. Opieka asystenta rodziny i partnerstwo rodzinne: a) zatrudnienie 3 asystentów 

rodziny, którzy w ramach swoich obowiązków obejmą opieką 45 rodzin (w tym rodziny, 

z których dzieci umieszczone są w pieczy zastępczej), w których występują problemy 

wychowawcze; b) opracowanie przez Asystentów planów pracy z rodzinami, udzielanie pomocy 

w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych, wspieranie 



 

 
 

 
 

aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, udzielanie 

pomocy w kwestiach dotyczących zatrudnienia; c) organizacja zajęć grupowych dla rodziców, 

mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych – zadanie realizowane cyklicznie (szkoła dla rodziców); d) indywidualne 

konsultacje dla rodzin i dzieci prowadzone przez asystentów; e) upowszechniania i promowania 

asysty rodzinnej - organizacja spotkań w żłobku, przedszkolach i szkołach,  informujących  

o możliwościach wsparcia rodziny w działaniach asystenta oraz organizacja dyżurów asystentów 

w poszczególnych placówkach oświatowych; f) nawiązanie współpracy z uniwersytetami  

III wieku działającymi na terenie miasta w celu pozyskania rodzin/ osób wspierających – 

planowane jest włączenie wolontariuszy w działania, g) przygotowanie reportażu. 

Produkty objęcie asystą rodzinną 45 rodzin, plany pracy z rodzinami – 45, umowy 

cywilno-prawne z asystentami - 3; indywidualne konsultacje dla rodzin i dzieci, dyżury 

w placówkach oświatowych – 1000 h. zajęcia grupowe dla rodziców – 80h/rok, grupy 8 os.; 

reportaż – 2. 

3. Utworzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych prowadzących zawodowe, 

niezawodowe i spokrewnione rodziny zastępcze i dla wychowanków z rodzinnej pieczy 

zastępczej:  a) organizacja poradnictwa specjalistycznego: poradnictwo socjalne, pedagogiczne, 

psychologiczne i prawne; b) organizacja zajęć edukacyjnych - warsztaty umiejętności 

wychowawczych mające na celu kształtowanie prawidłowych wzorców i postaw rodzicielskich 

oraz umiejętności psychospołecznych – zadanie realizowane cyklicznie; c) organizacja spotkań  

z pedagogiem, psychologiem, prawnikiem, wymiana doświadczeń, zapobieganie izolacji  

i wypalenia zawodowego, zajęcia integracyjne;  d) organizacja zajęć dla dzieci: plastyczne, gry  

i zabawy, pomoc w nauce – wolontariusze; e) organizacja festynów, pikników rodzinnych.  

Produkty: objęcie grupą wsparcia 56 rodzin zastępczych w których przebywa 72 dzieci w 

wieku 7 – 18 lat jak  również 20 pełnoletnich wychowanków opuszczających pieczę zastępczą; 

protokoły miesięczne z przeprowadzonych konsultacji, zajęć, warsztatów i spotkań - 34, porady 

specjalistyczne 200 godzin, umowy cywilnoprawne - 3 szkolenia, wsparcie grupowe 200 godzin, 

objęcie poradami i wsparciem 130 osób, festyny/pikniki - 6. 

4. Koordynacja rodzinnej pieczy zastępczej: a) zatrudnienie 4 koordynatorów 

rodzinnej pieczy zastępczej, którzy w ramach swoich obowiązków obejmą opieką 60 rodzin;  

b) przygotowanie we współpracy koordynatorów z asystentem, rodziną zastępczą planu pomocy 

dziecku umożliwiający mu w miarę możliwości powrót do rodziny biologicznej; c) udzielanie 

pomocy rodzinie zastępczej w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;  d) zapewnienie 

rodzinie zastępczej dostępu do specjalistycznej pomocy dziecku z pieczy zastępczej w tym 



 

 
 

 
 

psychologicznej; e) wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych, pomoc w nawiązaniu wzajemnego kontaktu, udzielanie wsparcia 

pełnoletnim wychowankom rodzinnej pieczy zastępczej w ich procesie usamodzielniania;  

f) organizacja zajęć grupowych dla rodziców, mające na celu kształtowanie prawidłowych 

wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych – zadanie realizowane cyklicznie. 

Produkty: objęcie koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej 60 rodzin, umowy 

cywilnoprawne - 4, protokoły miesięczne z przeprowadz. indywidualnych konsultacji dla rodzin i 

dzieci - 34, szkolenia, wsparcie grupowe 200 godzin, plany pomocy - 60;  

5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 12 dorosłych osób (mieszkańców miasta Biała 

Podlaska) z zaburzeniami psychicznymi; b) zatrudnienie 3 osób ze specjalistycznym 

przygotowaniem do świadczenia usług; c) W ramach specjalistycznych usług realizowane 

będą następujące usługi: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego 

życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia 

i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych 

oraz wspieranie, także w formie asystowania  w codziennych czynnościach życiowych,  

w szczególności: samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych  

i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, dbałość o higienę  

i wygląd, utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy 

oraz ze społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie 

z usług różnych instytucji; interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym pomoc w radzeniu 

sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, 

wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 

doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba 

uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby 

wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw 

wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym 

w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu dokumentów 

urzędowych, wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza w szukaniu 

informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia,  

w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych 

domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,  

w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, w przygotowaniu do rozmowy  



 

 
 

 
 

z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, w rozwiązywaniu 

problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, pomoc w gospodarowaniu 

pieniędzmi, w tym nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 

pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym 

budżetem oraz usamodzielnianie finansowe, pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, 

w tym pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów 

wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków  

w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków 

ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, 

pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów 

ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby 

zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.  

Produkty: objęcie usługą 12 dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, umowy 

cywilno-prawne ze specjalistami – 3, udzielenie 17 136 godz. opieki. 

 

19. Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej 

w mieście Biała Podlaska. 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska/Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, Obręb 1, działki 3310 (Urząd Miasta przy  

ul. Piłsudskiego 3)  

 

Okres realizacji: 2018 - 2019 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans 60 osób (29 K i 31 M) zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z Białej Podlaskiej na równy dostęp do aktywnego udziału 

w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację kompleksowych działań 

aktywizacji oraz usług integracji społeczno-zawodowej  i wyposażenie ich w kwalifikacje 

do 31.12.2019 r. 

Grupę docelową stanowi 60 os. pozostających bez pracy, w tym 30 os. z III profilu pomocy, 

6 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, 6 os. doświadcz. 

wielokrotnego wykluczenia społ. 50%  os. stanowią os. korzystające z PO PŻ 2014-2020. 



 

 
 

 
 

Planowani uczestnicy projektu są mieszkańcami Gminy Miejskiej Biała Podlaska 

w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  Zakładanym produktem jest objęcie wsparciem 

60 (29K i 31M) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaś rezultatem realizacji 

projektu jest uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu programu przez 32 osób 

(16 K i 16 M). Efektywna realizacja projektu opiera się na współpracy MOPS  z PUP w Białej 

Podlaskiej  w  aktywizacji społeczno- zawodowej klientów z wykorzystaniem programu PAI 

i kontraktów socjalnych. Zwiększenie aktywności zawodowej w grupie osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. (organizacja prac społecznie użytecznych 

w ramach porozumienia z PUP). 

Zadanie 1 - Doradztwo psychologiczne, które obejmie doradztwo psychologiczne 

indywidualne  oraz doradztwo psychologiczne grupowe.  

Miejsce realizacji: Biała Podlaska, własna sala w siedzibie MOPS 

Produkty: 

600 godzin doradztwa indywidualnego 

180 godz. doradztwa grupowego 

 

Zadanie 2  - Doradztwo zawodowe - spotkania grupowe dla 30 osób pozostających bez 

pracy (osoby z III profilu pomocy). Miejsce realizacji: Biała Podlaska 

Produkty: 

60h doradztwa grupowego 

30 kompletów dokumentów aplikacyjnych 

 

Zadanie 3 - Praca socjalna. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników we współpracy 

z PUP oraz opracowanie ścieżki reintegracji zawodowej i IPD. Zawarcie kontraktów 

socjalnych z uczestnikami. W ramach kontraktów socjalnych część osób zostanie objętych 

szkoleniami/kursami zawodowymi, zakończonymi egzaminem i uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. 

Miejsce realizacji: Biała Podlaska 

Produkty: 

Kontrakty socjalne – 60 

Liczba osób objęta szkoleniami/kursami zawodowymi – 35 

Liczba certyfikatów/zaświadczeń - 35 

 



 

 
 

 
 

Zadanie 4 - Staże. Organizacja trzymiesięcznych staży u pracodawców.  Uczestnikom stażu 

będzie przysługiwało stypendium stażowe.  

Produkty: 

Umowy stażowe -30 

Zaświadczenia/opinie po ukończeniu stażu -30 

Listy obecności. 

 

Zadanie 5 - PAI. Realizacja PAI przez MOPS odbywa się na podstawie porozumienia z PUP. 

Działania: 1. Blok I-Aktywizacja – PUP udzieli uczestnikom projektu wsparcia polegającego 

na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie na rynku pracy. PUP kieruje do wykonywania 

prac społecznie użytecznych. Działanie realizowane przez PUP w ramach prac społecznie 

użytecznych. 2. Blok II-Integracja – uczestnik projektu objęty zostanie usługami 

reintegracyjnymi i specjalistycznymi: grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty 

trenerskie i grupy wsparcia. Te działania realizowane będą na zlecenie MOPS przez instytucje 

pożytku publicznego, organizację pozarządową lub CIS.  

Produkty: 

Umowa na realizację Bloku II (zlecenie usługi) -1 

Porozumienie zawarte z PUP -1 

Liczba osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - 30 

2400 godzin prac społecznie użytecznych 

240 godzin wsparcia grupowego. 

 

Zadania 6 - Świadczenia pieniężne. Wsparcie uczestników w formie świadczeń pieniężnych 

udzielanych zgodnie z ustawa o pomocy społecznej.  

Produkty: 

Liczba przyznanych świadczeń - min. 180 

 

21. Ocalić od zapomnienia – Pamięć bogatsza od fotografii 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja:  Obszar rewitalizacji – Osiedle za Torami-Lotnisko, ul. Sportowa 7 

 

Okres realizacji: 2017 - 2018 



 

 
 

 
 

 

Systematyczne spotkania z mieszkańcami połączone z prezentacją multimedialną obrazującą 

archiwalne i obecne zdjęcia miejsc i instytucji usytuowanych na terenach rewitalizowanych. 

Dyskusje tematyczne dotyczące konkretnych obiektów usytuowanych na terenach 

rewitalizowanych – uzupełnianie dostępnych i znanych informacji o ciekawostki 

i wspomnienia dotyczące miejsc, ludzi i wydarzeń związanych z prezentowanymi obiektami. 

Sporządzenie przez uczniów szkoły dokumentacji fotograficznej istniejących obiektów 

„z przeszłości” – w wersji aktualnej. Dokumentowanie spotkań – nagrania video i audio jako 

przygotowanie do reportażu, artykułów prasowych i publikacji książkowej. Gromadzenie 

pamiątek z przeszłości – jako przyczynku do muzeum pamięci o regionie. 

 

22. Sport łączy pokolenia 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, Obręb 1 Działka 1600  

Okres realizacji: 2018 

 

Zagospodarowanie terenu przy szkole na: strefę sportową dla dzieci i młodzieży, na której 

znajdą się urządzenia linowe i wspinaczkowe, strefę z siłownia przeznaczona dla młodzieży, 

dorosłych i seniorów, strefę - teren gier: tenis stołowy, gry w szachy, warcaby. Z tego miejsca 

skorzystają zarówno najmłodsi jak i seniorzy. W ramach prac planuje się wyrównanie terenu, 

przygotowanie odpowiedniej nawierzchni, montaż urządzeń: zjazd linowy, zestaw 

wspinaczkowo- sprawnościowy, piramida linowa, urządzeń fitness, bezpiecznej nawierzchni i 

małej architektury, monitoring. 

 

23. Twórzmy zieleń 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, ul. Jatkowa  

Okres realizacji: 2018 



 

 
 

 
 

Wykonanie nowych nasadzeń z roślin wieloletnich i uzupełnienie roślinami sezonowymi 

w donicach, zakup elementów małej architektury miejskiej – słupków, ławek i koszy wzdłuż 

ulicy Jatkowej w Białej Podlaskiej.  

Produkty:  

Donica kwadrat 4 szt. 

Donica prostokąt 14 szt. 

Ławka  2 szt. 

Kosz na śmieci 2 szt. 

Słupek 4 szt. 

 

26. Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących 

rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie MOF Biała Podlaska.  

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska 

 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji „Centrum”, Obręb 1, działki 3310 (Urząd Miasta przy 

ul. Piłsudskiego 3) lub 2218 (Bialskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy 

ul. Łaziennej 3) 

 

Okres realizacji: 2018 - 2019 

 

Projekt stworzy warunki do założenia własnej działalności gospodarczej dzięki 

wsparciu doradczo-szkoleniowemu, udzieleniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparciu 

pomostowemu. Udzielenie bezzwrotnych dotacji na podejmowanie działalności gospodarczej 

wpłynie na rozwój przedsiębiorczości  i wzrost konkurencyjności na terenie Obszaru 

Funkcjonalnego. Przedsięwzięcie zapewni utworzenie nowych miejsc pracy, przez co wpłynie 

na poprawę niekorzystnej struktury społeczno – zawodowej,  zapewniając tym samym dostęp 

do wysokiej jakości miejsc pracy.  Przedsięwzięcie przeciwdziała negatywnym zjawiskom 

społecznym takim jak m. in. bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Zamierzenie przekłada 

się na wyrównywanie szans na rynku pracy oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych, 

poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, zwłaszcza osób, które znajdują się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w efekcie prowadzi do podniesienia poziomu 

zatrudnienia i wzrostu aktywności zawodowej. 



 

 
 

 
 

Grupę docelową będzie stanowiło 55 os. fizycznych w wieku 30 lat i powyżej z terenu 

MOF BP, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako 

bezrobotne) planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i należących 

co najmniej do jednej z następujących grup: osoby w wieku pow. 50 roku życia, kobiety, osoby 

z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. 

Zadania realizowane w ramach projektu obejmują: 

1. Kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe. Organizacja szkoleń z zakresu 

zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Organizacja doradztwa grupowego  

w formie warsztatów i doradztwa poszkoleniowego indywidualnego z zakresu opracowania 

biznesplanu. Liczba osób objęta wsparciem: 55 osób.  

Produkty: 280 godzin szkolenia, 40  godzin doradztwa grupowego, 440 godzin doradztwa 

poszkoleniowego indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu. 

2. Wsparcie finansowo-doradcze. Udzielenie wsparcia: finansowego w postaci 

bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pomostowego w formie 

pomocy finansowej, wsparcie pomostowe niefinansowe w postaci usług doradczych  

o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wydatkowania i rozliczania 

otrzymanych środków oraz prowadzenia działalności gospodarczej.  

Produkty: 44 osoby otrzymają wsparcie finansowe, 44 osoby otrzymają wsparcie 

pomostowe, 44 osoby otrzymają wsparcie doradcze o charakterze specjalistycznym  

w zakresie efektywnego wydatkowania i rozliczania otrzymanych środków oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej, 792 godziny doradztwa specjalistycznego w zakresie efektywnego 

wydatkowania i rozliczania otrzymanych środków oraz prowadzenia działalności 

gospodarczej. Organizacja usług szkoleniowo – doradczych realizowana będzie w lokalach 

należących do Gminy Miejskiej Biała Podlaska.  

 

27. Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo - warzywnego i produktów lokalnych –  

targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej. 

 

Podmiot realizujący/beneficjent: Gmina Miejska Biała Podlaska, Zakład Gospodarki Lokalowej 

Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej 

 

Okres realizacji: 2017 – 2018 

 



 

 
 

 
 

Lokalizacja: Podobszar rewitalizacji ‘Wola – Dworzec”, działki nr 1020/29 i 1021/32 

w 3 obrębie 

 

Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie targowiska przy Al. Tysiąclecia 

w Białej Podlaskiej i nadania obiektowi (wzmocnienia) charakteru rynku owocowo-

warzywnego i produktów lokalnych. Przewiduje się zwiększenie liczby rolników 

sprzedających bezpośrednio swoje produkty w obiekcie, w tym rolników posiadających 

certyfikaty w zakresie produkcji żywności ekologicznej. 

Projekt obejmuje roboty budowlane - budowę wiaty targowej nad powierzchnią handlową (na 

części powierzchni istniejącego targowiska), budowa zasilania wiaty oraz oświetlenia wiaty 

i otoczenia, budowa instalacji fotowoltaicznych na dachu wiaty, utwardzenie powierzchni 

w północnej części targowiska – placu stanowiącego parking przeznaczony 

do sprzedaży produktów bezpośrednio z pojazdu. Budowa odwodnienia targowiska – 

kanalizacji deszczowej i przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Powierzchnia działek 

to około 1,8ha. 

 


