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z Michałem Przepierą, zastęp
cą prezydenta Szczecina od
powiedzialnym za inwestycje

Z jakich inwestycji musieli- 
śmy zrezygnować ze 
względu na trudną sytua
cję finansową miasta?
Nie zrezygnować, tylko 

część inwestycji musieliśmy 
przesunąć na późniejszy ter
min. Przygotowaliśmy listę 15 
zadań, których realizacja nie 
rozpocznie się w roku 2020, 
mimo iż mieliśmy taki za
miar. Jednocześnie chciał- 
bym zapewnić że sytuacja bu
dżetu jest bardzo dobra.

Co znalazło się na tej liście?
W czasie została odłożona 

budowa m.in. nowej siedziby 
Teatru Współczesnego.

Wypadł tramwaj do Mie- 
rzyna.
Niestety, tak. Widzę jednak 

dla tego projektu dużą szansę 
w nowej perspektywie unij
nej, po roku 2021. Mam na
dzieję, że nowa perspektywa

Inwestycje

Michał Przepiera: Tramwaj do Mierzyna chcemy budować po 2021 roku

roboty budowlane przy park- 
ingowcu w kwartale ulic: 
Małkowskiego, Bohaterów 
Getta Warszawskiego, Wojska 
Polskiego. Powstanie obiekt 
na ponad 200 miejsc. To jest 
oczywiście wciąż za mało, 
planiści powinni wskazać, 
gdzie budować kolejne. Przy
jeżdża przecież do nas wielu 
mieszkańców ościennych 
gmin, co widać po rejestra
cjach i mają problem z auta
mi. Szczecin musi znaleźć 
sposób na rozwiązanie prob
lemu z parkingowcami.

Rok temu miał się rozpo
cząć przetarg na budowę 
mostu Modnego. Nie ma 
na tęinwestygę pieniędzy 
i nie wiadomo czy będą. Zre- 
zygnowaliśmyzbudowy?
Pieniądze w dokumentach 

wieloletnich są zarezerwowa
ne. Most będzie, najpierw jed
nak musimy wykonać montaż 
finansowy. Nie mamy podpi
sanych dokumentów dotyczą
cych obiecanych 100 min zł 
dotacji unijnej. To są pienią
dze przeznaczone na „dostęp 
do portów”, czyli musimy po
kazać, że to co planujemy zre
alizować jest rzeczywiście do
jazdem do portu, a nie tylko 
budową tak ważnych dla nas 
dróg. Pierwszą jaskółką jest 
remont ul. Górnośląskiej.

ce nad przygotowaniem je
go budowy.
Przygotowywany jest pro

gram funkcjonalno-użytkowy 
wiaduktu z decyzją środowi
skową. Jak będą gotowe doku
menty, możemy rozpisać prze- 
targwformule: zaprojektuj 
i wybuduj. W tej formule bu
dowany jest m.in. tunel do Świ
noujścia. Chdelibyśmy skorzy
stać z pieniędzy unijnych obec
nej perspektywy. Kończy się 
ona w 2023 roku. Jeżeli dosta
niemy dofinansowanie w poło
wie przyszłego roku, to jeste
śmy w stanie zmieścić się w ter
minie z realizacją.

Od lat zapowiadany jest re
mont ulicy Kolumba, który 
ma być powiązany z mo
dernizacją al. Powstańców 
Wielkopolskich.
Ulica Kolumba jest wpisa

na do rejestru zabytków i mu
simy mieć pozwolenie na do
konanie odstępstw od obec
nych przepisów. Według nich 
za blisko drogi są okna bu
dynków, za wąskie są też 
chodniki. Musimy mieć zez
wolenie ministra. Dlatego 
przesunęliśmy remont 
na 2021 rok. Przetarg na wy
konawcę ogłosimy pod ko
niec przyszłego roku.

W planach miasta były też




