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INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SKŁADOWYCH PROJEKTU OGÓLNOMIEJSKIEGO

“KURS NA PÓŁNOC - ZIELONA PRZYGODA - JAWOROWY STAW, PARK TILEBEINÓW,
STANICA WODNA, ZIELONE WZGÓRZE WIEŻA BISMARCKA, POLANA WODOZBIÓR”

TYTUŁ PROJEKTU SKŁADOWEGO:
Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Jaworowego

LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Szczecin, Osiedle Warszewo, działka nr 56/7, 3/1 obrębu 3065.

CEL PROJEKTU:
Celem zadania jest zagospodarowanie obecnie zaniedbanego terenu oraz stworzenie dla
mieszkańców miejsca do rekreacji i uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu oraz
zapewnienie atrakcji dla dzieci. Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na wizerunek okolicy,
poprawi estetykę i bezpieczeństwo.

OPIS PROJEKTU:
Zagospodarowanie terenu wokół Jaworowego Stawy (uporządkowanie terenu i pielęgnacja
zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż
oświetlenia, założenie łąk kwietnych, uzupełnienie nasadzeń zieleni.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w Zarządzeniu
nr 140/21 Prezydenta Miasta w sprawie Standardów utrzymania ochrony i rozwoju terenów
zieleni miasta Szczecin.

Ze względu na dużą wartość przyrodniczą zachowanych w tkance miejskiej oczek
śródpolnych oraz fakt, iż zbiornik wodny stanowi siedlisko kokoszki, inwestycję należy
poprzedzić wykonaniem inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej analizę występowania na
terenie chronionych gatunków oraz sformułowanie wytycznych do zagospodarowania terenu
(w tym oświetlenia)  i sposobu prowadzenia prac budowlanych

W ramach realizacji przedsięwzięcia należy zaprojektować zieleń izolacyjną gwarantującą
ograniczenie negatywnego wpływu ruchu kołowego na ulicy Podbórzańskiej i Miłosza.

Obejście wokół stawu należy zaprojektować w śladzie istniejącej ścieżki w obrębie
zadrzewionego terenu. Ze względu na duże zróżnicowanie terenu wykonanie dokumentacji
należy poprzedzić precyzyjnym domiarem rzędnych terenu w celu zaprojektowania w biegu
ścieżki schodów pokonujących istniejące różnice terenu.

UZASADNIENIE PROJEKTU:
Rozbudowa pobliskich osiedli wymaga zagospodarowania terenów zielonych na cele
rekreacji. Ich wartość jest tym większa iż w pobliżu znajduje się użytek ekologiczny, staw,
łąka, las oraz wieża widokowa. Wytyczenie nowego obszaru rekreacji może mieć również
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pozytywny wpływ na obniżenie natężenia odwiedzin już istniejących i zatłoczonych miejsc
wypoczynku Szczecinian.

OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU:
Otwarta publiczna przestrzeń rekreacyjna, bez żadnych ograniczeń dostępu. Dogodny
dojazd środkami komunikacji zbiorowej.

ODBIORCY PROJEKTU:
Wszyscy mieszkańcy Szczecina

Koszt łączny:
800 000 zł
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