
 
 
 

 
 

Szczecin, 8.10.2019r.  

 

PROTOKÓŁ 

Z III SPOTKANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO 

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Spotkanie odbyło się dnia 7. października 2019 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta 

Szczecin. 

W obradach udział wzięło 10 członków Zespołu Opiniującego.  

W spotkaniu wziął również udział jeden wnioskodawca, którego projekt został negatywnie 

zweryfikowany w Urzędzie.  

Protokół z II spotkania w dniu 1 października 2019 r. został przyjęty 8 głosami za oraz   

1 wstrzymującym. Członkowie Zespołu Opiniującego przyjęli jednogłośnie wniosek, aby 

wszystkie projekty zweryfikowane w Urzędzie pozytywnie, zostały skierowane na listę do 

głosowania w ramach jednego głosowania.  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Zespołu Opiniującego: Jarosław Warchoł. 

Protokolant: Alicja Szczepańska, Biuro Dialogu Obywatelskiego UM. 

L. 

p. 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu Stanowisko Zespołu Opiniującego Głosowanie 

1. DG/0001 Rekreacyjne miejsce 
spotkań na Dubois 

 

Na listę do głosowania. 

 

 

 

Za: 14 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

2. DĄ/0001 

Skatepark w Dąbiu - 
rozbudowa przestrzeni 
sportowo-rekreacyjnej 
na placu "ORŁA" 

 

Na listę do głosowania. 

 

 

Za: 14 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

3. OGM/0013 
Fotopułapki - stop 

wandalizmowi i dzikim 
śmieciowiskom! 

 

 

 

Za: 14 

Urząd Miasta Szczecin 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099 

bdo@um.szczecin.pl 
 



Na listę do głosowania. 

 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

4. OGM/0004 

Rewitalizacja Parku 
Pomorzańskiego im. 
gen. Józefa Dowbór-

Muśnickiego 

 

Na listę do głosowania. 

 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

5. TU/0001 Wędrujące Drzewa na 
ul. Pocztowej 

 

 

Na listę do głosowania. 

 

 

Za: 14 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

6. OGM/0062 

Wykonanie kopii z 
piaskowca barokowej 
fontanny orła białego 
na pl. Orła białego w 
celu jej uruchomienia 

 

 

Na listę do głosowania. 

 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

7. GU/0006 

Renowacja 
zabytkowych 

pomników 
nagrobnych 

zlokalizowanych na 
terenie cmentarza 

centralnego w 
Szczecinie 

 

Na listę do głosowania. 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

8. OGM/0044 

Ściana Płaczu 2.0 przy 
al.. Wojska Polskiego - 

miejsce spotkań 
mieszkańców. 

Na listę do głosowania. 

 

 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

9. ŚPŚZ/0001 

Rewitalizacja placu 
zabbaw przy przedszkolu 

nr 33 "Koniczynka" - 
stworzenie placu zabaw 
dla dzieci z przedszkola i 

okolicy 

 

 

 

Na listę do głosowania. 
 

 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

10. 
OGPKB/000

3 

Rewitalizacja stawu - 
Uroczy staw na 

Osowie 

Odrzucony z możliwością odwołania.  
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Zadania nie da się 
zrealizować bez objęcia projektem 
działki nr 389, która jest działką 
prywatną. Teren działek 111/6, 389 oraz 
392 stanowi źródliska cieku Zielonka. W 
chwili obecnej teren jest tak 

 

Za: 13 

Przeciw:1 

Wstrzymujący:0: 



wyprofilowany, że wody z kanalizacji 
deszczowej od strony ul. Kaczeńców 
skierowane są do wylotu przy ul. 
Uroczej. Zagospodarowanie tego terenu 
jest możliwe, ale nie z wyłączeniem 
działki nr 389. Możliwe prace do 
wykonania to: uporządkowanie, 
umocnienie, oczyszczenie, ale nie należy 
tego terenu traktować w tym momencie 
jako staw/zbiornik. Niezbędna analiza 
hydrologiczna, aby stwierdzić czy ilość 
wody przepływającej jest wystarczająca 
do zasilenia hipotetycznego stawu. 
Koszty zweryfikowane w Urzędzie 
przewyższają kwotę dla projektu 
lokalnego. 

11. PO/0005 
Siłownia pod chmurką 

na osiedlu 
"Smolańska" 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: 
Teren, na którym ma zostać 
zrealizowany projekt jest terenem 
inwestycyjnym i przeznaczony jest w 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego na 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

 

Za: 9 

Przeciw: 4 

Wstrzymujący:0 

12. ŚPŚZ/0004 
Plac zabaw i miejsca 
postojowe przy ul. 
Księżnej Salomei 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji – po ponownej weryfikacji w 
Urzędzie: Jeśli chodzi o wniosek 
ŚPŚZ/0004 to nasze stanowisko jest bez 
zmian. Jest to potencjalny teren 
inwestycyjny, który będzie 
przeznaczony na sprzedaż po 
uchwaleniu miejscowego planu 
zagospodarowania. Brak planu nie 
przesądza również o przeznaczeniu 
terenu na funkcje rekreacyjne. W 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczecin funkcją dominującą dla 
tego terenu jest zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna wysokiej 
intensywności, zabudowa usługowa i 
biurowa.   

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący:0 

13. OGM/0006 Majsterkownia 
Szczecin 

 

Procedowanie projektu przeniesione 

na następne posiedzenie ZO. 

 

Za: 

Przeciw: 

Wstrzymujący: 



14. OGM/0002 Budowa kładki pieszo-
rowerowej 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: 
Na podstawie treści wniosku, zgodnie z 
Ewidencją Gruntów i Budynków 
zidentyfikowano właściciela GMINĘ MIASTO 
SZCZECIN dla: 1. działki nr 17/5 obręb nr 
2041, 2. dla działki nr 1/17 obręb nr 1002 – 
oddana w TRWAŁY ZARZĄD ( działka 
znajduje się naprzeciw działki 17/5, zamiast 
wymienionej przez wnioskodawcę dz. nr 
1/13 z obrębu 1002 – tej nie widać 
naprzeciw działki 17/5), dodatkowo 
zidentyfikowano ( brana pod uwagę w 
zależności od projektu budowlanego), 
działkę nr 65 obręb nr 2041, której 
właścicielem nie jest Gmina Miasto Szczecin 
i Skarb Państwa (oddana w UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE - nie jest w gminnym zasobie 
nieruchomości ani w Zasobie Skarbu 
Państwa). 

 

Za: 12 

Przeciw: 2 

Wstrzymujący:0 

15. OGM/0012 1000 drzew dla 
Szczecina 

 

Procedowanie projektu przeniesione 

na następne posiedzenie ZO. 

 

Za: 

Przeciw: 

Wstrzymujący: 

16. PŁ/0001 

Galeria rzeźby polskich 
literatów przy Placu 
C.K. Norwida wraz 
zakryciem basenu 

ppoż z zachowaniem 
jego funkcji. 

 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: 
Proponowane w projekcie zakrycie basenu 
płytą nie jest stosowane ze względów 
technicznych i eksploatacyjnych. Zresztą 
można założyć, że zbudowanie odpowiednio 
wytrzymałego stropu o rozstawie około 25 
m przekraczałoby znacznie sumę 200 000 
tys. złotych przewidzianą na ten cel w 
projekcie. Można przypuszczać, że po 
zebraniu opinii Państwowej Straży Pożarnej 
i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji możliwe 
byłoby zastąpienie basenu odpowiednimi 
zbiornikami podziemnymi. Ale koszt takiej 
przebudowy można oszacować na 1 200 000 
– 1 500 000 zł. Koszty znacznie, więc 
przekraczają sumy przewidziane dla 
projektów dzielnicowych. Należy też 
przypuszczać, że ze względu na konieczność 
zebrania odpowiednich opinii, uzgodnień, 
zrobienia projektu itp. zadanie byłoby 
trudny do zrealizowania w ciągu jednego 
roku budżetowego. W tej sytuacji nie 
powinien być skierowany do głosowania. 

 

Za: 10 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący:1 

17. OGM/0009 Modernizacja Parku Odrzucony z możliwością odwołania.  



im. Stefana 
Żeromskiego w 

Szczecinie - stworzenie 
nowej infrastruktury z 

zespołem 
multimedialnych 

fontann 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Park im. S. Żeromskiego jest 
objęty ochroną konserwatorską na 
mocy wpisu do rejestru zabytków pod 
nr A-1109 (dec. Kl.I.5340/25/83 z dnia 
15.11.1983 r.). Wszelkie zmiany w 
zagospodarowaniu terenu oraz działania 
mające wpływ na wygląd lub substancję 
zabytku wymagają uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego. Projekt 
jest zgodny z historycznym 
zagospodarowaniem tej części parku, 
która stanowi dawny Cmentarz 
Grabowski. Funkcja rozrywkowa 
instalacji fontanny multimedialnej nie 
koresponduje z dawną funkcją 
cmentarną i kulturowym aspektem 
uszanowania dawnego miejsca 
pochówku mieszkańców Szczecina. 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 1 

18. 
OGM/0032 

 

Bob Marley, 2Pac, 
Freddie Mercury, 

Michael Jackson, Elvis 
Presley, Ronnie James 

Dio - aleja z 
pomnikami artystów 

wszechczasów, którzy 
odeszli, ale ich muzyka 

nigdy nie umrze 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Park im. S. Żeromskiego jest 
objęty ochroną konserwatorską na 
mocy wpisu do rejestru zabytków pod 
nr A-1109 (dec. Kl.I.5340/25/83 z dnia 
15.11.1983 r.). Wszelkie zmiany w 
zagospodarowaniu terenu oraz działania 
mające wpływ na wygląd lub substancję 
zabytku wymagają uzyskania 
pozwolenia konserwatorskiego. 
Zarówno ilość jaki i wielkość 
proponowanych elementów (skala 2:1) 
nie jest dostosowana do charakteru 
zabytkowego parku i pierwotnego 
sposobu jego zagospodarowania. Tym 
samym budowa tak dużej ilości, tak 
dużych obiektów na terenie parku jest 
sprzeczna z celami ochrony 
konserwatorskiej zabytku. 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący:0 

19. BW/0002 

Ulica Duńska- łąka 
kwietna zamiast 
zaniedbanego 

trawnika 

 

Procedowanie projektu przeniesione 

na następne posiedzenie ZO. 

 

Za: 

Przeciw: 

Wstrzymujący: 

20. 
PŚJKWSZZ/

0006 
Plac zabaw na jaki 

zasługuje Sławociesze 

Do ponownej weryfikacji w Urzędzie. 

Rekomendacja ZO: kontakt autora z 

WUiAB. 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący:0 

21. OGM/0039 Budowa bezpiecznej Odrzucony z możliwością odwołania.  



kładki dla pieszych nad 

ulicą Bohdana 

Zaleskiego w ciągu 

spacerowym Juliana 

Fałaty, pomiędzy 

Parkiem Kasprowicza 

w kierunku Ogrodu 

Różanego. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji:  Inwestycja sprzeczna z 

ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Park 
Kasprowicza - Jasne Błonia" w Szczecinie - 
Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 
24.04.2018 r. Nr XL/1153/18 - 
obowiązującego na terenie przewidzianym 
dla inwestycji. Tereny elementarne 
S.Ł.1011.ZP oraz S.Ł.1025.KDW.R.  

Park im. J. Kasprowicza jest objęty ochrona 
konserwatorską na podstawie wpisu do 
rejestru zabytków pod nr A-920 (dec. 
PSOZ/Sz-n/5340/163/94 z dnia 13.12.1994 
r.). Działania polegające na 
zagospodarowaniu tego fragmentu parku 
powinny być spójne z całościową koncepcją 
rewitalizacji założenia parkowego w 
granicach objętym ochrona konserwatorską. 
Realizacja kładki w ciągu ulicy Juliana Fałata 
ponad jezdnią ulicy Bohdana Zaleskiego 
znajduje uzasadnienie funkcjonalne, ale nie 
jest wskazana ze stanowiska 
konserwatorskiego. Osiągnięcie 
wymaganych parametrów technicznych 
kładki stanowi potencjalną kolizję z 
istniejąca zielenią - zwłaszcza 
dwurzędowego żywopłotu z Klonu Polnego, 
usytuowanego przy południowo-zachodniej 
skrajni alei. Kładka stanowiłaby również 
silny akcent formalny w tej części 
zabytkowego w parku i z pewnością 
wpłynęłaby negatywnie na walory 
zabytkowe założenia i jego estetykę. Ze 
względu na konfigurację terenu należy 
rozważyć budowę przejścia podziemnego 
pod jezdnią ulicy Zaleskiego. Wszelkie 
zmiany w zagospodarowaniu terenu parku i 
inne działania mogące mieć wpływ na 
zmianę wyglądu lub naruszenie substancji 
zabytku wymagają uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego. 

Za: 12 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący:0 

22. OGM/0054 

MOR- MIEJSCE 

OBSŁUGI 

ROWERZYSTÓW- 

Szczecin Śmierdnica 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: MOR czyli Miejsce Obsługi 

Rowerzystów - lokalizacja tej inwestycji na 
działce 156/4 przy pętli autobusowej przy 
ul. Pyrzyckiej, objęta jest Miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego 
"Śmierdnica - Wędrowna" w Szczecinie - 
Uchwała nr XL/1177/14 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 28.04.2014 r. (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z dn. 26.05.2014 r., poz. 2252). 
Planowana inwestycja położona jest w 
terenie elementarnym D.J.5022.U z 
przeznaczeniem terenu: zabudowa 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący:0 



usługowa. Plan zakazuje nowego 
zagospodarowania tymczasowego i 
użytkowania terenu niezgodnego z 
przeznaczeniem terenu (§ 6 ust. 3 pkt 18 
ww. planu). Tak więc proponowana 
inwestycja polegająca na realizacji miejsca 
odpoczynku rowerzystów wraz z placem 
zabaw, jest niezgodna z zapisami ww. planu. 

23. CE/0002 

Szerokie chodniki - 

reprezentacyjna Aleja 

Fontann 

 

Procedowanie projektu przeniesione 

na następne posiedzenie ZO. 

 

Za: 

Przeciw: 

Wstrzymujący: 

24. OGM/0053 

Centrum gimnastyki 

artystycznej SGA 

szczecin i gimnastyki 

dla wszystkich 

Odrzucony z możliwością odwołania. 

Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Zgodnie z treścią wniosku 
zadanie miałoby być realizowane na 
działce nr 4/4 (ustalono że z obrębu 
2138), natomiast zgodnie z 
załącznikiem, stanowiącym podkład 
mapowy - część graficzną planu 
miejscowego, zadanie miałoby być 
realizowane na działce numer 3/2 z 
obrębu 1001. Obie działki nie znajdują 
się w zasobie Gminy ani Skarbu 
Państwa. Próba znalezienia działki na 
inwestycje podejmowana była 
czterokrotnie, bez powodzenia. 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący:0 

 

Po procedowaniu wniosków  ustalony został termin kolejnego posiedzenia na dzień 

10.10.2019 r., na godz. 16:30.  

Na tym spotkanie zakończono. 


