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Nasz znak: BIP-S.1431.1.2023.MŁ 
RKP – 465/2023 

 
 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony  

w dniu 02.01.2023 r., dotyczący wymienionych we wniosku inwestycji, w trybie 

przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

po uzyskaniu odpowiedzi z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin, 

informuję co następuje: 

1. Willa Grüneberga – remont 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty 

budowlane? Jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie 

zakładane lata realizacji tego zadania? 

Inwestycja nie jest przewidziana do realizacji w roku 2023 z uwagi na brak 

środków finansowych. Zadanie nie zostało ujęte w Uchwale  

Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie 

budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok oraz w Zarządzeniu Nr 601/22 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. Wiążące pozostają   

wstępne założenia na temat docelowego przeznaczenia nieruchomości  

na cele publiczne, których główny zakres obejmuje upowszechnianie 

kultury, edukację artystyczną oraz aktywizację kulturową Szczecinian,  

ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców prawobrzeża. 

 

2. Teatr Współczesny w Szczecinie  - nowa siedziba     

  Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty 
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budowlane? Jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie 

zakładane lata realizacji tego zadania? 

Inwestycja nie jest przewidziana do realizacji w roku 2023 z uwagi na brak 

środków finansowych. Zadanie nie zostało ujęte w Uchwale  

Nr XLV/1244/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie 

budżetu Miasta Szczecin na 2023 rok oraz w Zarządzeniu Nr 601/22 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin. 

 

3. Układ komunikacyjny w rejonie Międzyodrza – Most Kłodny – Podzadanie 

1 – etap I 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Powstała dokumentacja techniczna na wykonanie mostu Kłodnego.  

W 2023 roku nie jest planowane postępowanie przetargowe. Miasto 

Szczecin analizuje dokumenty programowane w ramach perspektywy 

finansowej 2021-2027 celem pozyskania dofinansowania dla powyższego 

zadania. 

 

4. Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Portowa – modernizacja 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Odnośnie modernizacji Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Portowej  

w Szczecinie wydano decyzję nr 1723/18 z dnia 14.11.2018 r. 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę, 

które obejmuje: przebudowę, remont i rozbudowę budynku o klatkę 

schodową i windę zewnętrzną wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

poddasza nieużytkowego na pomieszczenia szkoły muzycznej przy  

ul. Portowej 21 w Szczecinie (dz. nr 4 obręb 4025).  

W 2023 roku nie planuje się ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. 

Obecnie Gmina Miasto Szczecin nie zakłada realizacji ww. zadania  

w najbliższych latach.   

 

 



5. Wiadukt nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty 

budowlane? Jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie 

zakładane lata realizacji tego zadania? 

W 2020 roku dla wiaduktu został wykonany "Program funkcjonalno- 

użytkowy". Realizacja wiaduktu uzależniona jest od uzyskania przez 

Miasto Szczecin dofinansowania w ramach Krajowego Programu 

Kolejowego "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 

z drogami". Zadanie znalazło się na liście rezerwowej KPK. W 2023 roku 

nie jest planowane postępowanie przetargowe. Miasto Szczecin analizuje 

dokumenty programowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 

celem pozyskania dofinansowania dla powyższego zadania. 

 

6. Wiadukt nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty 

budowlane? Jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie 

zakładane lata realizacji tego zadania? 

W 2020 roku dla wiaduktu został wykonany "Program funkcjonalno- 

użytkowy". Realizacja wiaduktu uzależniona jest od uzyskania przez 

Miasto Szczecin dofinansowania w ramach Krajowego Programu 

Kolejowego "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych 

z drogami". Zadanie znalazło się na liście rezerwowej KPK. W 2023 roku 

nie jest planowane postępowanie przetargowe. Miasto Szczecin analizuje 

dokumenty programowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 

celem pozyskania dofinansowania dla powyższego zadania. 

 

7. Trasa Północna w Szczecinie – etap III 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy zakończono już 

projektowanie? Jeśli nie to kiedy to nastąpi? Czy w 2023 roku planuje się 

ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Obecnie trwają prace projektowe - w dniu 27.09.2021 r. Gmina Miasto 

Szczecin podpisała umowę nr CRU/21/0002648 r. z Projektantem - PBW 

Inżynieria Sp. z o.o.; ul. Sokolnicza 5/74-75; 53-676 Wrocław  

na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  



ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla ww. zadania. Planowany termin 

wykonania dokumentacji zadania to II kwartał 2023 rok. 

W br. nie planuje się ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XLV/1245/22 z dnia 14.12.2022 r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin 

na lata 2023 – 2049, przewidziane są środki finansowe na prace 

projektowe. 

 

8. Plac Batorego – przebudowa i rewitalizacja 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Uaktualniono dokumentację projektowo - kosztorysową. Realizacja 

zadania nie została ujęta w wydatkach majątkowych budżetu Miasta 

Szczecin w latach 2023-2025. 

 

9. Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1 – modernizacja 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Gmina Miasto Szczecin posiada wielobranżową dokumentację techniczną 

na remont sali gimnastycznej wraz z decyzją administracyjną - 

pozwoleniem na budowę nr 553/21 z dnia 26.05.2021 r. oraz 

wielobranżową dokumentacje związaną z remontem pomieszczeń 

szatniowo- sanitarnych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie sali 

gimnastycznej wraz z decyzją administracyjną - pozwoleniem na budowę 

nr 1279/21 z dnia 16.12.2021 r.  

W 2023 roku nie planuje się ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. 

Obecnie Gmina Miasto Szczecin planuje realizację zadania w 2024 roku. 

 

10. Centrum przesiadkowe na terenie Placu Zawiszy Czarnego 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji/roboty 

budowlane? Jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie 

zakładane lata realizacji tego zadania? 



Przedsięwzięcie realizacji Centrum przesiadkowego na terenie Placu 

Zawiszy Czarnego na dzień dzisiejszy jest w fazie koncepcyjnej.  

W związku z faktem, że przedsięwzięcie planowane jest do realizacji  

w formule partnerstwa publiczno - prywatnego nie planuje się ogłaszania 

odrębnego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej  

i wykonanie robót budowlanych. Za te elementy będzie odpowiadał 

partner prywatny wyłoniony w trybie konkurencyjnym. 

Termin realizacji inwestycji będzie ostatecznie wynikał ze złożonych ofert 

przez partnerów prywatnych i najprawdopodobniej będzie jednym 

z kryteriów wyboru partnera do realizacji tego przedsięwzięcia w formule 

partnerstwa publiczno - prywatnego. 

 

11. Stadion Świt Skolwin – modernizacja – etap II 

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy zakończono już 

projektowanie? Jeśli nie to kiedy to nastąpi? Czy w 2023 roku planuje się 

ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Aktualnie realizowana jest dokumentacja projektowa dotycząca budynku 

biurowo-szatniowego wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany 

termin zakończenia etapu projektowania to 30.04.2023 r. Szczecińskie 

Inwestycje Miejskie jako wykonawca inwestycji zajmuje się dokumentacją 

projektową wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń  

na realizację robót budowlanych. 

 

12. Plac Orła Białego    

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy zakończono już 

projektowanie? Jeśli nie to kiedy to nastąpi? Czy w 2023 roku planuje się 

ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

Dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy 

Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie” 

została wykonana kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W roku 2023 nie planuje się 

ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Realizację inwestycji 

przewiduje się na lata 2024-2025. 

 



13. Centrum Aktywności Lokalnej – Szczecin Gumieńce  

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

W ramach umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn.: "Budowa Centrum Aktywności Lokalnej 

przy ul. Przygodnej w Szczecinie" wykonano projekt budowlany. 

Zamawiający zawarł z Projektantem porozumienie częściowego 

rozwiązania umowy w zakresie: 

1)  Wykonania opracowań dot. przyłączy kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej; 

2)  Przeprowadzenia czynności administracyjnych związanych  

ze złożeniem kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę; 

3) Opracowania Projektu Wykonawczego we wszystkich branżach, 

Specyfikacji Technicznej, Przedmiarów Robót, Kosztorysów Inwestorskich. 

W roku 2023 i w latach następnych nie przewiduje się środków 

finansowych w budżecie miasta Szczecin na  realizacje powyższego 

zadania. 

 

14. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – Ekoport, ul. Ludowa  

Na jakim etapie znajduje się aktualnie inwestycja? Czy w 2023 roku 

planuje się ogłoszenie przetargu roboty budowlane? Jeżeli tak to w jakim 

miesiącu/kwartale? Jakie są aktualnie zakładane lata realizacji tego 

zadania? 

W latach 2021 - 2022 została przygotowana dokumentacja projektowa  

dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Obecnie trwają czynności 

mające na celu rozpoznanie możliwości uzyskania środków unijnych  

na dofinansowanie inwestycji. Decyzje o terminie realizacji zadania  

są uzależnione i zostaną podjęte w momencie potwierdzenia informacji  

o możliwości uzyskania środków unijnych na dofinansowanie realizacji 

przedsięwzięcia. 

 
Z poważaniem 
 

 

 

 

 


