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przy Radzie Osiedla Warszewo 
ul. Szczecińska 12 
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Do 
Prezydent Miasta Szczecin 

 
 

WNIOSEK 
dot. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

miasta Szczecina 
 
W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków           
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szczecina Komisja Zagospodarowania i       
Gospodarki Komunalnej przy Radzie Osiedla Warszewo proponuje uwzględnienie        
następujących uwag: 
 
Uwagi dot. poszczególnych jednostek planistycznych: 

1. Jednostka planistyczna nr P.W.04.Z 
Kontynuacja III etapu tzw. Trasy Północnej w postaci drogi o przekroju jednej jezdni o dwóch               
pasach ruchu z wydzielonym torowiskiem tramwajowym. 
Uzasadnienie: Rezygnacja z jednej jezdni III etapu Trasy Północnej może przynieść           
oszczędności rzędu ok. 20% w stosunku do wariantu dwujezdniowego. Wobec          
przeprowadzonych prognoz ruchu nowa droga w obecnie projektowanym przekroju 2x2          
będzie nieadekwatna w stosunku do potrzeb. Utrzymanie i remonty nowej drogi będą            
kolejnym wydatkiem dla budżetu miasta. 

2. Jednostka planistyczna nr P.W.01.G 
Rezygnacja z drugiej jezdni drogi w ciągu ulic Krasińskiego - Duńska. Obniżenie klasy drogi              
z G-głównej na Z-zbiorczą. Rezygnacja z planowanego nowego przebiegu trasy na odcinku            
od ul. Szczecińskiej do Trasy Północnej. 
Uzasadnienie: Ciąg ulic Duńskiej i Krasińskiego w wystarczającym stopniu spełnia funkcję           
arterii łączącej Warszewo ze Śródmieściem. Budowa drugiej jezdni trasy i jej dalsze            
utrzymanie będą dużym wydatkiem inwestycyjnym, na który w obliczu globalnych zmian w            
podejściu do mobilności w miastach nie możemy sobie pozwolić. Dużym kosztem jest            
również utrzymywanie rezerwy terenu pod budowę nowej drogi. Zmiana funkcji terenów           
zarezerwowanych pod inwestycje drogowe na funkcje mieszkaniowo-usługowe pozwoli nie         
tylko na zwiększenie wpływów do budżetu miasta z tyt. podatku od nieruchomości ale też              
dogęści istniejące ciągi uliczne spajając przestrzennie odeseparowane części osiedla. 
 
Uwagi ogólne: 

1. Skwery, małe parki 
Zwiększenie ilości małych terenów zieleni, szczególnie w okolicy terenów zabudowy          
wielorodzinnej. Skwery bądź małe parki powinny się znaleźć w zasięgu trzyminutowego           



spaceru (ok.230 m) od każdego domu. Ich wielkość nie powinna być mniejsza niż 5,5              
tysiąca metrów kwadratowych. (źródło: Christopher Alexander Język Wzorców) 

2. Zwiększenie dostępności tramwaju 
Warto pochylić się nad zaplanowanym przebiegiem trasy tramwajowej łączącej Warszewo          
ze Śródmieściem. Linia została wytyczona pomiędzy jezdniami tzw. Trasy Północnej w ciągu            
ulic Warcisława I, Królewskiego według archaicznego paradygmatu tyczenia tras         
tramwajowych wzdłuż arterii samochodowych w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej.         
Obecne tendencje w kształtowaniu polityki przestrzennej i transportowej miast europejskich          
skupiają się na przybliżaniu tego środka transportu do siedlisk zabudowy mieszkaniowej,           
tym samym zwiększania dostępności tramwaju. 

3. Tereny zielone wzdłuż cieków wodnych o szerokości min. 50m 
Aktualnie obowiązujące plany miejscowe dla osiedla Warszewo przewidują        
zagospodarowanie wzdłuż cieków wodnych Warszowiec, Bystry Rów, Gręziniec w formie          
zieleni urządzonej. Niestety szerokość tego typu zagospodarowania waha się od kilkunastu           
do kilkudziesięciu metrów. Aby tereny zieleni urządzonej mogły spełniać swoją funkcję -            
przestrzeni odpoczynku, relaksu, biernej rekreacji - muszą gwarantować odpowiednie         
miejsce i ciągłość przestrzeni. Realizacja zieleni urządzonej na szerokości kilkunastu          
metrów znacznie zniekształca funkcję terenu oraz jej powiązania z przestrzenią wokół.           
Tereny zieleni powinny być projektowane w podobnym stopniu dokładności co tereny pod            
inwestycje komercyjne. Nie mogą być jedynie wynikiem odejmowania przestrzeni atrakcyjnej          
inwestycyjnie od całości osiedla. 
 
 
 
przewodniczący sekretarz 


