
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie zaliczenia ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego do kategorii dróg 
powiatowych w mieście Szczecinie i ustalenia jej przebiegu 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, 
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), w związku z art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 
poz. 1381 i z 2008 r. Nr 54 poz. 326), w porozumieniu z Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zaliczenia do kategorii dróg 
powiatowych ulicy w Szczecinie – Uchwała Nr 943/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r., po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu Stargardzie Szczecińskim, 
Zarządu Powiatu w Goleniowie, Zarządu Powiatu w Gryfinie; Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ulicę w gen. Stanisława Sosabowskiego w Szczecinie zalicza się do kategorii dróg 
powiatowych w mieście Szczecinie. 
 

§ 2. 1.Ustala się przebieg drogi powiatowej ulicy gen. Stanisława Sosabowskiego 
w Szczecinie od skrzyŜowania ulicy gen. Stanisława Taczaka z ulicą Waleriana 
Łukasińskiego do skrzyŜowania ulicy Szerokiej z ulicą śniwną. 
2.Przebieg drogi powiatowej uwidoczniony jest na załączniku graficznym, który stanowi 
załącznik do uchwały. 
 

§ 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 1 stycznia 2009 roku. 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 

 Zgodnie z art. 6a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381 i z 2008 r. Nr 54 poz. 

326), zaliczenie do kategorii dróg powiatowych i ustalenie przebiegu drogi powiatowej 

następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po 

zaciągnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których 

przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatów- 

opinii prezydentów miast. 

Ulica gen. Stanisława Sosabowskiego nie posiadają nadanej Ŝadnej kategorii drogi 

publicznej oraz ustalonego przebiegu jako droga publiczna.  

Stanowi ona uzupełnienie sieci dróg powiatowych w mieście Szczecinie, leŜy w ciągu 

dróg posiadających kategorię drogi publicznej – powiatowej tj. ul. 26 Kwietnia,  

gen. Stanisława Taczaka i ulicy Szerokiej. 

 


