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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 TERENÓW PARKOWYCH NA ZIELONYM WZGÓRZU WOKÓŁ
WIEŻY GOCŁAWSKIEJ

LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Zagospodarowanie terenów wokół Wieży Gocławskiej- działka nr 26/2 obręb 3069 ( poza
ciekiem wodny będący w zarządzie PGW Wody Polskie  - projekt nie dotyczy tego terenu),
teren elementarny P.B.2056.ZL/WS  BUKOWO - PARK LEŚNY oraz 14, 18/1, 16/3 obręb
3073, osiedle Gocław, obszar pomiędzy ulicami Lipowa, Narciarska, Koszalińska.
Projekt nie dotyczy działki prywatnej, na której znajduje się wieża.
Na działce nr 26/2 występuje siedlisko chronione grąd subatlantycki 9160-1 - projekt dotyczy
już istniejących ścieżek, nie ingerując tym samym w chroniony gatunek.

OPIS PROJEKTU:
Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie prac porządkujących zagospodarowanie terenu
wokół Wieży Bismarcka znajdującego się na Zielonym Wzgórzu (Winnogóra).
Teren opracowania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i
zakładane prace są zgodne z nim.
Poza projektem SBO - nowy inwestor Wieży Bismarcka realizuje i planuje dalej wykonać
szereg prac zabezpieczających, renowacyjnych oraz udostępnić korzystanie z wieży jako
punktu widokowego.

Projekt porządkuje kwestie komunikacyjne - uporządkowanie ścieżek leśnych na Zielonym
Wzgórzu. Ścieżki posiadać będą ławki dla osób, dla których dojście do Wieży jest sporym
wysiłkiem. Ponadto na dojściach planuje się usytuowanie tablic informacyjnych i
oznakowania, które ułatwią dotarcie na wieżę dla osób będących tam po raz pierwszy.
Polana przed Wieżą Bismarcka posiada ogromny potencjał krajobrazowy, turystyczny i
kulturowy. Na polanie istnieje możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych, których brakuje
w dzielnicy Północ. Ponadto po zrealizowaniu projektu, wiele osób, które odwiedzały by
miejsce z pewnością skorzystaliby z usług gastronomii mobilnej np. budki z lodami czy
kawiarni na rowerze; tak jak ma to miejsce np. na Jasnych Błoniach czy Jeziorze
Szmaragdowym. Powstanie także parking rowerowy dla osób, które zdecydują się
przyjechać na wieżę własnym rowerem. Obecnie bieżąca infrastruktura po prostu nie
zachęca do odwiedzin Zielonego Wzgórza.

Z dodatkowych atrakcji ubogacający pobyt na polanie przed Wieżą jest metalowa huśtawka
doskonała do wykonywania zdjęć. Jest to konstrukcja do zrealizowania przez kowala wraz
ze zdobieniami adekwatnymi do miejsca i wieku wieży. Można usiąść i zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z wieżą. Ma to ogromny walor promocyjny, gdyż ludzie będą publikować
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na portalach społecznościowych i przesyłać sobie zdjęcia i tym samym promować miejsce i
miasto Szczecin.

Wieża Gocławska w połączeniu z zagospodarowaniem wzgórza stanie się jedną z topowych
atrakcji Szczecina dla przyjezdnych turystów jak i weekendowych spacerowiczów.
Dodatkowo będzie ona miejscem licznych wydarzeń, które pobudzą kulturowo i rozrywkowo
dzielnicę Północy. Od Lutego 2020 realizowane są już prace porządkowe oraz wstępne
prace projektowe rewitalizacji Wieży. Z ogromną radością przyjmujemy coraz większą
aprobatę oraz wsparcie społeczne. Szczecinianie w ramach wolontariatu pomagają w wielu
działaniach własną pracą i własnym sprzętem. M.in. powstał spacer 3D, w ramach projektu
miejskiego powstała panorama 3D, nawiązana została współpraca ze Szczecińskim Klubem
Wysokogórskim, a w wakacje 2020, 2021 i 2022 odbyły się już atrakcyjne wydarzenia
plenerowe.
Wykonanie projektu zaspokoi potrzeby mieszkańców w.w. zakresie.

Uzasadnienie projektu:
Obecnie teren wokół Wieży Bismarcka jest bardzo często odwiedzany przez mieszkańców
Szczecina i istnieje ogromna potrzeba wykonania prac porządkowych, renowacyjnych,
rewitalizacyjnych, by przywrócić dawną świetność miejsca oraz nadać nową jakość
przestrzeni, która będzie dostępna dla wszystkich. O potencjale świadczą dodatkowo
wygrane: W 2022 roku Zielone Wzgórze wygrało w konkursie Gazety Wyborczej
“Najbardziej zielone z zielonych miejsc w Szczecinie”. W 2021 roku wzgórze pozyskało
także grant "Bosman dla regionu" z projektem “Odkryj zapomniane z mapą, czyli zielony
punkt kontrolny na terenie Uroczyska Kupały“.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM SKŁADOWYM:

1. WYKONANIE DROGI DOJAZDOWEJ, KTÓRA JEST JEDNOCZEŚNIE SZLAKIEM
PIESZYM WRAZ Z ŁAWKAMI I TABLICAMI INFORMACYJNYMI OD STRONY UL.
NARCIARSKIEJ.

- adaptacja istniejącej drogi
- utwardzenie podłoża pod docelową drogę z uwagi na duże nachylenie
- odprowadzenie wody z drogi poprzez kamienny odpływ w dół i na boki w kierunku

strumyka
- projekt punktu odpoczynku - wiata z ławkami typowymi i tablicami informacyjnymi;

sugerowana lokalizacja w połowie ścieżki, po to by osoby o słabej kondycji miały
możliwość odpoczynku

- umiejscowienie kierunkowskazów na Wieżę
- proponujemy wykonanie nawierzchni mineralnej żywicznej lub kamiennej, której

substancja będzie wpisana w otoczenie lasu;
- około 200 mb o szerokości ~3-4m (uzależniona od ukształtowania terenu)
- przystosowanie drogi do poruszania się pieszych oraz ruchu samochodowego -

niepublicznego (dojazd techniczny, zaopatrzenia, pożarowy, karetki pogotowia, itp.)
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- wykonanie projektu koncepcyjnego / wykonanie projektu wykonawczego w ramach
konkursu architektonicznego

- wycena prac budowlanych
- znalezienie wykonawcy w ramach przetargu z nadzorem autorskim projektanta

Szacunkowy koszt: 700 000 zł

2. DODATKOWY SZLAK LEŚNY

- oznakowanie istniejącej ścieżki leśnej prowadzącej od ul. Koszalińskiej do ul.
Narciarskiej. Ścieżka ma prowadzić przez ruiny dawnych restauracji Weinberg

- umiejscowienie kierunkowskazów na Wieżę Bismarcka oraz tablic informacyjnych
przy ruinach restauracji

- proponujemy nie wymieniać nawierzchni ścieżki - zostawić ją jako naturalną
- około 450 mb ścieżki o szerokości ~1,5m (uzależniona od ukształtowania terenu)
- przystosowanie ścieżki do poruszania się pieszych; zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych
- wykonanie prostych schodów leśnych z drewna w miejscach o dużym przewyższeniu
- wykonanie projektu koncepcyjnego / wykonanie projektu wykonawczego w ramach

konkursu architektonicznego
- wycena prac budowlanych
- znalezienie wykonawcy w ramach przetargu z nadzorem autorskim projektanta

Szacunkowy koszt: 45 000 zł
Uwagi: Przyjęto koszt max. 50 zł netto  / m2 za wykonanie szlaku

3. UPORZĄDKOWANIE DOJŚCIA NA WIEŻĘ OD UL. LIPOWEJ
- prace obejmują ustawienie jednej ławki, jednej tablicy informacyjnej na temat

terenów spacerowych Zielonego Wzgórza i wieży Gocławskiej oraz poprawienie
nawierzchni np. poprzez przełożenie płyt chodnikowych;

- usunięcie chwastów i śmieci wokół chodnika prowadzącego od ul. Lipowej, pod
małym wiaduktem kolejowym oraz dalej w kierunku ul. Narciarskiej;

- lokalizacja na działce gminnej nr 14 i 18/1 obręb 3073

Szacunkowy koszt: 30 000 zł

4. OZNAKOWANIE WEJŚCIE OD UL. NAD ODRĄ
- lokalizacja na działce 11/12 lub na działce drogowej 13 obręb 3073
- zakup tablicy informacyjnej
- wydruk i naklejenie folii z grafiką dostarczoną przez Wnioskodawcę
- montaż tablicy informacyjnej
- znalezienie wykonawcy w ramach przetargu
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Szacunkowy koszt: 3 000 zł

5. WYKONANIE PARKINGU ROWEROWEGO NA POLANIE PRZED WIEŻĄ
- lokalizacja na terenie działki miejskiej 26/2 obok proponowanej instalacji ławek z

zadaszeniem
- stojaki rowerowe mogą być typowe np. z Katalogu Mebli Miejskich Miasta Szczecin
- znalezienie wykonawcy w ramach przetargu

Szacunkowy koszt: 5 000 zł

6. SELFISPOT HUŚTAWKA DO WYKONYWANIA ZDJĘĆ SELFIE
- lokalizacja na 26/2 w osi Wieży Bismarcka w odległości umożliwiającej uchwycenie

Wieży w tle
- konstrukcja stalowej huśtawki, fundament betonowy
- napis nad huśtawką - napis okolicznościowy
- znalezienie wykonawcy w ramach przetargu

Szacunkowy koszt: 20 000 zł

7. KOSZTY WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH, UZYSKANIA POZWOLEŃ,
ORGANIZACJI PRZETARGÓW

- rezerwa w budżecie projektu na prace projektowe, uzyskanie pozwoleń, organizacji
przetargów w wysokości do 10% zadania szczegółowego

Szacunkowy koszt: 60 000 zł

4 z 4


