
Uchwała Nr XLVII/590/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 25 maja 1998 r.

w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie 
terytorialnym ( Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, 
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 
123, poz.775 )
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uchwala, co następuje:
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Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo 
przyjęty.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/590/98
Rady Miejskiej w Szczecinie
z dnia 25 maja 1998 r.
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2. Nazwy nadawane są: 



a. osiedlom 
b. ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach 

miasta, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, 
wiadukty, zjazdy, dojazdy, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze, 
groble wykorzystywane jako ciągi piesze, przejścia, zaułki, ulice nie 
służące do przejazdów itp., 

c. placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne itp., 
d. parkom, przez które rozumie się również skwery. 

3. Wniosek o zmianę nazwy osiedla, ulicy, placu i parku mogą składać do Komisji 
właściwej ds. samorządności: 

a. mieszkańcy miasta 
b. właściwe Rady Osiedla 
c. grupa 5 radnych 
d. Zarząd Miasta 

4. Powyższy wniosek powinien zawierać: 

a. wskazanie nowo projektowanej ulicy 
b. w przypadku zmian dawną i proponowaną nazwę ulicy 
c. opinię Rady Osiedla 
d. uzasadnienie wniosku 
e. w przypadku złożenia wniosku w myśl pkt.4 b. do wniosku należy 

dołaczyć listę  co najmniej 150 podpisów mieszkańców danego osiedla 
popierających zmianę nazwy. 

5. Komisja właściwa ds. samorządności rozstrzyga o przyjęciu wniosku po zasięgnięciu 
opinii Komisji właściwej ds. kultury i Miejskiego Konserwatora Zabytków, opierając 
się na następujących kryteriach: 

a. w stosunku dla ulic głównych i placów należy stosować priorytet dla 
nazw patronackich, przede wszystkim związanych z osobami 
zasłużonymi dla miasta Szczecina 

b. utrzymać charakter nazewnictwa ulic w granicach osiedli 
c. unikać nazw o podobnym brzmieniu lub nieczytelnych pod względem 

znaczeniowym 
d. w okolicach miejsc kultu religijnego zachować nazwy związane z 

charakterem tych miejsc 
e. utrzymać nazwy utrwalone w tradycji miasta 
f. nowe nazwy pochodzące od nazwisk osób nie mogą być nadane 

wcześniej niż po upływie 10 lat od śmierci upamiętnianej osoby. 
Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. 

6. Komisja właściwa ds. samorządności przygotuje projekt stosownej uchwały i kieruje 
go do Przewodniczącego Rady Miasta, który wnosi projekt na Sesję Rady Miasta w 
trybie regulaminowym. 

7. Ewidencję aktualnych i zgłaszanych nazw osiedli, ulic, placów o parków (bank nazw) 
prowadzi Wydział Inżyniera Miasta. 



8. Zarząd Miasta corocznie przygotowuje i przekazuje Radzie Miasta pełną informację o: 

a. nadanych i zmienionych nazwach osiedli, ulic, placów i innych 
obiektów na terenie miasta 

b. wnioskach umieszczonych w banku nazw 
c. wnioskach oczekujących na realizację 

9. W przypadku zmiany nazwy informacja o dotychczasowej winna być w miarę 
możliwości podawana obok nazwy obowiązującej przez dwa lata od dokonanej 
zmiany. 


