
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Wały 
Chrobrego i placu Obrońców Westerplatte- stanowiących działkę o numerze 
geodezyjnym 25/2 z obrębu ewidencyjnego 1029 z uŜytkowania 
 
 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, Nr 167, poz. 1759, 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 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420), w związku z art. 10 ust. 1, 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, z 2008 r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505 i z 2009 r. Nr 19 
poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720), w porozumieniu z Zarządem Województwa 
Zachodniopomorskiego, w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych części 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 Wały Chrobrego w Szczecinie w części stanowiącej działkę nr 25/2 z obrębu 
1029 Szczecin oraz plac Obrońców Westerplatte pozbawia się kategorii drogi powiatowej. 
 

§ 2. Wyłącza się z uŜytkowania część ulicy Wały Chrobrego oraz plac Obrońców 
Westerplatte – drogi powiatowe nr 5196Z i 5131Z, które stanowią działkę geodezyjną nr 25/2 
z obrębu ewidencyjnego 1029 Szczecin, jako drogi publiczne z przeznaczeniem tych części 
dla istniejącej zabudowy niezwiązanej z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu. 
 

§ 3. Rysunek ze wskazaniem połoŜenia terenu, o którym mowa w §1, podlegającego 
wyłączeniu z uŜytkowania jako droga publiczna – ulica Wały Chrobrego i plac Obrońców 
Westerplatte wykonanego w skali 1:2000 stanowi Załącznik nr 1, będący integralną częścią 
uchwały. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dniem 1 stycznia 2010 roku. 
 



 
UZASADNIENIE 

 

 Teren podlegający wyłączeniu z uŜytkowania jako droga publiczna posiadający 

kategorię drogi powiatowej, nie stanowi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych 

wydzielonego liniami granicznymi gruntu wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, 

w których są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związanie 

z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a takŜe urządzenia związane z potrzebami 

zarządzania drogami. Teren ten słuŜy celom spacerowym, wypoczynkowym 

i rekreacyjnym, są na nim równieŜ lokalizowane obiekty handlowe i gastronomiczne. 

W chwili obecnej nie ma nowego miejscowego planu zagospodarowania na ten rejon 

Miasta, lecz przewiduje się utrzymanie jego obecnego charakteru i funkcji, równieŜ z uwagi 

na fakt, iŜ zespół tarasów widokowych Wały Chrobrego został wpisany jako dobra kultury do 

rejestru zabytków. 

Wyłączenie działki nr 25/2 z obrębu 1029 Szczecin z uŜytkowania jako drogi publicznej 

kategorii powiatowej ma na celu równieŜ uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

formalnie zajętej pod drogę publiczną oraz uściślenie i sprecyzowanie ustalonego w Uchwale 

Nr XXX/741/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 30.10.2000r, przebiegu ulicy Wały 

Chrobrego, poniewaŜ dotychczasowo plac Obrońców Westerplatte, tarasy widokowe oraz 

ulica Wały Chrobrego stanowiły jedną działkę ewidencyjną. 

 


