
 

                                   

Jest umowa na przebudowę al. Wojska Polskiego. Wkrótce 

początek prac. Pierwsze informacje o zmianie organizacji ruchu 
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Podpisanie umowy na przebudowę al. Wojska Polskiego i placu Zwycięstwa. Od lewej: Andrzej 

Zaremba, członek zarządu MTM S.A, Marek Ignatowski - prezes zarządu MTM S.A , prezydent 

Szczecina Piotr Krzystek i jego zastępca Daniel Wacinkiewicz. (Fot. Cezary Aszkiełowicz / 

Agencja Gazeta) 

Prezydent Szczecina podpisał z firmą MTM S.A. umowę na gruntowną przebudowę al. Wojska 

Polskiego oraz placu Zwycięstwa. Prace potrwają dwa lata. Kiedy start i jaka będzie organizacja 

ruchu? Mamy pierwsze informacje. 

 

To przebudowa warta 80 mln zł. Przetarg wygrała firma MTM S.A., 

która jest już obecna w Szczecinie. Jak na razie bez żadnych 



problemów i sprawnie przebudowuje układ drogowy w rejonie portu. 

To dobry sygnał przed rozpoczęciem prac, które z pewnością 

znacząco wpłyną na organizację ruchu w centrum Szczecina. 

– Już za dwa lata to będzie zupełnie inna przestrzeń – mówił podczas 

czwartkowego podpisania umowy prezydent Piotr Krzystek. 

Wizualizacja zmodernizowanej al. Wojska Polskiego. Drzewa, które zostaną tu posadzone, 

będą miały 30 lat Urząd Miasta 

Dokumenty podpisano w kinie „Pionier 1907", które jest jedną z 

wizytówek śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Według 

Piotra Krzystka przebudowa alei sprawi, że znów gospodarczo 

ożyje, że stanie się chętnie odwiedzana przez mieszkańców i 

turystów. 

– Zmieni się tu wszystko – zaczął opis inwestycji Daniel 

Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. 



Od podstaw powstanie nowa ulica z granitowej nawierzchni. W każdą 

stronę ma być tylko po jednym pasie ruchu. Oś alei tworzyć będzie 

aleja drzew (posadzone zostaną już 5-6 metrowe platany), pod 

którymi będą miejsca parkingowe. Znacznie szersze niż dziś będą 

chodniki. 

– Aleja dostosowana zostanie do potrzeb pieszych – mówił Daniel 

Wacinkiewicz. 

Prace budowlane rozpoczną się w połowie września. W pierwszym 

etapie obejmą odcinek od skrzyżowania z ul. Jagiellońską (przejazd w 

jej ciągu zostanie utrzymany) do wjazdu na plac Zgody. Zakaz wjazdu 

nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej, dostaw i służb 

komunalnych. Prace potrwają do początku 2022 roku. Kolejny etap 

obejmie odcinek od placu Zgody do placu Zwycięstwa. Sam plac 

Zwycięstwa ma być przebudowany w ostatnim etapie (podobnie jak 

odcinek od ul. Jagiellońskiej do placu Szarych Szeregów). 

Wkrótce więcej informacji. 
 


