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 Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Skarbówek zwraca się o pomoc w rozwiązaniu 

problemów związanych z funkcjonowaniem „Osiedla Skarbówek” w Szczecinie. Powyższe 

Osiedle  wchodzące w skład jednostki  planistycznej „Osów-Andersena”  w aktualnym planie 

zagospodarowania przestrzennego  ma funkcję terenu  zapisaną jako „teren zabudowy rekreacji 

indywidualnej”.  Osiedle jest zamieszkałe trwale w 90% i w wielu przypadkach od 2 pokoleń.  

 

Najbardziej „palącym”  problemem jest fatalny stan dróg (uliczek) na Osiedlu. Stan dróg na 

osiedlu które w 80% są drogami gruntowymi jest KATASTROFALNY. Poruszanie się po 

drogach zarówno pieszo jak i pojazdami zagraża bezpieczeństwu osób i ich mienia. Osiedle 

położone jest na zalesionym terenie górzystym, co powoduje przy występowaniu ulewnych 

opadów deszczy, wypłukiwanie nawierzchni gruntowej i powstawanie nieprzejezdnych 

wąwozów. Mieszkańcy czekają na uporządkowanie sprawy od lat 90 ubiegłego wieku. Już 

parokrotnie sprawa była poruszana przez mieszkańców Osiedla i ze strony UM Szczecin były 

niezrealizowane „obietnice” uregulowania sprawy (m.in. dwukrotne interpelacje radnego Pana 

Arkadiusza Marchewki  nr 1161 z 02.09.2013 oraz nr 1683 z 14.10.2014)  

Budowę dróg należy traktować nie jako „udogodnienie” dla mieszkańców Osiedla ale jako 

zapewnienie elementarnych warunków życia. Również  zadanie to można traktować jako  jeden 

z elementów porządkowania terenu w najbliższym sąsiedztwie wieży Quistorpa i stworzenia 

ciągu atrakcyjnych turystycznie (trasy rowerowe) obszarów (obiektów).  

Drogi na Osiedlu Skarbówek są w świetle przepisów ustawy o drogach publicznych 
drogami wewnętrznymi i  nie maja statusu dróg publicznych, jednak właścicielem tych 
dróg jest Gmina Miasto Szczecin. Przepis art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych  (Tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 260) brzmi: 

1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z 

kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami 

wewnętrznymi. 

1a. Podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona zlokalizowana. 



2 
 

2. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych 

oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w 

przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

3. Finansowanie zadań, o których mowa w ust. 2, należy do zarządcy terenu, na którym jest 

zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do właściciela tego terenu. 

4. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie 

urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych z funkcjonowaniem tych połączeń, 

należy do zarządcy drogi publicznej. 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że za stan i bezpieczeństwo na drogach na Osiedlu 
Skarbówek odpowiada Gmina Miasto Szczecin co też ma przełożenie na zadania  i 
kompetencje Miasta na prawach powiatu w tematyce „transport i Komunikacja” oraz 
„Gospodarka Komunalna”.    

 
Problemy Osiedla były również tematem dyskusji na forum MMSzczecin  

1. http://www.mmszczecin.pl/artykul/zapomniane-osiedle-w-szczecinie-

zdjecia,3033836,artgal,t,id,tm.html z dnia 31.12.2010r. 

2. http://www.mmszczecin.pl/artykul/skarbowek-zapomniane-

osiedle,2766012,artgal,t,id,tm.html z dnia 13.07.2013r. 

 

Wszystko to co dzieje się wokół Naszego Osiedla świadczy o zupełnym niezrozumieniu sprawy i 

zagubieniu zarówno radnych jak i urzędników gminy. Dlatego też w roku ubiegłym powołaliśmy 

Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Skarbówek. 

 

W celu przedstawienia problemów Mieszkańców Osiedla które jest niezaprzeczalnie integralną 

częścią Miasta Szczecin 

 

Zapraszamy Pana Prezydenta Piotra Krzystka na nasze Osiedle 
 

w każdym dogodnym dla Pana terminie, oraz proponujemy uczestnictwo w tym spotkaniu 

Radnych Miasta Szczecin czemu może przysłużyć się  

wyjazdowe posiedzenie Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa z wizją lokalna na Osiedlu 

Skarbówek. Przy czym wskazane by było aby posiedzenie Komisji odbyło się w jak 

najszybszym terminie.  

 

 

Załączamy do wniosku krótką historię Osiedla Skarbówek i zmagań jej mieszkańców.  

 

 

 

         Zarząd Stowarzyszenia 
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