
3.4.2.11. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

7 040 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich 7 000 000 zł
Wydział Rozwoju Miasta 40 000 zł

Cel zadania:
1.

2. Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina 
oraz gmin sąsiadujących.

Działania:
1. Nabycie nieruchomości gruntowych.
2. Nadzór projektu.
3. Prace budowlane.
4. Promocja projektu.

Wskaźnik efektywno ści: warto ść docelowa w 2013 r.
1. 53 793 ha
2. Długości wybudowanej sieci wodociągowej na terenie strefy 1 543 km
3. 2,41 km
4. Długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie strefy 3,401 km
5. Długości wybudowanej sieci kanalizacyjnej poza strefą 2,116 km
6. 1,627 km
7. 4,734 km
8. Długość wybudowanych dróg na potrzeby strefy 5,996 km
9. Długość przebudowanych dróg na potrzeby strefy 0,845 km

Harmonogram finansowy działa ń:
Wieloletnie finansowanie w latach 2010 - 2013

46 000 000 zł
w tym w roku 2012 3 500 000 zł
Nierytmiczny

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 71095

466 400 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Inwestycji Miejskich

Cel zadania:
1.

2. Stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Szczecina 
oraz gmin sąsiadujących.

Działania:
1.
2. Studium wykonalności.
3. Dokumentacja projektowa.

Wskaźnik efektywno ści:
1.
2.

Harmonogram finansowy działa ń:

Doprowadzenie niezb ędnej infrastruktury technicznej do stref 
inwestycyjnych Trzebusza i Dunikowa przeznaczonych pod funkcje 
przemysłowo - składowe

Polepszenie warunków prowadzenia dzialalności gospodarczej oraz lokowania 
inwestycji na terenach inwestycyjnych Trzebusz i Dunikowo poprzez ich uzbrojenie 
oraz usprawnienie połączenia drogowego z autostradą A-6 i centrum Miasta.

Powierzchnia terenów uzbrojonych

Program funkcjonalno - użytkowy.

Długość wyremontowanego odcinka ul. Stołczyńskiej
Długość wybudowanej drogi do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą 
techniczną

Planowany poziom dofinansowania ze środków pomocowych UE w wysokości 

Długości wybudowanej sieci wodociągowej poza strefą

Długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej na terenie strefy
Długości wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej poza strefą

Doprowadzenie niezb ędnej infrastruktury technicznej do terenów 
inwestycyjnych przy ulicy Stołczy ńskiej

Polepszenie warunków prowadzenia dzialalności gospodarczej oraz lokowania 
inwestycji na terenach inwestycyjnych przy ul. Stołczyńskiej poprzez ich uzbrojenie 
oraz usprawnienie połączenia drogowego z układem komunikacyjnym Miasta.



Wieloletnie finansowanie w latach 2012 - 2013 9 466 400 zł
4 733 200 zł

w tym w roku 2012 233 200 zł

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 71095

2 202 000 zł

Dysponent cz ęści bud żetowej:
Wydział Rozwoju Miasta 

Cel zadania:
1.
2. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

Działania:
1.

2. Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzenej.

Wskaźnik efektywno ści:
38 ha

Harmonogram finansowy działa ń:

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 71095

20 000 000 zł
Dysponent cz ęści bud żetowej:

Wydział Rozwoju Miasta 

Cel zadania:

Działania:

Wskaźnik efektywno ści:
1. 10 000 m2

2. Liczba nowych miejsc pracy - wartość docelowa po 2013 r. 2 etaty
3. 1 100 szt.
4. 480 szt.

Harmonogram finansowy działa ń:
I kwartał 2012 r.

Klasyfikacja wydatków:
Rozdział: 71095

Podstawy prawne:

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 29 708 400 z ł

Nierytmiczny

Uchwała Rady Miasta Nr L/1276/10 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - 
Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011-2013.

Nierytmiczny

Powierzchnia utworzonych nieruchomości zabudowanych - docelowa po 2013 r.

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje k omercyjne, 
produkcyjno - usługowe

Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.

Objęcie udziałów w Spółce Szczeciński Park Technologiczno-Naukowy Sp. z o.o.

Powierzchnia terenów inwestycyjnych przygotowanych do uzbrojenia
w infrastrukturę techniczną

Budowa centrum wspierania innowacyjności POMERANIA przy ul. Niemierzyńskiej.

Liczba nabytych nowych środków trwałych - wartość docelowa po 2013 r.
Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych - wartość docelowa po 2013 

Przygotowanie i uzbrojenie terenów pod inwestycje komercyjne:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne.

Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
(Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz.1037 z poźn. zm.).

uporządkowanie i wyrównanie terenu (wycinka drzew i krzewów wraz z ich 
usunięciem - wywozem), wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych i ich 
pielęgnacja, uporządkowanie terenu (wywóz gruzu, wykrycie, rozminowanie i 
oczyszczenie terenu z niewybuchów i niewypałów).

Planowany poziom dofinansowania ze środków pomocowych UE w wysokości 


