
Szczecin 2020 
Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE

Założenia programu do konsultacji społecznych
I etap spotkao - podsumowanie



Program Szczecin 2020 – nakreśla kierunki spójne z celami 

określonymi w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 : 

• Praca 
• Edukacja 
• Otoczenie 
• Współdecydowanie 



SZCZECIN 2020 – Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE

Moim celem jest zebranie opinii o programie po to, aby działania
podejmowane w Szczecinie w kolejnym okresie wykorzystywania środków
unijnych, zaspokajały potrzeby jak największej ilości Mieszkaoców.

Chcę, aby Szczecinianie wskazali, które pomysły są trafione i sensowe,
co pomoże stworzyd najlepsze z możliwych warunków do rozwoju miasta
i zapewni wspólną satysfakcję każdemu z nas.



SZCZECIN 2020 – Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE

Pierwszą wersję tego programu przedłożyłem na przełomie 2011 /2012 roku.
Przez kolejne dwa lata program był konsultowany i uszczegóławiany.

W 2012-2013 Przeprowadziłem blisko 40 spotkao na terenie wszystkich osiedli
i dzielnic naszego miasta, a także konsultacji branżowych i środowiskowych.

W 2013 roku rozszerzyliśmy te konsultacje z sąsiednimi gminami tworzącymi
Szczecioski Obszar Metropolitalny.



SZCZECIN 2020 – Program rozwoju miasta w nowej perspektywie UE

Dotychczas w ramach Konsultacji Społecznych założeo Programu „Szczecin 2020” odbyły się w
okresie od lutego do czerwca 2014 r. spotkania :

 12 lutego- ze środowiskiem przedsiębiorców Północnej Izby Gospodarczej;
 4 marca- z Mieszkaocami Szczecina;
 5 marca- z przedsiębiorcami z Klastra ICT Pomorze Zachodnie i BPO;
 8 kwietnia- z przedstawicielami szczecioskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i

Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej ;
 7 maja- z przedstawicielami Rad Osiedli – spotkanie organizacyjne;
 15 maja z przedstawicielami miejskich instytucji kultury;
 20 maja- ze studentami US;
 21 maja- z przedstawicielami Rad Osiedli oraz mieszkaocami Dzielnicy Prawobrzeże;
 2 czerwca- z przedstawicielami Rady Osiedla oraz mieszkaocami Osiedla Arkooskie –

Niemierzyn;
 11 czerwca- z przedstawicielami Rad Osiedli oraz mieszkaocami Dzielnicy Północ;
 25 czerwca- z przedstawicielami Rad Osiedli oraz mieszkaocami Dzielnicy Zachód;
 26 czerwca- z Przedstawicielami Rad Osiedli oraz mieszkaocami Dzielnicy Śródmieście.


Na stronie www.szczecin2020.pl - w zakładce:  znajdują się relacje z ww. spotkao.



Spotkania konsultacyjne dotyczące założeo Programu SZCZECIN 2020 – Etap I  
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Spotkania konsultacyjne dotyczące założeo Programu SZCZECIN 2020 – Etap I



Na adres: 2020@miasto.szczecin.pl - mieszkaocy zgłaszają swoje opinie o programie - dotychczas 
wpłynęło do Urzędu kilkadziesiąt opinii. 
Opinie wraz z odpowiedziami umieszczono na stronie www.szczecin2020.pl.

Przykładowa opinia mieszkaoca  

Opinia  

System przepływu informacji 

1. Generalnie mieszkańcy dzwoniąc nawet pod nie właściwy numer ale  do administracji  miasta  lub jej 

podmiotu   czy innych służb , policja, straż  pożarna  czy sanepid, ochrona środowiska itd. nie mogą 

być odsyłani do kolejnych  osób . System powinien działać automatycznie  i niech urzędnicy 

wymieniają się tymi informacjami , a kompetentna osoba może skontaktować się z mieszańcem 

zgłaszającym.  Każdy urzędnik  powinien wiedzieć do kogo skierować problem zgłoszony  - na 

szkoleniach czy instrukcjami można to wdrożyć. 

Dokładnych informacji  do kogo zgłaszać  nawet w sytuacjach awaryjnych poza numerem 

112,997,998,999  mieszańcy najczęściej nie znają. 

Odpowiedź 

Dziękujemy. Zgodnie z postulatem zakładamy intensyfikację komunikacji z mieszkańcami. Propozycje 

zaprezentowaliśmy m.in. w module „współdecydowanie”, w ramach którego przewiduje się wdrożenie 

aplikacji pt. Alert Miejski, upraszczającej pozwalającej zgłaszanie uwag dotyczących sytuacji w mieście. 

mailto:2020@miasto.szczecin.pl
http://www.szczecin2020.pl/


Przykładowa opinia mieszkaoca  

Opinia  

Jak organizowano komunikację miejską do Polic, Bezrzecza, Stobna, Kołbaskowa, Kamieńca nie pytano 

mieszkańców Szczecina czy jej chcą (mnie ona nie potrzebna) (…)Proszę o rzetelną informację, na jakim 

etapie znajduje się realizacja tej inwestycji- przedłużenia linii tramwajowej 8,10 na wysokość CH Ster? 

(…)w drodze odpowiedzi na zapytanie o odrzucenie mojej propozycji przedłużenia tej linii 8,10 z Budżetu 

Obywatelskiego 2013, wynika, że w projekcie, który został przygotowany dla wydłużenia linii tramwajowej do 

okolic granic miasta Szczecina kwota rzeczywiście sięgała kilkudziesięciu (60) milionów. Podobno wchodzi w nią 

również przebudowa węzła drogowego już dopasowanego do dalszego nowego przebiegu DK-10. (na stronach 

GDDKiA- budowa drogi DK-10 przy granicy Szczecina nie jest ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych do 

2020 r.). 

Wg. Karty Oceny Zadania– wykonanych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2014, opiniowanej 

przez Wydział Inwestycji Miejskich w uwagach i kosztach o inwestycji jest napisane- „realizacja obejmuje 

opracowanie dokumentacji projektowej (2 500 000 zł) wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i 

wykonanie robót budowlanych (60 000 000zł). To ja mam pytanie, projekt jest czy go nie ma?  

Odpowiedź 

Choć projekt rzeczywiście jest nieaktualny, nie zmienia to faktu, że inwestycja został wprowadzona do 

programu Szczecin 2020 pod nazwą: budowa linii tramwajowej Gumieńce –  Mierzyn z intencją jej 

zrealizowania. 

 



Ustalenia ze spotkao z mieszkaocami oraz przedstawicielami Rad Osiedli : 

1. Kontynuacja Programu Inwestycji Rad Osiedli - zwiększenie środków z budżetu Miasta na 

prowadzony od kilku lat Program  „Współfinansowanie inwestycji rad osiedli” z obecnych 100 

tys. zł na radę osiedla do :

- w 2015 r. do kwoty 150 tys. zł  (w tym rezygnujemy z Konkursów dla RO i przenosimy kwotę

1,3 mln zł do podziału dla wszystkich RO)

- w latach następnych zwiększamy corocznie środki na  „Współfinansowanie inwestycji rad 

osiedli” o kwotę 10 tys. zł tak aby w 2020 roku osiągnąć docelowo poziom 200 tys. zł na radę 

osiedla.

2. W ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska powstanie Zespół ds. 

współpracy z Radami Osiedli , który kompleksowo będzie:

- pilotował przygotowanie, przebieg i realizację inwestycji osiedlowych;

- gromadził i przetwarzał zgłaszane przez  Rady Osiedli potrzeby inwestycyjne ,

- interweniował w sprawach zgłaszanych przez Rady Osiedla  a dotyczące już wykonanych 

inwestycji.

3. W wyniku konsultacji społecznych oraz w oparciu o dotychczasową współpracę z Radami

Osiedli zostały wypracowane i wygenerowane zadania inwestycyjne, które znacznie

przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców w poszczególnych osiedlach.

Na następnych slajdach przedstawiam tabele z inwestycjami w poszczególnych dzielnicach,

które proponuję do realizacji w perspektywie 2014-2020.



Duże inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2020

- Dzielnica Śródmieście

Centrum

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 54

Program modernizacji chodników i nawierzchni ulic 

Drzetowo – Grabowo

Modernizacja ul. Grażyny z budową miejsc parkingowych

Przekształcenie basenu p-poż przy pl. Matki Teresy z Kalkuty na parking

Łękno

Budowa węzła Łękno

Modernizacja Parku Kasprowicza 

Niebuszewo – Bolinko

Przebudowa ul. Ofiar Oświęcimia (od ul. Staszica do ul. Cyryla i Metodego)

Przebudowa basenu w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. K. Królewicza

Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 41 przy ul Cyryla i 

Metodego

Nowe Miasto

Rewitalizacja Placu Batorego

Budowa Dworca Górnego oraz oświetlenie ul. Owocowej

Przebudowa Placu Zwycięstwa  



Stare Miasto

Program modernizacji chodników i nawierzchni ulic

Rewitalizacja Parku Żeromskiego

Rewitalizacja skweru przy Liceum Plastycznym 

Śródmieście Północ

Budowa chodników na łączniku drogowym pomiędzy ul. Unisławy

a al. Wyzwolenia (przy Placu Witosa)

Oświetlenie ul. Lubomirskiego

Śródmieście Zachód 

Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i 

nawierzchni dróg w kwartale ulic : Królowej Jadwigi / Małkowskiego / 

Bogusława / Bohaterów Getta Warszawskiego / Ściegiennego

Dokończenie rewitalizacji podwórka przy ul. Małkowskiego 23,24,25 

Turzyn 

Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic : Bolesława 

Śmiałego / Ściegiennego / Pocztowa / Żółkiewskiego / Chodkiewicza  

Modernizacja Szkoły Muzycznej przy ul. Bolesława Śmiałego 

Miedzyodrze - Wyspa Pucka 

Modernizacja ul. Kanał Parnicki w obrębie wiaduktu kolejowego



Duże inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2020 - Dzielnica 

Zachód

Arkońskie - Niemierzyn

Remont nawierzchni ul. Grzybowej i Wiosny Ludów (na odcinku od ul. 

Chopina do ul. Zdrojowej)

Modernizacja ul. Wiśniowy Sad z budową chodnika i remontem pętli 

autobusowej 

Budowa miejsc parkingowych do obsługi szpitala przy ul. Arkońskiej 

Głębokie-Pilchowo

Modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ ul. Zegadłowicza / ul. 

Kupczyka / ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do końca ogrodzenia 

kąpieliska Głębokie 

Remont ul. Myślenickiej i Makowskiej oraz ul. Orzechowej, Kokosowej wraz                       

z dokończeniem ul. Pogodnej 

Gumieńce

Remont ul. Kwiatowej 

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER) 

Sygnalizacja świetlna przy ul. Ku Słońcu (skrzyżowanie z ul. Źródlaną i 

Różaną)

Program modernizacji ulic i chodników

Krzekowo-Bezrzecze

Modernizacja ul. Modrej i Koralowej (w granicach miasta)

Budowa łącznika ulic Szerokiej i Żyznej



Osów

Centrum Sportowe przy ul. Wiśniowej

Przebudowa ul. Andersena i dokończenie ul. Miodowej

Pogodno

Budowa skrzyżowania ul. Wernyhory / Mickiewicza / Żołnierska

Program modernizacji ulic i chodników

Pomorzany

Kładka przy ul. Budziszyńskiej / Ustowskiej

Remont ul. 9 Maja

Świerczewo

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 26 Kwietnia

Modernizacja ul. Świerczewskiej i Karola Miarki 

Zawadzkiego-Klonowica

Budowa nowej ul. Szafera od al. Wojska Polskiego 

Odwodnienie ulic Romera i Benesza (kanalizacja deszczowa)



Duże inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2020 - Dzielnica Północ

Bukowo

• Modernizacja ulic i chodników osiedlowych  

• Dokończenie  realizacji ul. Dyngusowej

Golęcino – Gocław  

• Modernizacja ulic i chodników osiedlowych

Niebuszewo 

• Modernizacja ul. Kułakowskiego 

Skolwin

• Modernizacja ulic i chodników osiedlowych

• Remont ZS nr 10 przy ul. Karpackiej 25 

Stołczyn

• Modernizacja ulic i chodników osiedlowych

Warszewo

• Dokończenie ul. Miodowej oraz przebudowa ul. Andersena 

• Oświetlenie i chodniki w ciągu ul. Rostockiej 

• Remont ul. Kredowej i Ostoi Zagórskiego

Żelechowa  

• Rewitalizacja terenu byłego cmentarza przy ul. Ostrowskiej 

• Modernizacja ulic i chodników osiedlowych 

• Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej (Trasy Północnej) 



Duże inwestycje planowane do realizacji w latach 2014-2020 - Dzielnica 

Prawobrzeże

Bukowe Klęskowo

• Przebudowa skrzyżowania ulic Chłopskiej, Kolorowych Domów i Swojskiej 

Dąbie

• Modernizacja ul. Wiosenna, Szybowcowa, Bośniacka, Belgradzka, Goplańska i 

Miłosławska 

• Remont kapitalny sali gimnastycznej przy ZS nr 2 ul. Portowa

Kijewo

• Budowa ulic Orla, Jelenia, Kozia, Pawia i Skowronka oraz ciągów pieszych

• Rewitalizacja Stawu w Parku Leśnym Kijewo

Majowe

• Park Majowe

Płonia -Śmierdnica 

• Modernizacja ZS nr 11 

• Budowa ul. Sennej

Słoneczne

• Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej 

• Miejsca parkingowe przy CKS

• Modernizacja ul. Lnianej

• Remont ul. Napierskiego



Podjuchy

• Modernizacja pętli autobusowej w  Podjuchach 

• Remont ul. Biała, Planty, Aluminiowa, Kruszcowa

Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo

• Realizacja przez ZWiK Sp. z o.o. kanalizacji sanitarnej na osiedlu 

• Modernizacja ul Tczewskiej

Załom – Osiedle Kasztanowe 

• Modernizacja ul. Lubczyńskiej 

• Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego

Zdroje

• Budowa ul. Żołędziowa, Zakątek i Tarniny 

• Chodnik przy ul. Gryfińskiej (od ul. Struga do ul. Hangarowej)

• Dom Kultury – Willa Grüneberga

Żydowce – Klucz

• Przebudowa boiska przy ZS nr 7 

• Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach



Zachęcam do konsultacji!

Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Proszę o zgłaszanie opinii do Programu na adres:
2020@um.szczecin.pl

Informacje o Programie znajdą Paostwo na stronie:
www.szczecin2020.pl
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