
Projekt 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1805; 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.; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i 146); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. Nadać nazwę ulicom: 

1) „ul. Astronomiczna”- drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 21/15 z 
obrębu ewidencyjnego nr 3081 (Nad Odrą 81), wychodzącej z ul. Urlopowej 
pomiędzy działkami nr 21/14 i nr 21/24, początkowo biegnącej w kierunku 
północnym, a następnie zakręcającej w kierunku wschodnim i południowym, 
dochodzącej ponownie do ul. Urlopowej pomiędzy działkami nr 21/30 i nr 
21/34.Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 1 do uchwały. 

2) „ul. Storczykowa”- drodze wewnętrznej obejmującej działki nr 19 i nr 20 z 
obrębu ewidencyjnego nr 4091 (Dąbie 91), wychodzącej z ul. Fiołkowej przy 
nieruchomości o numerze porządkowym ul. Fiołkowa 3, biegnącej w kierunku 
północno-wschodnim, dochodzącej do ul. Borsuczej pomiędzy działkami nr 18/15 
i nr 25.Przebieg ulicy określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 

3) „ul. Serdeczna”- drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 169/5 z obrębu 
ewidencyjnego nr 4203 (Dąbie 203), wychodzącej z ul. Spokojnej pomiędzy 
działkami nr 169/3 i nr 329 (droga bez nazwy ), biegnącej w kierunku północno-
wschodnim i kończącej się ślepo przy działce nr 169/2.Przebieg ulicy określa 
załącznik graficzny nr 3 do uchwały. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 



UZASADNIENIE 
 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Astronomiczna wystąpiło 
Stowarzyszenie „ Osiedle Wschodu Słońca”, właściciele drogi. Nazwa ulicy otrzymała 
pozytywną opinię Rady Osiedla WARSZEWO.  
 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Storczykowa wystąpił, 
mieszkaniec Miasta, właścicielem drogi jest miasto. Nazwa ulicy otrzymała pozytywną opinię 
Rady Osiedla Wielgowo-Sławociesze.  
 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Serdeczna wystąpił, 
właściciel drogi. Nazwa ulicy otrzymała pozytywną opinię Rady Osiedla Płonia-Śmierdnica -
Jezierzyce  
 
 

Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
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