
TRAMWAJ DO MIERZYNA JEST WAŻNY 
DLA MIESZKAŃCÓW. POWTÓRZYMY PRZETARG

Rozmowa

Z Michałem Przepierą, zastęp
cą prezydenta Szczecina od
powiedzialnym m.in. za inwe
stycje.

450min zł - tyle będzie 
w sumie kosztować szcze
ciński aquapark. Przed wy
borami samorządowymi 
prezydent Piotr Krzystek 
zapewniał, że nie będzie to 
więcej niż200min zł. 
Oferty, jakie złożyły firmy 

budowlane, wahają się po
między 349 a 439 min zł. Jest 
to kilka propozycji, więc do
skonale pokazują, jak rynek 
reaguje na tego typu inwesty
cje i jakie są koszty przy dzi
siejszym rynku wykonaw
czym. Kwota 450 min zł 
związana jest z formułą, jaką 
wybraliśmy do zrealizowania 
tej inwestycji, czyli przez spe-

Michał Przepiera: - Za moment wchodzimy w apogeum inwestycji, które utrudnią życie 
mieszkańcom. Trzeba będzie je tak poukładać, by nie komplikować poruszania się po mieście

Mostu Kłodnego. Nie ma 
na tę inwestycję pieniędzy 
i nie wiadomo, czy będą.
Dopóki nie otrzymamy po

twierdzenia dofinansowania 
w postaci podpisanej umowy, 
to nie rozpoczniemy przetar
gu na tę inwestycję.

Mamy obiecane 100 min zł.
Ale nie mamy umowy, 

choć pieniądze mamy przy
rzeczone. Kończymy uzyski
wanie pozwoleń na budowę, 
więc jesteśmy na dobrej dro
dze.

Od kilku lat zapowiadana 
jest przebudowa basenu 
przy szkole podstawowej 
przy ul. Jodłowej.
Kalkulujemy, że przy obec

nych cenach na rynku, ten 
projekt kosztować będzie ok. 
30 min zł. Jesteśmy gotowi 
do przetargu i w wakacje po
winniśmy go ogłosić. Przygo
towania do tej inwestycji tro
chę trwały, ponieważ musie- 
liśmy m.in. kupić drogę 
od spółdzielni. Budowa pot
rwa dwa lata.

tyczące zagospodarowania 
terenu. Przed nami optymali
zacja projektu. Na pewno zre
zygnujemy z tak dużej kuba
tury.

Kiedy nowy przetarg?
Najwcześniej pod koniec 

tego roku.

Jedną z najważniejszych in
westycji Szczecina jest bu
dowa obwodnicy zachod
niej. Prowadzone są w tej 
chwili badania geologicz
ne, jakie będą następne 
kroki?
To inwestycja, która jest 

całkowicie poza miastem. 
Za opracowanie koncepcji 
programowej odpowiada Ge
neralna Dyrekcja Dróg Krajo
wych i Autostrad, która zrobi 
to z własnych środków. Mia
sto włączało się we wcześ
niejsze koncepcje, propono
wało nawet wsparcie finanso
we, ale ministerstwo infra
struktury zdecydowało się 
na inne rozwiązanie. Teraz są 
prowadzone badania geolo
giczne, a następnym krokiem




