
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Nadać nazwę ulicom: 
1) „ul. Brytyjska” – drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 30/29 z obrębu 

ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82), wychodzącej z działki nr 68/13, biegnącej 
w kierunku południowym i kończącej się ślepo przy działkach nr nr 30/16, 30/17, 30/20 
z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82). Przebieg ulicy stanowi załącznik 
graficzny nr 1 do uchwały. 

2) „ul. Zamojska” – drodze wewnętrznej stanowiącej część działki nr 10/7 z obrębu 
ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82), wychodzącej z ul. Poleskiej za nieruchomością 
o adresie ul. Poleska 31, początkowo biegnącej w kierunku północnym wzdłuŜ 
wschodniej granicy działki nr 10/7, a następnie skręcającej w kierunku północno-
zachodnim i biegnącej do granicy działki nr 36/2, dalej skręcającej w kierunku 
północno-wschodnim i kończącej się ślepo przy działce nr 10/6 z obrębu ewidencyjnego 
nr 3082.Przebieg ulicy stanowi załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 

3) „ul. Jana” – drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 25/19 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2051 (Pogodno 51), wychodzącej z ulicy śyznej pomiędzy nieruchomościami 
o adresach ul. śyzna 17 i ul. śyzna 21, biegnącej w kierunku zachodnim, kończąca się 
ślepo przy działce nr 16 z obrębu ewidencyjnego nr 2051 (Pogodno 51). Przebieg ulicy 
stanowi załącznik graficzny nr 3 do uchwały. 

2. Nadać nazwę „rondo Szczecińskich Olimpijczyków” – rondu u zbiegu ulic: Władysława 
Szafera i Aleksandra Zawadzkiego, usytuowanemu w części działki nr 234 z obrębu 
ewidencyjnego nr 2008 (Pogodno 8), w części działki nr 231/12 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2008 (Pogodno 8) oraz w części działki nr 5/2 z obrębu ewidencyjnego nr 2028 (Pogodno 
28). 
PołoŜenie ronda stanowi załącznik graficznym nr 4 do uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Brytyjska  wystąpili 
mieszkańcy Miasta, właścicielem drogi jest miasto. Nazwa ulicy otrzymała pozytywną opinię 
Rady Osiedla Warszewo zaś Miejski Konserwator Zabytków nie wniósł Ŝadnych uwag. 
 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Zamojska wystąpiła Spółka 
z o.o. COLISEUM, właściciel drogi. Nazwa ulicy otrzymała pozytywną opinię Rady Osiedla 
Warszewo zaś Miejski Konserwator Zabytków nie wniósł Ŝadnych uwag. 
 
Z wnioskiem o nadanie imienia jednej ze szczecińskich ulic ul. Jana wystąpiła Spółka z o.o. 
Jan INVEST, właściciel drogi. Nazwa ulicy otrzymała pozytywną opinię Rady Osiedla 
Krzekowo-Bezrzecze zaś Miejski Konserwator Zabytków nie wniósł Ŝadnych uwag. 
 
Z wnioskiem o nadanie imienia rondo Szczecińskich Olimpijczyków  wystąpiła 
Zachodniopomorska Rada Olimpijska, chcąc uhonorować wybitnych sportowców z naszego 
Miasta w roku jubileuszu Polskiego Komitetu Olimpijskiego (rok załoŜenia 1919). 
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zapoznaniu się z całością 
dokumentów w sprawie postanowiła przychylić się do powyŜszego i wnieść pod obrady Rady 
Miasta Szczecin projekt przedmiotowej uchwały. 
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