
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zmiany kategorii drogi publicznej gminnej – ul. OkręŜnej - w mieście 
Szczecin 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 
r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 ze zm.); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ulicę OkręŜną pozbawia się kategorii drogi gminnej. 
 

§ 2. Wyłącza się ulicę wymienioną w §1 z uŜytkowania. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego.  
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dniem 01 stycznia 2009 roku. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego PRAWOBRZEśE Sp. z o.o. wystąpiła z 
wnioskiem o pozbawienie ul. OkręŜnej w Szczecinie dotychczasowej kategorii drogi 
publicznej gminnej i wyłączenie jej z uŜytkowania, uzasadniając wniosek w następujący 
sposób: 

„Rada Miasta Szczecina Uchwałą Nr XXIV/489/04 z dnia 26 lipca 2004 r. wyraziła 
zgodę na podwyŜszenie kapitału zakładowego TBS „PrawobrzeŜe” o wartość nieruchomości 
zlokalizowanych w rejonie Podjuch pomiędzy ul. Krzemienną-Sąsiedzką-OkręŜną z 
przeznaczeniem na cele inwestycji mieszkaniowych. Teren dz. 62/5 z obr. 114D – ul. 
OkręŜna, jest nie urządzony i nie jest uŜytkowany jako droga. Pozbawienie ulicy OkręŜnej 
kategorii drogi publicznej gminnej i wyłączenie jej z uŜytkowania umoŜliwi podjęcie działań 
związanych z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i rozpoczęcie fazy opracowania 
koncepcji zabudowy mieszkaniowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie 
Uchwały Rady Miasta Szczecina Nr XXIV/489/04 z dnia 26 lipca 2004 r. i przeniesienie 
własności w/w nieruchomości aportem, na rzecz TBS „PrawobrzeŜe” Sp. z o.o. W związku z 
rozpoczęciem fazy projektowej dla inwestycji mieszkaniowej ujętej w WPI na lata 2007 – 
2010 uprzejmie prosimy o podjęcie koniecznych działań dla umoŜliwienia wykonania 
Uchwały rady Miasta oraz realizacji planów inwestycyjnych TBS „PrawobrzeŜe”.  
 
 


