
 

 

 

 

Wyniki konsultacji społecznych 

Projektów: 

„Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej” 

oraz 

„Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka)” 

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2016 roku 

dotyczącym konsultacji społecznych projektów „Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej” 

oraz „Osiedle Osów – Budowa ulicy Miodowej (kierunek Gubałówka), w dniu 16 lutego 2016 roku 

odbyło się spotkanie konsultacyjne w sali sesyjnej Rady Miasta w którym wzięło udział 28 osób. 

Zapis dźwiękowy z przebiegu spotkania dostępny jest na stronie internetowej konsultacji społecznych: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116135.asp 

Bezpośredni dostęp do plików dźwiękowych: 

http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/mp3/mr80005-16022016a.mp3 

http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/mp3/mr80010-16022016b.mp3 

 

Sprawa wniosku Biura Prawnego Jakub Cieślicki. 

Radca prawny pan Jakub Cieślicki zgłosił wniosek o zaniechanie budowy ronda na skrzyżowaniu 

ulic Miodowej i Andersena oraz o wprowadzenie jednokierunkowej organizacji ruchu 

na projektowanych ulicach obejmujących tereny elementarne Z.O.3078.KD.D i Z.O.3062.KD.L. Wniosek 

ten zgodnie z załączoną listą poparło swoimi podpisami 200 mieszkańców okolic ulic Miodowej 

i Andersena. Do momentu niniejszego opracowania 2 osoby wycofały swoje podpisy. 

Inwestor rozpatrując także wcześniejsze pisma Biura Prawnego Jakub Cieślicki w tej sprawie, 

wystąpił z zapytaniami do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i organizację ruchu 

drogowego i otrzymał pisma z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie oraz Referatu Organizacji Ruchu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska UM Szczecin, negatywnie opiniujące rozwiązania proponowane przez Biuro Prawne Jakub 

Cieslicki. 

Rozstrzygnięcie zagadnienia ruchu jedno- lub dwukierunkowego jest elementem projektu 

organizacji ruchu, a nie projektu budowlanego. 

Projektowane rondo na skrzyżowaniu ulic Miodowej i Andersena zapewnia uspokojenie ruchu 

i poprawę bezpieczeństwa na ulicy Miodowej. 

W wyniku konsultacji do prezentowanych koncepcji projektowych wprowadzono następujące 

zmiany i przyjęto do dalszych prac projektowych: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116135.asp
http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/mp3/mr80005-16022016a.mp3
http://cdn.um.szczecin.pl/httpfiles/mp3/mr80010-16022016b.mp3
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1. Aby kierowcy nie preferowanej jednej drogi, poszerzono do 6 metrów projektowaną ulicę na 

terenie elementarnym Z.O.3062.KD.L co pozwoliło uzyskać przekrój jezdni zgodny z odcinkiem 

ulicy Andersena od skrzyżowania z drogą Z.O.3062.KD.L w kierunku ulicy Miodowej (teren 

elementarny Z.O.3078.KD.D). Lokalne zmiany szerokości na odcinku obejmującym teren 

Z.O.3078.KD.D wynikają z warunków technicznych projektowania ulic i koniecznych poszerzeń 

na łukach. Obydwie ulice mają ten sam rodzaj nawierzchni, ujednolicono elementy 

uspokojenia ruchu.  

 

2. Dokonano korekty przebiegu projektowanych ulic tak, aby zawierały się one w korytarzach 

wyznaczonych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne 

odstępstwa spowodowane są ukształtowaniem terenu i warunkami technicznymi. 

 

3. Realizacja zadań przewidziana jest w etapach. Aktualnie trwa analiza kolejności realizacji. 

 

4. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt kanalizacji deszczowej dla celów odwodnienia 

drogi. Nie przewiduje się odprowadzenia wód opadowych z działek przyległych do drogi. 

 

5. W sprawie przyłączenia posesji do istniejącej kanalizacji mieszkańcy powinni występować 

indywidualnie do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie o wydanie 

warunków technicznych na przyłączenie do istniejącej sieci. 

 

6. Podczas spotkania konsultacyjnego jeden z mieszkańców zgłosił problem niezgodności 

faktycznego przebiegu wodociągu w ul. Wapiennej ze stanem uwidocznionym na mapach. 

Sprawa ta  nie wchodzi w zakres projektu i jej rozwiązanie leży w gestii ZWiK. 

 


