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CEZARY ASZKIEŁOWICZ 
 

Szczecin ma już oficjalnie zapewnione unijne dofinansowanie budowy 

komunikacyjnego w Podjuchach. 

przetargu i wyłonienie w nim rzetelnego wykonawcy 

ds. inwestycji. 

Szczeciński projekt „wskoczył” na list
połowie marca tego roku. Wcze
Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Rozwoju przesun

 

ć przetarg na budowę w

Granitowa. Umowa o dofinansowaniu 

Szczecin ma już oficjalnie zapewnione unijne dofinansowanie budowy nowego węzła 

komunikacyjnego w Podjuchach. - Teraz najważniejszą kwestią jest sprawne przeprowadzenie 

przetargu i wyłonienie w nim rzetelnego wykonawcy - mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta 

ski projekt „wskoczył” na listę tych, które mają otrzymać unijne dofinansowanie, w 
. Wcześniej był tylko na liście rezerwowej Programu Operacyjnego 

. Ministerstwo Rozwoju przesunęło jednak 1,2 mld zł z 
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niewykorzystanej puli, do tej, która cieszyła się największym zainteresowaniem 
wnioskodawców. W efekcie fundusze zostali wszyscy z listy rezerwowej. 

Szczeciński Urząd Miasta musiał jednak czekać z decyzją o ogłoszeniu przetargu do czasu 
formalnego podpisania umowy o dofinansowaniu. To stało się w czwartek. 

– Teraz najważniejszą kwestią jest sprawne przeprowadzenie przetargu i wyłonienie w nim 
rzetelnego wykonawcy – mówi Michał Przepiera, zastępca prezydenta ds. inwestycji 

To ma się stać jeszcze w tym roku. Także w tym roku prowadzone będą procedury związane z 
wykupem nieruchomości, w miejscu których będzie powiększone skrzyżowanie ulic 
Granitowej i Krygiera oraz nowa trasa do węzła z autostradą A6. Na wykupy, także 
zamieszkałych domów, przeznaczonych zostanie 6 mln zł. 

Projekt zakłada gruntowną przebudowę węzła „Granitowa” w Podjuchach, rozbiórkę starego i 
budowę nowego mostu nad Regalicą. Powstanie nowy układ drogowy, z dużym 
skrzyżowaniem i sygnalizacją świetlną. 

Wizualizacja węzła komunikacyjnego w Podjuchach Urząd Miasta 

Całkowita wartość inwestycji to 85,6 mln zł z czego dofinansowanie to 72,8 mln zł. 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2017-2019. 

 


