Obok gruntów w bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają środki trwałe
w budowie (inwestycje rozpoczęte) oraz w pośrednim (ewidencja Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego) drogi gminne i powiatowe, urządzenia drogownictwa tj. sygnalizacja świetlna,
oświetlenie oraz obiekty inŜynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, kładki.

Drogi gminne i powiatowe
W pośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi o powierzchni 4 081 270 m2.
W tym:
o powierzchni 2 087 660 m2
- drogi gminne
- drogi powiatowe
o powierzchni 1 993 610 m2
Wartość dróg stanowiących majątek komunalny na dzień 30.06.2007 r. wynosi
290 760 241 PLN.
W tym:
- drogi gminne
122 638 420 PLN
- drogi powiatowe
168 121 821 PLN
Łączna powierzchnia dróg komunalnych uległa zmianie w stosunku do stanu
na 30.06.2006 r. o 4 472 060 m2.
RóŜnice w ilości powierzchni na drogach powiatowych i gminnych wynikaja z przeprowadzonej
szczegółowej inwentaryzacji pasa drogowego na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom ( Dz. U. Nr 67, poz. 582 )

Obiekty inŜynierskie
Obok dróg w pośrednim zarządzie Miasta pozostają obiekty inŜynierskie,
takie jak: mosty, wiadukty, kładki. Wartość ich na dzień 30.06.2007 r. wynosi –
47 688 650 PLN.
W tym:
- mosty, wiadukty, kładki gminne
392 178 PLN.
- mosty, wiadukty, kładki powiatowe
47 296 472 PLN.

Ilość mostów, wiaduktów i kładek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego
pozostaje bez zmian i wynosi 48.
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Urządzenia drogownictwa
(sygnalizacja, oświetlenie, ekrany akustyczne)
Według stanu na dzień 30.06.2007 r. wartość urządzeń drogownictwa na drogach Miasta
Szczecina wynosi 16 565 166 PLN, z tego:
- wartość sygnalizacji świetlnej - 4 699 476 PLN (w tym sygnalizacja świetlna na
drogach gminnych 130 836 PLN i na drogach powiatowych 4 568 640 PLN );
- wartość oświetlenia - 7 174 417 PLN ( w tym oświetlenie na drogach gminnych
3 400 004 PLN i na drogach powiatowych 3 774 413 PLN);
- wartość ekranów akustycznych - 4 691 273 PLN.

Powierzchnia i wartość dróg gminnych i powiatowych
Tabela nr 14

L.p.
1

Wyszczególnienie
2

1. Powierzchnia dróg gminnych w m2
2. Wartość dróg gminnych w PLN
3. Powierzchnia dróg powiatowych w m 2

Stan na 30.06.2007 r.
3
2 087 660
122 638 420
1 993 610

4. Wartość dróg powiatowych w PLN

168 121 821

5. *Powierzchnia dróg ogółem w m2

4 081 270

6. Wartość dróg ogółem w PLN
* W tym grunty skomunalizowane pod drogami 10 394 370 m2
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290 760 241

Urządzenia drogownictwa na drogach gminnych i powiatowych
Tabela nr 15

L.p.
1

Wyszczególnienie
2

Stan na 30.06.2007 r.
3

1. Wartość sygnalizacji na drogach gminnych w PLN

130 836

2. Ilość urządzeń sygnalizacji na drogach gminnych

2

3. Wartość sygnalizacji na drogach powiatowych w PLN
4. Ilość urządzeń sygnalizacyjnych na drogach powiatowych
5. Wartość sygnalizacji na drogach Miasta w PLN
6. Ilość urządzeń sygnalizacyjnych ogółem
7. Wartość oświetlenia na drogach gminnych w PLN

4 568 640
45
4 699 476
47
3 400 004

8. Ilość urządzeń oświetleniowych na drogach gminnych

86

9. Wartość oświetlenia na drogach powiatowych w PLN

3 774 413

10. Ilość urządzeń oświetleniowych na drogach powiatowych
11. Wartość oświetlenia na drogach Miasta w PLN
12. Ilość urządzeń oświetleniowych ogółem
13. Wartość ekranów akustycznych na drogach Miasta w PLN
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46
7 174 417
132
4 691 273
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