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Nasz znak: BIP-S.1431.180.2021.MŁ 

UNP: 63783/BIP/-I/21 

Dotyczy: skrzyżowania i przejścia dla pieszych w obrębie ulic Ku Słońcu, Różanej, 
Źródlanej oraz Kwiatowej.   
 

 W odpowiedzi na wniosek j. w. złożony w dniu 10.12.2021 o udostępnienie 
informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, informuję o działaniach Urzędu Miasta Szczecin 
związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz planowaną inwestycją w rejonie ww. 
skrzyżowań i przejść dla pieszych:  
 

W 2016 r. w ciągu ul. Kwiatowej na skrzyżowaniu z ul. Różaną i ul. Źródlaną 
wprowadzono oznakowanie według projektu stałej organizacji ruchu, uwzględniający 
odcinkowe zawężenia pasów jezdni, oznakowane tablicami kierującymi U-21 wraz  
z elementami azyli dla pieszych oraz separatorami ruchu, zestawem znaków a-12a 
„zawężenie jezdni dwustronne” i B-25 „zakaz wyprzedzania”. W latach 
poprzedzających wprowadzenie ww. organizacji ruchu, przejście dla pieszych 
oznakowano jako białe na czerwonym tle oraz tzw. „kocie oczka” a znaki D-6b 
„Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów” wyposażono w obwódki 
fluoroscencyjne. – pytanie 1 i 2.  
 
W grudniu br. wprowadzono naświetlacze drogowe przy przejściach dla pieszych  
na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Kwiatową. Na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu  
z ul. Różaną i ul. Źródlaną koszt naświetlaczy ocenia się na około 50 000 zł, w chwili 
obecnej nie ma takiej pozycji w budżecie – pytanie 4. 
 
Docelowo na skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu z ul. Różaną i ul. Źródlaną oraz  
ul. Ku Słońcu z ul. Kwiatową planuje się budowę sygnalizacji świetlnej. Budowa 
sygnalizacji świetlnej ma nastąpić w ramach budowy torowiska w ciągu  
ul. Ku Słońcu.  
Informuję, że skrzyżowania ul. Ku Słońcu z ul. Różaną i ul. Źródlaną oraz  
ul. Ku Słońcu z ul. Kwiatową są objęte dokumentacją projektową dla zadania  
pn. „Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)”  
w Szczecinie, dla którego 07 września 2017 r. została wydana, przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego, decyzja nr 14/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
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Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa torowiska do nowej pętli 
tramwajowej Mierzyn (przy CH Ster)” w Szczecinie, w celu usprawnienia ruchu 
komunikacji zbiorowej oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi,  
na obszarze objętym rozbudową i modernizacją sieci tramwajowej, zaprojektowano 
modernizację istniejących sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Ku Słońcu 
–Hrubieszowska i Ku Słońcu–Marynarzy Polskich oraz budowę nowych, 
akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulic: Ku Słońcu– 
Kwiatowa i Ku Słońcu–Różana/Źródlana oraz na dwóch przejściach dla pieszych 
przez ulicę Ku Słońcu na wysokości zaprojektowanej pętli tramwajowej. 
Cała dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z wszelkimi opiniami, 
uzgodnieniami i decyzjami dla przedmiotowego zadania, została w lutym 2021 roku 
przekazana do Szczecińskich Inwestycji Miejskich Sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy 
Mieszka I  33; tel. 91 817 33 82, e-mail: biuro@sim.szczecin.pl. 
Jednocześnie informuję, że inwestycja zostanie rozpoczęta wraz z momentem 
pozyskania środków finansowych na jej realizację. Na dzień udzielenia odpowiedzi 
nie dysponujemy informacją na temat terminu rozpoczęcia inwestycji - pytanie 3 i 5.  
 
   
                                  Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 
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