
Notatka ze spotkania dn. 03.06.2022  
w Wydziale Inwestycji Miejskich  

w sprawie opracowywanej dokumentacji dotyczącej przebudowę ul. Pogodnej 

W spotkaniu udział wzięli: 

Ze strony UM Wydziału Inwestycji Miejskich 
- Katarzyna Tutko Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich 
- Iwona Lipczyńska.     Kierownik Referatu ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia 
- Agata Bartkowska.     Inspektor Referatu ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia 

Ze strony PROECO Biuro Projektowo-Consultingowe 
- Stanisław Padiasek 

Ze strony Rady Osiedla 
- Krystyna Cyrulińska 
- Paweł Porzycki 

1. Na wniosek RO Pani Katarzyna Tutko, Dyrektor WIM zorganizowała spotkanie przedstawi-
cieli RO z projektantami firmy wyłonionej w drodze przetargu na opracowanie aktualizacji 
dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Orzechowej i 
ul.Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej w Szczecinie. 

2. Wykonawcą aktualizacji projektu jest firma „PROECO s.c. BIURO PROJEKTOWO- CON-
SULTINGOWE – STANISŁAW PADIASEK”, która wykonała pierwotne opracowanie dla 
przebudowy ulic Pogodnej, Orzechowej i Kokosowej. 

3. Projektanci przedstawili przedmiot opracowania, który obejmuje: 
a) wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej zatwierdzonej decyzją 

ZRID nr 7/2018, 
b) w związku ze  zmianą Zarządzenia  Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardów 

utrzymania , ochrony i i rozwoju zieleni Miasta Szczecin  zostanie opracowana  pełna 
dokumentacja projektowa wraz z inwentaryzacją zieleni ( projektant Pani Natalia Mać-
ków)  

4. Aktualizacja dokumentacji obejmie cały zakres przestrzenny projektu, 
5. W trakcie spotkania strony zostały poinformowane, że w związku z obowiązującą Decyzją 

ZRID, na obecnym etapie projektowania nie jest możliwe wprowadzanie zmian z nią kolidu-
jących (tym samym projekt łączników ul. Kokosowa i Orzechowa pozostaje w oryginalnych 
założeniach). 



6. W opracowanej dokumentacji przewiduje się aktualizację pozwolenia wodno-prawnego. 
7. Projektanci będą sprawowali nadzór autorski w trakcie realizacji robót . 
8. Termin realizacji umowy w jej pełnym zakresie określono na 6 miesięcy od daty jej podpisa-

nia, co oznacza zakończenie prac nad dokumentacją w dn. 06 .11.2022. 
9. Podczas spotkania , na wniosek K.Cyrulińskiej, omówiono możliwe rozwiązania, które po-

zwolą na bezkolizyjne włączenie do projektowanej ul.Pogodnej planowanego w przyszłości 
zejścia wzdłuż skarpy w kierunku jeziora umożliwiającego poruszanie się osób niepełno-
sprawnych. 

10.Na wniosek P.Porzyckiego, w związku trybem prac Rady Miejskiej nad budżetem miasta na 
rok 2023, projektanci zobowiązali się do przekazania szacunkowego kosztorysu obejmują-
cego zakres nakładów inwestycyjnych dla planowanych prac w sierpniu 2022. 

Na tym spotkanie zakończono. 

Opracowała Krystyna Cyrulińska


