
UCHWAŁA 100/17 

RADY OSIEDLA PODJUCHY 

z dnia 21 czerwca 2017 

 

Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie finansowego poszerzenia zakresu zadań 

inwestycyjnych: Park Wolności w Podjuchach oraz modernizacji dwustronnego chodnika przy 

ulicy Granitowej o wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Niklowej, 

chodników okalających Park Wolności w Podjuchach w rejonie ulicy Karpiej i Niklowej oraz 

wysepki na Placu Wolności w Podjuchach. 

 

Na podstawie §7, pkt 5 lit. h Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy (załącznik do Uchwały Nr 

XLIV/1321/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014r.-  DZ.URZ.WOJ. 2014.3947), Rada Osiedla 

Podjuchy uchwala co następuje: 

 

§1. 

Rada Osiedla Podjuchy wnioskuje o finansowe poszerzenie zakresu zadań inwestycyjnych: Park 

Wolności w Podjuchach oraz modernizacji dwustronnego chodnika przy ulicy Granitowej o  

wykonanie ażurowych miejsc postojowych wzdłuż ulicy Niklowej, chodników okalających Park 

Wolności w Podjuchach w rejonie ulicy Karpiej i Niklowej oraz wysepki na Placu Wolności w 

Podjuchach.  Wnioskowi towarzyszy jednoczesna prośba o jak najszybsze rozpoczęcie fazy 

projektowej, tak aby realizacja zadania głównego w 2018 roku (budowa Parku Wolności w 

Podjuchach) została czasowo zintegrowana przez dwie jednostki miejskie ZUK Szczecin i ZDITM 

Szczecin. 

 

UZASADNIENIE 
 

Budowa Parku Wolności w Podjuchach zakłada montaż finansowy środków inwestycyjnych Rady 

Osiedla Podjuchy i miasta Szczecina. Na ten cel Rada Osiedla Podjuchy zgromadziła wieloletnie 

oszczędności z puli środków inwestycyjnych dedykowanym radom osiedli. Wybór celu poprzedzony 

był konsultacjami społecznymi (SBO2016), dotyczy rewitalizacji przestrzeni możliwie najbardziej 

wspólnej, dotyczy tak naprawdę fragmentu ścisłego centrum Podjuch. Niestety realizacja zadania 

napotkała szereg przeciwności i pełna jest zaskoczeń. Ostatnie zaskoczenie to właśnie nie 

uwzględnienie przez projektanta Parku Wolności i gestora zadania ZUK Szczecin, pomimo wyraźnych 

wytycznych przekazywanych przez współinwestora zadania (RO Podjuchy) elementów bardzo 

ważnego, bliskiego otoczenia Parku Wolności: ażurowe miejsca postojowe wzdłuż ulicy Niklowej, 

chodniki okalające rejon Parku Wolności wzdłuż ulicy Niklowej i Karpiej, wreszcie niewielka wysepka 

o charakterze powitalnym dla Parku Wolności. Mając na względzie dobro miejskiego projektu, jego 

właściwe wybrzmienie, które będzie możliwe dopiero w sytuacji uzyskania pełnego, skończonego 

wymiaru, wnosimy o jak najszybsze doprojektowanie brakujących elementów i uwzględnienie ich 

realizacji w budżecie miasta na rok 2018.      

 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


