
OPIS   WYDATKÓW  MAJĄTKOWYCH
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Inwestycje dróg 42 089 780

Wydział Inwestycji Miejskich

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

ul. Nowokrakowska (Europejska) 9 500 000

 Zakres  rzeczowy:
 - budowa nowej dwujezdniowej ulicy łączącej skrzyżowanie ulic Derdowskiego i Ku Słońcu
   z rondem Uniwersyteckim wraz z niezbędnym uzbrojeniem, chodnikami, ścieżkami rowerowymi
   ekranami akustycznymi oraz regulacją cieku rz. Bukowa.

Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE.

Modernizacja ul. Autostrada Poznańska wraz z budową mostów 400 000

 Zakres  rzeczowy:
 - kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2003 roku.

Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE.

Modernizacja ul. Dąbska - Zoologiczna - Niedźwiedzia 300 000

 Zakres  rzeczowy:
 - kontynuacja działań związanych z pozyskaniem terenów pod inwestycję (aktualizacja dokumentacji
   i rozbiórka kolidujących zabudowań.

Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE.

Rondo ul. Ku Słońcu - Derdowskiego - Dworska 1 000 000

 Zakres  rzeczowy:
 - rozpoczęcie przebudowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ku Słońcu, Derdowskiego, Dworskiej, 
   Okulickiego łącznie z budową torowiska, trakcji tramwajowej, kanału sanitarnego, deszczowego, 
   c.o., kabli energetycznych i teletechnicznych, nawierzchni jezdni i chodników oraz geometrii 
   na wszystkich ulicach dochodzących do ronda.

Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE 
oraz prywatnego inwestora.

ul. Nowoszeroka 100 000

 Zakres  rzeczowy:
 - opracowanie koncepcji budowy dwóch jezdni ulicy od ul. Łukasińskiego do ul. Szafera
   (kanalizacja deszczowa, jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, nasadzenia).

Zadanie przewidziane do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnuch UE.

Dokumentacja i pozyskanie terenów 1 500 000

 Zakres  rzeczowy:

 - prace projektowe i pozyskanie terenów pod inwestycje.



Droga krajowa nr 13 11 000 000

 w tym :  - finansowanie z budżetu 6 500 000

                - środki pozyskane z innych źródeł  (PHARE) 4 500 000

 Zakres  rzeczowy:

Kontynuacja realizacji dwóch kontraktów:
 - przebudowy skrzyżowania ulic: Mieszka I, Bohaterów Warszawy, Powstańców Wielkopolskich, 
   Dąbrowskiego, Piastów,
 - budowy wiaduktu nad ul. Południową.

Droga krajowa nr 10 12 000 000

 w tym :  - finansowanie z budżetu 8 200 000

                - środki pozyskane z innych źródeł  (PHARE) 3 800 000

 Zakres  rzeczowy:
 1. Ul. Struga - kontynuacja rozpoczętej w 2003 r. modernizacji ulicy w istniejącym przebiegu, 
                           budowy i modernizacji dróg wspomagających z budową wiaduktów zapewniających 
                           bezkolizyjność skrzyżowań oraz przebudową całości uzbrojenia.                           

 2. Miejski odcinek Szosy Stargardzkiej od skrzyżowania z ul. Przyszłości do granic miasta.

Budowa mostu przez Regalicę 3 289 780

 w tym :  - finansowanie z budżetu 3 000 000

                - środki pozyskane z innych źródeł  (PHARE) 289 780

 Zakres  rzeczowy:
 - kontynuacja realizacji budowy układu dróg wspomagających łączących przeprawę mostową
   z Portem oraz zagospodarowanie terenu (zieleń i mała architektura).

ul. Bronowicka 3 000 000

 Zakres  rzeczowy:

 - modernizacja ul. Bronowickiej od ul. Krakowskiej do bramy głównej cmentarza oraz 
 - budowa nowej drogi dojazdowej, chodników, ścieżki rowerowej - od bramy głównej cmentarza 
   biegnącej wzdłuż terenu cmentarza do ul. Husarów i dalej do ul. Cukrowej.

Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.)
 - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych (Dz.U. Nr 123, poz.780 ze zmian.)
 - uchwała nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii
   Rozwoju Szczecina (zm. LV/1239/02 z 16.09.02 r.)

Lokalny transport zbiorowy 3 000 000

Wydział Inwestycji Miejskich

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

SST - Szczeciński Szybki Tramwaj 3 000 000

 Zakres  rzeczowy:

 - opracowanie dokumentacji projektowej.

Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
   poz. 1591 z późn.zmianami)
 - uchwała nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie przyjęcia Strategii
   Rozwoju Szczecina (zm. LV/1239/02 z 16.09.02 r.)



Udziały w spółkach 500 000

Wydział Rozwoju Miasta

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

"Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Spółka z o.o.

Usprawnienie organizacji systemów okołolotniskowych - głównie parking dla pasażerów,
Odbudowa niezbędnego parku sprzętowego,
Kontynuacja prac przygotowawczych do przebudowy starego terminala na terminal przylotowy,
Rozwój nowych połączeń oraz promocja lotniska i regionu.

Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
   poz. 1591 z późn.zmianami)

OGÓŁEM DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 45 589 780


