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Wniosek z dnia 10 września 2021 r. 

 

Szanowny Panie, 

w związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przesłanym drogą 

elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 10 września 2021 r. dotyczącym m. in. 

ruchu rowerowego i przejazdów komunikacją zbiorową na podstawie art. 4 ust.  

3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przekazuje informacje 

otrzymane z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin – Biura Prezydenta Miasta  

i Wydziału Gospodarki Komunalnej: 

Ad 1 ) do Ad 6) Organ nie dysponuje informacjami w przedmiotowym zakresie. W celu 

uzyskania informacji, z wnioskiem należy zwrócić się bezpośrednio do jednostki właściwej, tj. 

Zarządu Drógi Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71 – 241 

Szczecin, adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl, tel.: 91 480 04 44. Jednostka ta jest 

pomiotem samodzielnie zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.  

Ad 7) Wszystkie planowane do realizacji zadania inwestycyjne są zapisane w Wieloletnim 

Programie Rozwoju Szczecina (WPRS). WPRS jest przygotowywany na okres pięciu lat jako 

dokument aktualizowany w cyklu rocznym. Aktualnie obowiązującym dokumentem jest 

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 przyjęty Uchwałą  Nr XXIII/689/20 

Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniony ostatnio Uchwałą Nr 

XXXI/890/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 7 września 2021 r. W niniejszym dokumencie 

znajdują się wszystkie planowane do realizacji przez Miasto zadania inwestycyjne, w tym 

związane również z budową dróg dla rowerów, a także tych, które  

w ramach budowy lub przebudowy nowej infrastruktury drogowej obejmą swym zakresem 



również budowę dróg dla rowerów. Uchwała jest opublikowana  na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i dostępna jest pod linkiem: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131315.asp?soid=BCD90B661B0C42C08DAE702B1BB21

C8D 

(ŚCIEŻKA DOSTĘPU BIP UM SZCZECIN/ PRAWO LOKALNE, DOKUMENTY/UCHWAŁY 

RADY MIASTA/UCHWAŁY 2021) 

Ad) 8 Informuję, że Gmina Miasto Szczecin posiada trzy systemy zliczające rowerzystów 

tzw. liczniki rowerowe, które zliczają rowerzystów korzystających z infrastruktury rowerowej 

w danych lokalizacjach. 

Ad) 9 Promocja wskazanych zachowań odbywa się przede wszystkim poprzez realne 

działania, takie jak rozbudowa sieci dróg rowerowych, modernizacja floty i infrastruktury 

komunikacji miejskiej, zwiększanie bezpieczeństwa pieszych poprzez strefy uspokojonego 

ruchu, powiększenie i zmiana cennika Strefy Płatnego Parkowania, budowę sieci parkingów 

park&ride, aż po wyłączanie z ruchu samochodowego niektórych obszarów miasta (np. plac 

Orła Białego). Często jest to powiązane z działaniami promocyjno – informacyjnymi, jak  

na przykład podczas wprowadzania zmian w SPP, gdzie w przekazie duży nacisk kładziony 

był na konieczność ograniczenia ruchu samochodowego w centrum, a co za tym idzie, 

zachęta do wyboru innych form przemieszczania się. Również zmianom na placu Orła 

Białego towarzyszyły działania w przestrzeni publicznej, promujące rezygnację 

z samochodu, jako głównego środka komunikacji, realizowane także przy udziale partnerów 

społecznych. W Szczecinie obchodzimy Światowy Dzień bez Samochodu, w którym można 

za darmo jeździć komunikacją miejską, a w latach ubiegłych Miasto angażowało się również 

w organizacje wydarzeń w ramach Tygodnia Zrównoważonego transportu. 

 

 

 

         Z wyrazami szacunku 

 

Podpisano: Alicja Jadczak, Główny Specjalista BIP 
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