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Stowarzyszenie Osiedle Nad Strumykiem II
ul. Calineczki 4
71 - 799 Szczecin

Dotyczy:

komunikacji

pieszej mieszkańców

Osiedla Nad Strumykiem

fi z miastem

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 11.05.2012 roku w sprawie komunikacji pieszej
pomiędzy Osiedlem Nad Strumykiem II a najbliższymi przystankami autobusowymi oraz
punktami handlowymi i usługowymi informujemy, że powyższy problem jest znany
ZDiTM o czym świadczy między innymi fakt iż złożyliśmy do Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego jako priorytet 1 wniosek nr ZDiTM 107/07 pod tytułem :"Przebudowa
ulic: Chmurna, Wapienna, Andersena, Północna" . Jednocześnie naszym pismem ZDiTMID.WW.7040-114/l0 zgłosiliśmy konieczność zabezpieczenia w budżecie miasta pieniędzy
niezbędnych do realizacji powyższego zadnia (kserokopia w załączeniu) .
Nieciągłości w istniejącym chodniku wynikają z faktu iż w tych miejscach prywatne
działki sięgają do istniejącej tymczasowej nakładki asfaltowej a ich właściciele nie wyrazili
zgody na wykonanie chodnika.
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Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
pl. Armii Krajowej 1
70 - 456 Szczecin

Dotyczy: jezdni i chodników w ciągu ulic: Wapienna, Północna iAndersena .

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców ulic Wapiennej, Północnej i H Ch. Andersena ZDiTM
składa wniosek o zabezpieczenie w budżecie miasta zgodnie z naszym wnioskiem ZDiTM 107/07
zapisanym \IV Wieloletnim Programie Inwestycyjnym jako priorytet 1 pod tytułem: ,'przebudowa ulic:
Chmurna, Wapienna, Andersena, Północna" pieniędzy na realizację powyższej inwestycji.
W chwili obecnej w ciągu powyższych ulic powstaje wiele osiedli domków jedno i
wielorodzinnych co w konsekwencji zaowocuje zwiększonym ruchem pieszych a szczególnie dzieci,
które będą uczęszczały do nowobudowanej na Warszewie szkoły.
ZDiTM w ramach swoich zadań statutowych w celu poprawy ruchu wykonał tymczasową
nakładkę asfaltową oraz częściowo tymczasowy chodnik z używanych płytek pobranych z depozytu
miejskiego.
W celu udokumentowania skali zadania sporządzono dokumentację fotograficzną (w załączeniu 11
zdjęć) .
Na zdjęciach nr l, 2 i 3 przedstawiono aktualny stan nawierzchni jezdni, i chodników w ciągu
ul.Wapiennej na odcinku od ul. Feniksa do strumienia Warszowiec. Na: powyższym odcinku
średnia szerokość działki drogowej wynosi ok. 15,5 m licząc od widocznego płotu. Na zdjęciach nr
1 i 3 uwidoczniono brak chodnika co związane jest z faktem iż prywatna działka sięga do
istniejącej nakładki asfaltowej .
Na zdjęciach nr 4, 5 i 6 przedstawiono stan ulicy Północnej na odcinku od strumienia
Warszowiec do ul. Andersena. Szerokość działki drogowej odcinka przedstawionego na zdjęciu nr 4
wynosi ok. 9,3 m , natomiast przedstawionego na zdjęciach nr 5 i 6 ok. 6>8m. Na zdjęciu nr 6
przedstawiono również usytuowanie drzew, które mogą być przyczyną Żagrożenia dla ruchu
pojazdów. Prosimy o podjęcie odpowiednich działań w celu likwidacji tego zagrożenia.
Przedstawiona na zdjęciu nr 4 przerwa w ciągłości chodnika wynika z faktu iż prywatna działka
sięga do wybudowanego krawężnika;
Na zdjęciach od numeru 7 do 11 przedstawiono stan ulicy Andersena.

Na zdjęciu nr 7 przedstawiono odcinek od ul. Północnej do Ogrodów Działkowych . Średnia
szerokość działki drogowej wynosi ok. 9,6 m .
Na zdjęciu nr 8 przedstawiono odcinek wzdłuż płotu Ogrodów Działkowych. Średnia szerokość
działki drogowej wynosi ok. 6,0 m.
Na zdjęciach nr 9 i 10 przedstawiono odcinek od końca płotu Ogrodów działkowych do wlotu w
ul. Miodową. Na powyższym odcinku szerokość działki drogowej wynosi od 4,4 do 4,7 m.
Na zdjęciu nr 11 przedstawiono wlot ul. Andersena w ul. Miodową. Na powyższym odcinku
szerokość działki drogowej jest zmienna i wynosi od 4,2 od 8,7 m .
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji fotograficznej w celu wykonania inwestycji zgodnej z
naszym wnioskiem nr ZDiTM 107/07 wynika konieczność wykonania następujących czynności:
- należy dokonać poszerzenia działek drogowych w celu umożliwienia wykonania jezdni i
chodników co pociąga za sobą konieczność wykupu i przekształcenia części działek przylegających
do istniejących działek drogowych
- wykonać instalację kanalizacji deszczowej
- wykonać niezbędne uzbrojenie podziemne wraz z przyłączami, które zabezpieczy potrzeby
nowopowstających osiedli .
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