
Uchwała Nr 52/19
Rady Osiedla Dąbie z dnia 04.12.2019 r.

w sprawie:   poprawy warunków bezpieczeństwa Osiedla Dąbie

Na podstawie § 7 pkt 1 Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały Nr XXIX/757/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w
sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz.
2844 z 2017 r.), Rada Osiedla Dąbie uchwala co następuje:

§ 1.
Rada  Osiedla  Dąbie  wnosi  o  przeprowadzenie  poniższych  małych  inwestycji  ,
celem poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Dąbie.  

§ 2.
1. Doświetlenie, dodatkowe oznakowanie poprzez montaż pionowych  biało-  

 niebieskich tablic oraz przesunięcie przejścia:
2.1 w ciągu ul. Przestrzennej 

• vis a’ vis ul. Przybrzeżnej - oznakowanie pionowe biało-niebieskie
2.2 w ciągu ul. E. Gierczak

• na wysokości ul. Oficerskiej - oznakowanie pionowe biało-niebieskie
2.3 w ciągu ul. A. Krzywoń

•  na  wysokości  ul.  Dziennikarskiej  -  oznakowanie  pionowe  biało-
niebieskie

• na wysokości Domusu - doświetlenie i przesunięcie przejścia w głąb
  A.  Krzywoń, obecnie zjazd ze skrzyżowania, bezpośrednio na pasy

2.4 w ciągu ul. Gryfińskiej
•  przejście  do  przychodni,  przystanek  autobusowy  oznakowanie  -
pionowe biało-niebieskie

2.5 w ciągu ul. Portowej
• na wysokości  Restauracji  Niko -  przesunięcie w głąb ul.  Portowej,
przynajmniej o długość samochodu

2.6 w ciągu ul. Goleniowskiej
• na wysokości ul Wrzesińskiej - doświetlenie 

2.7 w ciągu ul. Pomorskiej
• na wysokości LO nr III -  przesunięcie w głąb ul. Pomorskiej, obecnie
zjazd z ronda, bezpośrednio na pasy
• na wysokości ul. Narzędziowej – doświetlenie, oznakowanie pionowe
biało-niebieskie

3. Skrzyżowanie E. Gierczak- A. Krzywoń – Mianowskiego
•  wystąpić  z  wnioskiem  do  pana  Marcina  Charęzy  o  zmianę  systemu
włączania  świateł.
Różnica w zapalaniu świateł, między pierwszymi a tymi bezpośrednio przed
przejściem o 10-15 sek.
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§ 3.             

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  Zarządowi Rady Osiedla Dąbie.

…………………………………….…………    ………………………………………...………….

  Skarbnik Rady Osiedla                                       Przewodniczący Rady Osiedla
   (uchwały dot. finansów)                                 


