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Protokół nr 51/2018 

z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 10.01.2018. 

 
Obecni: 8 radnych. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Sprawdzenie listy obecności. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie porządku obrad. 

2.  Głosowanie nad przyjęciem protokołu z posiedzenia RO Podjuchy w dniu 13.12.2017. 

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego RO Podjuchy na rok 2018. 

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia umowy na sprzątanie w siedzibie RO Podjuchy. 

5. Uchwała w sprawie wygrodzenia ciągu pieszego na odcinku ulicy Falskiego w zabudowie 

wielorodzinnej. 

6. Uchwała w sprawie utwardzenia dojazdu do posesji radosna 53-55 w Podjuchach. 

7. Analiza budżetu miasta Szczecina na rok 2018 w odniesieniu do Podjuch. 

8. Sytuacja projektowanych miejsc parkingowych w dolnym odcinku ulicy Krzemiennej. 

9. Sytuacja w procesie projektowym ulicy Smoczej. 

10. Sytuacja projektowa w odniesieniu do Parku Wolności. 

11. Sytuacja projektowa BUKOVASPORT. 

12. Wycinka drzew w obszarze parku Sąsiedzka-Tucholska. 

13. Bieżące Alerty i sprawy zaległe. 

14. Bieżąca korespondencja, podziękowania i życzenia. 

15. Identyfikacja zewnętrzna obiektów użyteczności publicznej w Podjuchach. 

16. Inwestycje spoza sektora publicznego z potencjałem ulokowania w Podjuchach. 

17. Przymiarka do programu imprez Podjuch na rok 2018. 

18. Szerszy plan pracy RO Podjuchy na 2018. 

19. Trudności drogowe na odcinku ulicy Radosnej. 

20. Decyzja w sprawie terminu kolejnego posiedzenia RO Podjuchy. 

21. Wolne wnioski i postulaty. 

 

 

Ad.1. 

Nie stwierdzono quorum. Przyjęto powyższy porządek posiedzenia.  

 

Ad.2. 

Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady Osiedla Podjuchy w dniu 13.12.2017.  

 

Głosowało 7 osób: 

„za” – 6 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 1 osoba. ( J.Warchoł) 

 

Z powodu braku quorum postanowiono przejść do punku 8 porządku posiedzenia. 
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Ad.8. 

Mimo dobrej woli współpracy TBS-u Prawobrzeże w zamiarze uskutecznienia miejsc postojowych w 

dolnym odcinku projektowanej ulicy Krzemiennej, z uwagi na ryzyko znacznego wydłużenia procedur 

formalnych związane z przekształceniem dwóch działek o charakterze rolnym, aby nie opóźniać 

całego procesu projektowego ZDiTM przekazał jednokierunkową sugestię o zamknięciu tego kierunku 

projektowego. Ponowną szansą unormowania tego terenu będzie przystąpienie spółki TBS 

Prawobrzeże do zabudowy tego terenu. 

 

Ad.9. 

W równolegle projektowanym zadaniu „Przebudowa ulicy Smoczej” pojawiła się istotna komplikacja 

w postaci cofnięcia wcześniejszej decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie w 

zakresie braku oddziaływania tej inwestycji na środowisko. W sprawie wypowiedział się organ 

nadrzędny – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Powodem wycofania 

wcześniejszej decyzji jest fakt styku około 200 metrów końcowego odcinka ulicy Smoczej z obszarem 

objętym ochroną programu Natura 2000, ściśle chodzi o możliwe oddziaływanie modernizowanej 

drogi na migrację występującej na tym obszarze ropuchy szarej. W sytuacji unieważnienia 

wcześniejszej decyzji RDOŚ rozpatrywanych jest kilka scenariuszy. W tej sprawie trwają rozmowy na 

szczeblu: RDOŚ, ZDITM, pracownia projektowa. 

 

Ad.10. 

Na ukończeniu są prace przygotowawcze poprzedzające budowę Parku Wolności w Podjuchach. 

Jeszcze przed okresem lęgowym realizowana będzie wycinka zmierzająca do korekty istniejącego 

drzewostanu. 

 

Ad.11. 

W zakresie projektu BUKOVASPORT trwa kompletowanie uzgodnień i dokumentacji projektowej. W 

zasadzie jedyną kwestią niewiadomą jest uzgodnienie przeciwpożarowego odstępstwa w zakresie 

odległości budynku BUKOVASPORT od gruntów leśnych. 

 

 Ad.12.  

Przewodniczący poinformował, iż w parku Sąsiedzka-Tucholska została dokonana istotna korekta 

drzewostanu. Usunięto drzewa pochyłe, zamierające, stanowiące zagrożenie dla bliskiego otoczenia 

budynków. Podjęto działania zmierzające do rozświetlenia parkowych alei, koron wielu drzew.  

 

Ad.13. 

Omówiono poziom realizacji bieżących alertów, w tym sprawy zgłoszone i nie rozwiązane.  

 

Ad.14. 

Przewodniczący przekazał informację o nader licznej korespondencji z życzeniami świątecznymi 

skierowanej do Rady Osiedla Podjuchy. 

 

Ad.15. 

Przewodniczący zaprezentował wstępne projekty znaków graficznych dla projektowanych obiektów 

użyteczności publicznej w Podjuchach takich jak Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach, Stanica 

Wodna Podjuchy i BUKOVASPORT. Dyskusję w tej sprawie przełożono na kolejne posiedzenie. 
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Ad.16. 

Przewodniczący poinformował o planach budowy niewielkiego osiedla drewnianych domków 

jednorodzinnych położonego na końcu ulicy Chabrowej. 

 

Ad.17 i 18 

Rada Osiedla  w 2018 roku przyjmuje na siebie organizację i częściową współorganizację 

następujących imprez i spotkań: 

Pchli Targ Podjuchy 

Spotkanie Sprawozdawcze Rady Osiedla Podjuchy „Sensownie o Podjuchach” 

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie przebudowy węzła Krygiera-Granitowa 

Podjuszański Dzień Dziecka 

Jarmark Piotra i Pawła 

Podjuszańskie Harce 

Podjuszański Dzień Seniora, 

 

Ad.19. 

Do końca kwietnia mają potrwać prace ZWIK na ulicy Radosnej. Powyższe wiąże się z wyłączeniem 

funkcjonowania na tym obszarze autobusów linii 95. 

 

Ad.20. 

Z powodu ferii i związanej z nimi nieobecności wielu radnych, postanowiono odwołać posiedzenie 

mające odbyć się w terminie 24 stycznia 2018. 

 

Do obrad dołączył radny Piotr Marecki, tym samym uzyskano quorum. 

 

Ad.3. 

Uchwałą 117/18 Rada Osiedla Podjuchy zatwierdza plan rzeczowo-finansowy na rok 2018 w kształcie 

przedłożonym przez Skarbnika Zarządu.  Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.4. 

Uchwałą 118/18 Rada Osiedla Podjuchy zatwierdziła przedłożoną przez Skarbnika Zarządu umowę na 

sprzątanie siedziby RO Podjuchy. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 
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Ad.5. 

Uchwałą 119/18 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o zapewnienie normatywnej szerokości ciągu 

pieszego na wysokości budynku wielorodzinnego położonego w Szczecinie przy ul. Falskiego 29, 29A i 

29B, poprzez wygrodzenie terenu słupkami drogowymi. Oprócz zabezpieczenia ciągu pieszego przed 

najazdem parkujących pojazdów, w grę wchodzi także poszerzenie pola widoczności pobliskich dróg 

dojazdowych w ramach wewnętrznej komunikacji osiedla Spółdzielni Taras Północ. Jednocześnie 

zawnioskowano także, aby wszelkie decyzje lokalizacyjne dotyczące barier fizycznych dla pojazdów 

samochodowych, poprzedzone były spotkaniem w terenie, które umożliwi możliwie najlepsze 

zbilansowanie kwestii: bezpieczeństwa i swobody poruszania się pieszych, bezpieczeństwa pojazdów 

włączających się do ruchu oraz zachowania możliwie największej liczby miejsc postojowych. 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Ad.6. 

Uchwałą 120/18 Rada Osiedla Podjuchy zawnioskowała o utwardzenia w technologii frezu 

asfaltowego ok. 200 metrowego dojazdu do posesji mieszkalnych położonych przy ulicy Radosnej 53-

55.  Wniosek znalazł uzasadnienie w aktualnym stanie technicznym wskazanego sięgacza ulicy 

Radosnej. Sytuacja podlega szczególnym utrudnieniom w okresie intensywnych opadów 

atmosferycznych. Z wnioskiem o tymczasowe utwardzenie drogi gruntowej wystąpili mieszkańcy, 

pracownicy służb komunalnych (MPO) oraz taksówkarze obsługujący dojazd do tego obszaru. 

Łączenie pod petycją podpisało się 34 obywateli (w załączeniu petycja). 

 

Głosowało 8 osób: 

„za” – 8 osób, 

„przeciw” – 0 osób, 

„wstrzymuję” – 0 osób. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Protokołowała Marta Wójcik. 


