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Załącznik nr 5.4. 
Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów 
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych wraz z planem finansowym Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 
 

1. Źródła finansowania realizacji projektów: 

• środki własne samorządów wchodzących w skład Miejski Obszar Funkcjonalny 
Biała Podlaska; 

• środki pochodzące z funduszy europejskich w ramach poszczególnych 
programów operacyjnych: 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020, 

- Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
- Inteligentny Rozwój 2014-2020, 
- Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, 
- Polska Wschodnia 2014-2020, 
- Polska Cyfrowa 2014-2020, 
- Polska Techniczna 2014-2020, 
- Inne; 

• środki pochodzące z krajów europejskich nie wchodzących w skład Unii 
Europejskiej, a należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dostępne w 
ramach szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego oraz Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego; 

• środki krajowe. 

2. Informacja o wysokości współfinansowania 

• Szczegóły dotyczące wielkości współfinansowania poszczególnych projektów 
zostaną określone w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej przyjmowanych przez Radę Miasta Biała Podlaska oraz 
Radę Gminy Biała Podlaska. 
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3. Wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów 

Miasto Biała Podlaska 

Cel strategiczny 1 
Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc 
pracy 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa 

1. 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie dawnego 
lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej. Uporządkowanie i 
przygotowanie terenów inwestycyjnych (36ha), uzbrojenie w 
media, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego celem 
nadania nowych funkcji gospodarczych i przystosowania do 
potrzeb potencjalnych inwestorów.  
- zmiana studium, 
- opracowanie planu Lotnisko Strefa gospodarcza, 
- roboty budowlane, 
-utworzenie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Mielec. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

27 500 000 zł 

2. 

Rozbiórka budynków na terenie byłego lotniska wojskowego 
w Białej Podlaskiej w związku z darowizną AMW na rzecz Gminy 
Miejskiej nieruchomości pod drogi publiczne. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

400 000 zł 

3. 

Budowa obwodnicy Wschodniej Białej Podlaskiej w układzie 
północ-południe, w ciągu dróg wojewódzkich nr 812 i 811. Droga 
przebiegać będzie przez obszar funkcjonalny miasta Biała 
Podlaska (miasto i gminę Biała Podlaska). Element nowego ciągu 
komunikacyjnego na terenie miasta stanowić będzie istniejąca Al. 
Solidarności, długość odcinka pozostałego do wybudowania 
wyniesie około 15km. Zakłada się podział inwestycji na trzy etapy 
(według kolejności realizacji):  
I etap: odcinek od terenu dawnego lotniska do Al. Solidarności (26 
mln złotych, w tym budowa obiektu mostowego/tunelu na 
skrzyżowaniu z linią kolejową).  
II etap: odcinek od drogi wojewódzkiej nr 812 do terenu dawnego 
lotniska (21 mln złotych). 
W późniejszym terminie planuje się również realizację III etapu: 
od drogi krajowej nr 2 do drogi wojewódzkiej nr 811 (52mln 
złotych).  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

47 000 000 zł 

4. 

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych (strefa 
„Lotnisko”) łączącej tereny inwestycyjne z miejskim układem 
drogowym - droga lokalna. Projekt w dwóch wariantach: 
- w przypadku niezrealizowania projektu nr 3 Budowa 
obwodnicy wschodniej Białej Podlaskiej planowana droga o 
długości około 1,5 km (częściowo pokrywająca się z przebiegiem I 
etapu obwodnicy), w tym budowa obiektu mostowego/tunelu na 
skrzyżowaniu z linią kolejową, 
- w przypadku zrealizowania projektu nr 3 planowana droga o 
długości około 1,0km, brak konieczności budowy obiektu 
mostowego/tunelu. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

20 000 000 zł 

5. 

Utworzenie Bialskiego Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości - jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej 
Biała Podlaska, odpowiedzialnej za obsługę lokalnych 
przedsiębiorców oraz za realizację działań wspierających rozwój 
gospodarczy i poprawiających warunki funkcjonowania 
przedsiębiorstw w Białej Podlaskiej. 
DZIAŁANIE ORGANIZACYJNE 

130 000 zł 
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6. 

Utworzenie i doskonalenie systemu wsparcia lokalnych 
przedsiębiorstw - doskonalenie usług doradczych i wsparcie 
doradcze udzielanie przedsiębiorstwom przez jednostkę na tzw. 
drugim poziomie. Zakup środków trwałych (niezbędne 
wyposażenie) dla parku naukowo – technologicznego. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, URZĄDZEŃ I 
OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

7. 

Działania na rzecz promocji gospodarczej miasta i tworzenia 
korzystnych warunków do inwestowania - realizacja projektów 
z zakresu promocji gospodarczej, świadczenie pomocy w 
organizowaniu udziału w targach i misjach gospodarczych.  
PROJEKT MIĘKKI 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

8. 

Inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i 
uczelniami - nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami 
środowiska naukowego i gospodarczego służących inicjowaniu 
procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, stworzenie 
sieci powiązań między działającymi w mieście szkołami wyższymi 
i firmami, pomoc w zakładaniu przedsiębiorstw odpryskowych, 
doradztwo w zakresie zawierania umów związanych z transferem 
wiedzy. 
PROJEKT MIĘKKI 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

9. 

Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej na bazie przygotowanej w 
ramach SIT infrastruktury i terenów do jej prowadzenia  
- szkolenia i doradztwo dla osób pragnących podjąć i prowadzić 
działalność gospodarczą, 
- dotacje (dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) i 
pomoc zwrotna (pozostali) na podejmowanie prowadzenie 
działalności gospodarczej, 
- wsparcie pomostowe niefinansowe i finansowe w początkowym 
okresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.  
PROJEKT MIĘKKI 
PROJEKT W RAMACH SIT 

2 346 000 zł 

10. 

Usługi rozwojowe dla bialskich MŚP - projekty polegające na 
świadczeniu usług rozwojowych, adekwatnych do potrzeb oraz 
możliwości rozwojowych firm sektora MŚP, w tym analiza potrzeb 
rozwojowych, szkolenia,  doradztwo. 
PROJEKT MIĘKKI 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

11. 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe adresowane do uczniów szkół 
zawodowych i chętnych osób dorosłych. 
PROJEKT MIĘKKI 

1 610 000 zł 

12. 

Budowa ciepłowni na biomasę o mocy 10 MWt  - ograniczenie 
emisji gazów i pyłów poprzez budowę kotła o mocy 10 MWt na 
biomasę (zrębki). 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

20 000 000 zł 

13. 

Budowa kolektorów słonecznych o mocy 1,0 MWt na terenie 
Ciepłowni K-1 przy ulicy Orzechowej - ograniczenie emisji 
gazów i pyłów poprzez podgrzew. wody powrotnej z sieci 
ciepłowniczej. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

4 200 000 zł 

14. 

Przebudowa sieci ciepłowniczej celem zmniejszenia strat 
ciepła na przesyle - ograniczenie emisji gazów i pyłów poprzez 
podgrzew. wody powrotnej z sieci ciepłowniczej. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

12 000 000 zł 

15. 

Budowa układów mikrogeneracyjnych -ograniczenie strat 
ciepła a co za tym idzie emisji gazów i pyłów oraz poprawa 
efektywności energetycznej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 000 000 zł 

16. 

Budowa elektrociepłowni w wysokosprawnej kogeneracji o 
mocy 3,6 MWe i 10 MWt opartej o biomasę - ograniczenie 
emisji gazów i pyłów poprzez budowę elektrociepłowni 10 MWt 
oraz 3,6 MWe na biomasę (zrębki). 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

50 000 000 zł 

17. 
Instalacja systemów solarnych na potrzeby oświetlenia 
obiektów wybudowanych w ramach SIT 1 012 000 zł 
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PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

18. 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
mieście Biała Podlaska - zmiana wyposażania miejskich 
obiektów użyteczności publicznej w urządzenia o najwyższej, 
uzasadnionej ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej 
(np. ocieplenie obiektów, wymiana drzwi i okien, modernizacja 
systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła na zasilane 
OZE, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z 
systemami zarządzania energią. Generacja rozproszona, 
poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez zmianę źródeł 
ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

19. 

Rewitalizacja zespołu zamkowo – parkowego w Białej 
Podlaskiej - roboty przy zabytkowych obiektach kubaturowych – 
siedzibach miejskich instytucji kultury (Muzeum Południowego 
Podlasia, Bialskie Centrum Kultury): adaptacja 
niewykorzystanych pomieszczeń oraz zakup sprzętu,  
zagospodarowanie zieleni i przebudowa wew. układu 
komunikacyjnego, restauracja fortyfikacji i hist. układu wodnego.  
Zagospodarowanie obszaru historycznego Zwierzyńca (otoczenia 
zespołu zamkowo – parkowego). Restauracja późnobarokowych 
polichromii ściennych fresków znajdujących się w klasztorze 
poreformackim pod wezwaniem św. Antoniego  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

35 972 000 zł 

20. 

Renaturyzacja fragmentów doliny rzeki Krzny - opracowanie 
dokumentacji technicznej i przyrodniczej, częściowa deregulacja 
koryta, stworzenie warunków dla samooczyszczenia rzeki, 
odtworzenie fragmentów starorzecza, stworzenie warunków do 
powtórnego zasiedlenia doliny przez rodzime gatunki, zalesienia, 
utworzenie zielonych stref, budowę przepustów dla spływu wody 
i migracji zwierząt. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

9 200 000 zł 

21. 

Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do 
celów edukacyjnych i turystycznych - rozwój ośrodka edukacji 
ekologicznej, utworzenie systemu edukacyjnych ścieżek 
przyrodniczych, budowa wież widokowych i małej infrastruktury 
turystycznej w dolinie rzeki. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

4 600 000 zł 

22. 

Digitalizacja zbiorów miejskich instytucji kultury - Zakup 
systemu do digitalizacji zbiorów Muzeum i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Białej Podlaskiej, prace digitalizacyjne, zapewnienie 
dostępu do wyników. 
ZAKUPY SPRZĘTU, URZĄDZEŃ I OPROGRAMOWANIA oraz 
USŁUG 
PROJEKT W RAMACH SIT 

736 000 zł 

23. 

Modernizacja Bialskiego Centrum Kultury - prace 
konserwatorskie, modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby 
instytucji, zagospodarowanie otoczenia oraz zakup sprzętu i 
wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej, 
mające na celu poprawę warunków funkcjonowania jednostki 
oraz zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze.  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

24. 

Utworzenie kąpieliska miejskiego - utworzenie kąpieliska i 
plaży miejskiej wraz z budową zaplecza i niezbędnej 
infrastruktury towarzyszącej (ciągi komunikacyjne i miejsca 
postojowe, sieć wodociągowa, kanalizacja, oświetlenie) na terenie 
stawów przy rzece Klukówce w Białej Podlaskiej. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

25. 
Promocja walorów turystycznych obszaru MOF i 
stymulowanie współpracy lokalnych społeczności w obszarze 
przygranicznym – projekty partnerskie i międzynarodowe z 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 
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udziałem jst i innych podmiotów publicznych w obszarze 
pogranicza. 
PROJEKTY MIĘKKIE i ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA I 
OPROGRAMOWANIA 

 
 

Cel strategiczny 2 
Wyższa jakość życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa 

1. 
Modernizacja i rozbudowa rynku przy ul. Przechodniej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

2. 

Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo – warzywnego i 
produktów lokalnych – targowisko przy Al. Tysiąclecia 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

3 500 000 zł 

3. 
Rozwój komunalnej substancji mieszkaniowej w mieście 
Biała Podlaska - budowa 2 budynków wielorodzinnych ( 60 
lokali mieszkalnych) 

4 800 000 zł 

4. 

Aktywna jesień nad Krzną -  realizacja programów 
zdrowotnych dla mieszkańców miasta i gminy Biała Podlaska 
w wieku aktywności zawodowej - realizacja programów 
profilaktycznych, zdrowotnych i rehabilitacji leczniczej. Programy 
adresowane będą do osób w wieku 50 plus, ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn 
zdrowotnych w zakresie wskazanych w RPO chorób: układu 
krążenia, nowotworowych, chorób (zaburzeń) psychicznych, 
chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu 
oddechowego, nerwowego, a także dotyczące urazów, zatruć i 
innych określonych skutków działania czynników zewnętrznych 
oraz chorób zakaźnych. Projekt obejmie specjalistyczne badania 
diagnostyczne i rehabilitację oraz działania  ukierunkowane na 
promowanie prozdrowotnych postaw. 
PROJEKT MIĘKKI 
PROJEKT W RAMACH SIT 

3 220 000 zł 

5. 

Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny i Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapeutycznego - stworzenie oferty 
zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę 
rodziny w tym m.in. poradnictwo prawne i obywatelskie, terapie  i 
mediacje rodzinne, terapie uzależnień, alternatywne formy 
działalności rehabilitacyjnej dzieci, młodzieży i dorosłych.  
Utworzenie ośrodka dla młodzieży zagrożonej marginalizacją, 
niedostosowanej społecznie, posiadającej orzeczenie o potrzebie  
socjoterapii. 
PROJEKT MIĘKKI 
PROJEKT W RAMACH SIT 

3 128 000 zł 

6. 

Program na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem - Program na rzecz integracji osób i 
rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem, w tym 
niepełnosprawnych, ukierunkowany na aktywizację społeczno-
zawodową. 
Program realizowany będzie przy współdziałaniu PUP w Białej 
Podlaskiej oraz MOPS w Białej Podlaskiej i właściwych GOPS.  
Zakłada się wykorzystywanie zróżnicowanych form i metod 
aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie 
instrumentów aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, 
zawodowej i wspomagająco kulturalnej, jak również realizację 
działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz 
nabywania kompetencji kluczowych. Przewiduje się 
indywidualizację i kompleksowość pomocy (diagnozowanie 
potrzeb i tworzenie planów działania). 
PROJEKT MIĘKKI 
PROJEKT W RAMACH SIT 

3 220 000 zł 

7. Tak dla ekonomii społecznej – program wsparcia podmiotów 2 760 000 zł 
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ekonomii społecznej na terenie MOF Biała Podlaska - 
Utworzenie 4 spółdzielni socjalnych – do opiekowania się nową 
infrastrukturą powstałą w dolinie Krzny (konserwacja, sprzątanie, 
dozór, opieka nad zielenią), do prowadzenia utworzonego 
herbarium, do prowadzenia  usług opiekuńczych i pielęgniarskich, 
do prowadzenia baru mlecznego; 
Projekt obejmie bezzwrotne wsparcie na utworzenie spółdzielni 
oraz działania doradcze i szkolenia, wsparcie pomostowe i 
mentoring w początkowym okresie ich działalności. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  
PROJEKT W RAMACH SIT 

8. 
Adaptacja, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
przedszkolnej wraz zakupem wyposażenia 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

9. 

Tworzenie nowych miejsc w przedszkolach dla dzieci w 
wieku 3 – 4 lat 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

10. 

Poprawa stanu infrastruktury szkół i placówek oświatowych 
poprzez ich modernizacje i zakup niezbędnego wyposażenia, 
gwarantującego wysoką jakość kształcenia 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

11. 

Poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez podnoszenie 
kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich 
przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, 
technologii i sprzętu oraz poprzez tworzenie warunków uczenia 
się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w 
gospodarce (wyposażenie pracowni dla przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych oraz 
pracowni ICT) 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

12 

Program kompleksowego wspieranie uczniów kształcenia 
ogólnego poprzez organizowanie i udzielanie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno– 
pedagogicznej 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

13. 

Programy rozwojowe szkół - udoskonalanie programów 
nauczania i oferty edukacyjnej oraz wyposażenia edukacyjnego 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

14. 

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji z zakresu ICT i 
języków obcych - szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem 
certyfikacji. Szkolenia językowe (języki obce) zakończone 
procesem certyfikacji. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  
PROJEKT W RAMACH SIT 

1 610 000 zł 

15. 

Dodatkowe zajęcia realizowane w celu wyrównania 
stwierdzonych deficytów skierowane do dzieci w wieku 
przedszkolnym - Dodatkowe zajęcia realizowane w celu 
wyrównania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą) 
oraz w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, poprzez 
prowadzenie zajęć wykraczających poza podstawę programową 
(np. działania z zakresu budowania wiedzy przyrodniczej i 
kształtowania postaw proekologicznych). Działaniom tym 
towarzyszyć będzie zakup pomocy dydaktycznych i niezbędnego 
sprzętu (pomocniczo). 
Zajęcia dodatkowe – korektywa i zajęcia sportowe (w tym przy 
wykorzystaniu infrastruktury sportowej parku akademickiego. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  
PROJEKT W RAMACH SIT 

690 000 zł 
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16. 

Dodatkowe zajęcia w zakresie przedmiotów ścisłych dla 
uczniów szkół podstawowych 
1. Dodatkowe zajęcia w zakresie przedmiotów ścisłych (w tym 
wiedzy przyrodniczej i biologii - przy wykorzystaniu 
infrastruktury ośrodka edukacji ekologicznej oraz ścieżek 
edukacyjnych), zajęcia w zakresie nauki języków obcych, zajęcia 
budujące kompetencje w dziedzinie obsługi komputera. Jako 
działania dodatkowe przewidziany jest zakup nowoczesnych 
narzędzi i materiałów dydaktycznych. 
2. Zajęcia dodatkowe – korektywa i zajęcia sportowe (w tym przy 
wykorzystaniu infrastruktury sportowej parku akademickiego. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  
PROJEKT W RAMACH SIT 

690 000 zł 

17. 
Budowa wielofunkcyjnego stadionu Miejskiego w Białej 
Podlaskiej - boisko trawiaste, trybuny 2 tyś miejsc. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

14 000 000 zł 

18. 
Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią na 
potrzeby klubu sportowego TOP 54  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

2 100 000 zł 

19. 

Budowa akademickiego parku sportowego - utworzenie 
kompleksu służącego do celów dydaktycznych dwóch bialskich 
uczelni oraz dostępnego dla mieszkańców – roboty budowlane i 
zakupy wyposażenia na potrzeby utworzenia parku wodnego, 
kompleksu boisk (piłka nożna, siatkówka plażowa, piłka ręczna), 
miasteczka survivalowego (park linowy, tor przeszkód dla służb 
mundurowych, strefa treningowa), ścieżki rekreacyjnej (otwarte 
urządzenia fitness) i edukacyjnej (ścieżka przyrodnicza), szlaku 
kajakowego, tras nordic walking, narciarstwa biegowego i biegów 
przełajowych, hippicznych i rekreacyjnych tras rowerowych, 
zakup trybun mobilnych, utworzenie miasteczka turystycznego, 
budowa obiektów do treningu sportów miejskich: bmx, 
skateboarding, rolleblading, parkour, freerunning, budowa 
"zielonej sali gimnastycznej", pola do gier i zabaw ruchowych, pola 
do gry w Speedball. Obiekty kubaturowe i liniowe (ścieżki, trasy), 
należące do kompleksu umiejscowione będą w otoczeniu obu 
uczelni oraz w samej dolinie Krzny, spajając miasto przestrzennie. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH KONTRAKTU TERYTORIALNEGO 

30 095 600 zł 

20. 

Utworzenie parku w strefie zamieszkania przy ul. 
Terebelskiej w Białej Podlaskiej - zagospodarowanie 
nieużytkowanego terenu położonego pomiędzy ulicami 
Terebelską, Królowej Jadwigi, blokami mieszkalnymi i kościołem 
Bł. Honorata – utworzenie parku, w tym: nasadzenia, ciągi 
komunikacyjne, oświetlenie, mała architektura, ogrodzenie, 
utworzenie placu zabaw. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

700 000 zł 

21. 

Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w 
Białej Podlaskiej - przebudowa, adaptacja i remonty obiektów 
wykorzystywanych przez miejskie szkoły zawodowe do 
prowadzenia zajęć praktycznych, zakup maszyn i urządzeń 
służących nauce praktycznej zawodu. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

22. 

Rozbudowa Monitoringu Miejskiego - Zakup nowego 
rejestratora pozwalającego na rozbudowę monitoringu o kolejne 
punkty kamerowe. Istnieje potrzeba podłączenia podglądu i 
zapisu kamer z rewitalizowanych budynków na ul. Moniuszki, 
Jatkowej oraz kamer umieszczonych przez Miejski Zarząd 
Komunikacji na wiatach przystankowych. Konieczna jest budowa 
monitoringu w Parku Radziwiłła,  z wnioskiem o podłączenie 
kamer do monitoringu miejskiego wystąpiła BSM „Zgoda” 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY   

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

23. 
Budowa Miejskiego Centrum Monitorowania Alarmów - ZGL 
przekazał Straży Miejskiej do użytkowania Centralę 
Monitorowania Alarmów,  urządzenie przeznaczone jest do 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 
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nadzoru systemu wykrywania włamań w Porcie Lotniczym. 
Centrala pozwala na podłączenie do niej kolejnych 250 obiektów 
w których Straż Miejska mogła by nadzorować systemy 
wykrywania włamań i systemy wykrywania pożaru. 
Zainteresowanie budową odpowiednich systemów lub 
podłączeniem  istniejących do Centrali nadzorowanej przez Straż 
Miejską wyraziło 25 jednostek komunalnych tj. przedszkola, 
szkoły, Muzeum, Biblioteka Publiczna itp. Do Centrali mogą być 
podłączone jednostki z terenu Gminy Wiejskiej Biała Podlaska. 
Centrum Monitorowania Alarmów zapewni odpowiedni poziom 
bezpieczeństwa majątku komunalnego i mieszkańców 
przebywających w chronionych obiektach. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY   

24. 

Zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenie obiektów 
OSP - zakupy specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obiektów 
OSP, niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji 
ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych i 
poważnych awarii. 
ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i OPROGRAMOWANIA  
PROJEKT W RAMACH SIT 

4 922 000 zł 

 
 

Cel strategiczny 3 
Lepsza spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa 

1. 

Racjonalizacja systemu transportu publicznego  - Projekt i 
budowa pętli autobusowych oraz węzłów przesiadkowych 2 
000 000 
Monitoring infrastruktury przystankowej  500 000 
Uzupełnienie wyposażenia przystanków (tablice rozkładowe, 
tablice z nazwami przystanków, budowa ławeczek itp.) 500 000 
Zakup stacjonarnych automatów biletowych 350 000 
Zakup i montaż tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej
 600 000 
Zakup i wyposażenie Centrum Zarządzania Komunikacją w 
oprogramowanie służące optymalizacji funkcjonowania układu 
sieci komunikacyjnej oraz wymiany informacji z pasażerami
 150 000 
Wprowadzenie elektronicznego systemu priorytetowania 
przejazdu autobusów kom. miejskiej na skrzyżowaniach oraz 
systemu centralnego sterowania sygnalizacją świetlną wraz z 
monitoringiem 750 000 
Przeprowadzenie badań marketingowych pozwalających na 
określenie  w zaspokojeniu potrzeb mieszkańców w zakresie 
korzystania z kom. miejskiej w połączeniu z optymalizacją 
przebiegu linii autobusowych 60 000 
Zakup i montaż bramek liczących pasażerów w pojazdach 
komunikacji miejskiej 90 000 
Zakup taboru autobusów niskoemisyjnych, spełniających co 
najmniej wymagania normy EURO VI (15 sztuk) 18 450 000 zł 
Modernizacja bazy pojazdów (zaplecza technicznego, ogrodzenia, 
parkingu) 3 198 000 zł 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

26 648 000 zł 

2. 

Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie MOF Biała 
Podlaska 
1. Budowa systemu użytkowych ścieżek rowerowych w obszarze 
funkcjonalnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
2. Budowa parkingu bike-and-ride, utworzenie systemu roweru 
miejskiego. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 
PROJEKT W RAMACH SIT 

30 000 000 zł 

3. 
Utworzenie systemu elektronicznej archiwizacji 
dokumentów w Urzędzie Miasta Biała Podlaska i jednostkach 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 
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podległych - Zakup oprogramowania i niezbędnego sprzętu. 
ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i OPROGRAMOWANIA 

4. 
Budowa ul. Armii Krajowej - I etap wraz z rondem na 
skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 812 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

5 300 000 zł 

5. 
Budowa ul. Górnej  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 2 000 000 zł 

6. 
Budowa miejsc postojowych przy ul. Piłsudskiego i budowa 
odcinka ulicy Pocztowej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 650 000 zł 

7. 
Dojazdy do tunelu Lubelska – Witoroska  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 1 500 000 zł 

8. 
Przebudowa skrzyżowań Łomaska-Kolejowa i Witoroska-
Łomaska w porozumieniu z Galerią KARUZELA  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

3 500 000 zł 

9. 
Przebudowa skrzyżowania Brzeska-Jana Pawła II  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 2 500 000 zł 

10. 
Oświetlenie ulic w mieście Biała Podlaska 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 1 500 000 zł 

11. 
Budowa dróg w technologii uproszczonej, w tym ulic Okrzei i 
Osieckiego. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

12. 
Budowa ul. Koncertowej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 2 000 000 zł 

13. 

Remonty chodników na ulicach Janowskiej na odcinku od 
cmentarza do ul. Jana III Sobieskiego, Zygmunta Starego na 
odcinku od ul. Terebelskiej do placu zabaw, Okopowej – jedna 
strona -   (po budowie ronda Okopowa –Janowska), Żwirowej, 
Sitnickiej – od Grunwaldzkiej do Królowej Jadwigi  ( jedna strona), 
Kolejowej na odcinku od ul. Łomaskiej do wjazdu do SAS (ew. 
skoordynowane z bud. ronda na Kolejowej), Witoroskiej – od 
Placu Trzech Krzyży do ul. Kołychawa, Artyleryjskiej, 
Spółdzielczej, Łukaszyńskiej, Kąpielowej - jedna strona – na odc. 
od Sidorskiej  do parkingu przed ul. Orzechową), Na Skarpie – 
jedna strona, Kopernika –chodnik i parkingi przy Młodzieżowej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

26 100 00 zł 

14. 
Remonty kładek na ul. Mickiewicza i ul. Kąpielowej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 441 000,00 zł 

15. 

Wykonanie nakładek bitumicznych na ulicach Piłsudskiego od 
Pl. Wolności do Garncarskiej, Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. 
Orzechową do ul. Słonecznej, Warszawskiej od parku do ul. 
Kusocińskiego, Jana Pawła II od Terebelskiej do Janowskiej, Jana 
Pawła II od Brzeskiej do Fracuskiej, Grzybowej, Żeromskiego 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 110 000 zł 

16. 
Budowa dróg z destruktu 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 50 000 zł 

17. 
Przebudowa ul. Łomaskiej od ul. Kolejowej do przejazdu 
kolejowego 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

18. 
Przebudowa Placu Szkolny Dwór 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

19. 
Przebudowa ul. Warszawskiej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

20. 
Przebudowa ul. Sidorskiej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

21. 
Przebudowa ul. Kościuszki 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

22. 
Przebudowa ul. Robotniczej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

23. 
Przebudowa ul. Żwirki i Wigury 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

24. 
Budowa chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego na ul. 
Podmiejskiej od ul. Armii Krajowej do ul. Żeromskiego 

Wartość do określenia na 
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PROJEKT INFRASTRUKTURALNY dalszym etapie 

25. 
Przebudowa ul. Witosa 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

26. 
Przebudowa ul. Sikorskiego 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

27. 

Opracowanie/aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji 
Miasta Biała Podlaska - opracowanie i uchwalenie dokumentu, 
umożliwiającego aplikowanie o środki zewnętrzne na działania z 
zakresu rewitalizacji. 
PROJEKT MIĘKKI 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

28. 

Rewitalizacja terenu poprzemysłowego pomiędzy ul. 
Zamkową, Sidorską i rz. Krzną dla potrzeb gospodarczych 
oraz remont i adaptacja budynków na potrzeby usług 
społecznych - rewitalizacja terenu poprzemysłowego pomiędzy 
ul. Zamkową, Sidorską i rz. Krzną dla potrzeb działalności 
handlowej i usługowej – uporządkowanie przestrzeni, budowa 
ciągów komunikacyjnych, uzupełnienie uzbrojenia terenu. 
Przebudowa, adaptacja i wyposażenie zdegradowanych 
budynków położonych na terenie MOF na potrzeby 
funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz innych usług 
społecznych. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

17 020 000 zł 

29. 

Rewitalizacja obiektów  powojskowych na terenie lotniska - 
rewitalizacja zdewastowanych budynków zaplecza dawnego 
lotniska z przeznaczeniem na pełnienie funkcji społecznych i 
gospodarczych. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

30. 

Rewitalizacja obszaru centrum miasta - działania 
infrastrukturalne  - modernizacja przestrzeni publicznych, 
wybranych elementów infrastruktury drogowej i obiektów 
kubaturowych (m.in. zabytkowych) wraz z budową i modernizacją 
infrastruktury technicznej, położonych w historycznym centrum 
Białej Podlaskiej. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

31. 

Rewitalizacja obszaru „Wola” - działania infrastrukturalne  - 
modernizacja przestrzeni publicznych, wybranych elementów 
infrastruktury drogowej i obiektów kubaturowych (m.in. 
zabytkowych) wraz z budową i modernizacją infrastruktury 
technicznej, położonych w dzielnicy Wola. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

32. 

Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych 
obszarów Białej Podlaskiej - programy aktywizacji zawodowej 
skierowane do mieszkańców rewitalizowanych obszarów. 
PROJEKT MIĘKKI, ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

33. 

Integracja społeczna mieszkańców rewitalizowanych 
obszarów Białej Podlaskiej - programy integracji społecznej 
skierowane do wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz 
ubóstwem  mieszkańców rewitalizowanych obszarów, 
ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-
zawodową. 
PROJEKT MIĘKKI, ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

34. 

Utworzenie systemu usług społecznych dla mieszkańców 
rewitalizowanych obszarów miasta Biała Podlaska - realizacja 
działań skierowanych do mieszkańców rewitalizowanych 
obszarów, w tym: zintegrowanych usług socjalnych o charakterze 
profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym, usług o 
charakterze opiekuńczym i zdrowotnym, adresowanych w 
szczególności do osób starszych, osób niepełno-sprawnych, osób 
niesamodzielnych, usług z zakresu mieszkalnictwa chronionego, 
wspomaganego i treningowego. Rozwój zintegrowanych usług 
uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o 
charakterze profilaktycznym. 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 
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PROJEKT MIĘKKI, ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  

35. 

Organizacja kampanii informacyjnej oraz promocja dobrych 
praktyk w zakresie ładu przestrzennego i estetyki miejsc 
publicznych. 
PROJEKT MIĘKKI, ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA  

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

36. 

Wyposażenie Straży Miejskiej w urządzenia do skutecznego 
przeciwdziałania nielegalnemu pozbywaniu się odpadów w 
tym ich spalaniu poza instalacjami do tego przeznaczonymi - 
zakup pojazdu z wyposażeniem lub samego wyposażenia 
umożliwiającego na miejscu wykrycie zanieczyszczeń wody i 
powietrza. W skład wyposażenia powinien wejść zestaw do 
poboru próbek powietrza dzięki którym można sprawdzić czy w 
domowych piecach są spalane śmieci, detektory gazu alarmujące o 
podwyższonym stężeniu tlenku węgla, tlenku azotu, 
siarkowodoru, amoniaku, miernik hałasu  pomocny przy 
interwencjach związanych z zakłóceniem ciszy i spokoju oraz 
fotopułapki stanowiące skuteczne narzędzie do walki z 
wandalizmem środowiskowym jakim jest porzucanie śmieci na 
dzikich wysypiskach. Podobne rozwiązanie z powodzeniem 
sprawdza się w Lublinie gdzie funkcjonuje jako Eko – Patrol. 
Urządzenia w porozumieniu z Gminą  mogły by być 
wykorzystywane na terenie Obszaru Funkcjonalnego.   
ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i OPROGRAMOWANIA 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

37. 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z 
przepompownią centralną - przebudowa oczyszczalni i 
dostosowanie do wymogów aglomeracji RLM 102 000 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

38. 
Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej (osiedle Podmiejska, 
osiedle Langiewicza, osiedle Akademicka i inne)  
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

39. 

Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych - Infrastruktura do selektywnej zbiórki i 
przetwarzania odpadów komunalnych. Potencjalne źródło 
dofinansowania, Organizacja kampanii informacyjnej, dotyczącej 
segregacji odpadów, selektywnej zbiórki oraz negatywnego 
wpływu na środowisko i zdrowie mieszkańców nielegalnych 
wysypisk i składowisk 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

550 000 zł 

 
40. 

Rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu zmniejszenia niskiej 
emisji 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

19 000 000 zł 
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Gmina Biała Podlaska 

 

Cel strategiczny 1 
Efektywna gospodarka oparta na lokalnych specjalizacjach i oferująca więcej miejsc 
pracy 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa (zł) 

1. 

Budowa infrastruktury w terenach przeznaczonych pod 
inwestycje z zakresu transportu, logistyki, spedycji (głównie 
zakres drogowy) 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 000 000 zł 

2. 
Kursy zawodowe w zakresie dostosowanym do aktualnych 
potrzeb rynku pracy 
PROJEKT MIĘKKI 

100 000 zł 

3. 
Inwestycje w odnawialne źródła energii 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 1 500 000 zł 

4. 
Inwestycje w zakresie zwiększania efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 000 000 zł 

5. 

Remonty budynków i zwiększanie poziomu wyposażenia 
świetlic wiejskich realizujących zajęcia związane z tradycją 
lokalną. 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

350 000 zł 

 

Cel strategiczny 2 
Wyższa jakość życia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa (zł) 

1. 
Modernizacja budynków mieszkalnych pozostających w 
zasobie gmin MOF 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

Wartość do określenia na 
dalszym etapie 

2. 
Modernizacja i zwiększanie dostępności budynków 
użyteczności publicznej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

1 550 000 zł 

3. 
Promocja profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców MOF 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

30 000 zł 

4. 

Rozwijanie oferty zajęć rekreacyjnych, sportowych i 
edukacyjnych skierowanych do osób w wieku emerytalnym 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

100 000 zł 

5. 

Budowa społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

100 000 zł 

6. 

Program szkoleń zawodowych dla osób nieaktywnych 
zawodowo – program aktywizacji zawodowej. 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

100 000 zł 

7. 
Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 2 500 000 zł 

8. 
Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

500 000 zł 

9. 
Polepszenie jakości przyszkolnej infrastruktury sportowej 
dostępnej dla mieszkańców 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

300 000 zł 

10. 
Programy rozwojowe szkół - udoskonalanie programów 
nauczania i oferty edukacyjnej oraz wyposażenia edukacyjnego 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 

500 000 zł 
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OPROGRAMOWANIA 

11. 
Budowa infrastruktury polepszającej bezpieczeństwo ruchu 
drogowego /oświetlenie uliczne, chodniki/ 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

90 000 zł 

 

Cel strategiczny 3 
Lepsza spójność terytorialna obszaru funkcjonalnego 

Szacowana wartość ogółem 

 

Lp. Nazwa zadania Wartość szacunkowa (zł) 

1. 
Budowa drogi nr 101669L relacji Sycyna – Sławacinek Stary 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 2 000 000 zł 

2. 
Modernizacja i poszerzanie sieci dróg lokalnych 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 4 000 000 zł 

3. 
Wprowadzenie alternatywnej komunikacji wewnątrz MOF / 
Infrastruktura ścieżek rowerowych 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

500 000 zł 

4. 
Wyrównanie poziomu życia w miejscowościach na obrzeżach 
MOF 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

2 000 000 zł 

5. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ści Grabanów 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

6 000 000 zł 

6. 
Rozbudowa sieciowej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

2 000 000 zł 

7. 

Zwiększenie ściągalności opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 
PROJEKT MIĘKKI oraz ZAKUPY SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA i 
OPROGRAMOWANIA 

200 000 zł 

8. 
Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw wody / dywersyfikacja 
źródeł zasilania 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

3 000 000 zł 

9. 
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w obszarach 
zabudowy rozproszonej 
PROJEKT INFRASTRUKTURALNY 

2 250 000 zł 

 


