
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w mieście 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. W uchwale Nr XIV/102/90 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 
29 marca 1990 r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placom w mieście Szczecinie 
skreśla się w § 3 ust. 2 w brzmieniu: „2.Orszańska – ulicy nowoprojektowanej wychodzącej 
z ulicy Kresowej między budynkami o numerach 32 i 34, biegnącej  w kierunku południowo 
– zachodnim do zbiegu z ulicą projektowaną o proponowanej nazwie Poleska”. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
W rejestrach ulic miasta Szczecin istnieje nazwa projektowanej ulicy Orszańska. 

Z wnioskiem o wykreślenie tej nazwy ulicy wystąpił Geodeta Miasta. Nazwa ul. Orszańska 
została nadana w 1990r. jednej z nowo projektowanych ulic osiedla Niebuszewo, 
wychodzącej z ul. Kresowej pomiędzy budynkami o numerach 32 i 34 i biegnącej w kierunku 
południowo-zachodnim do zbiegu z ulicą projektowaną o proponowanej nazwie Poleska. 

Ulica ta nie powstała jednak do dnia dzisiejszego, zaś w miejscu gdzie powinna przebiegać 
zgodnie z uchwałą MRN obecnie znajdują się budynki mieszkalne oraz gospodarczymi 
(stanowiące własność osoby fizycznej), a na części realizowane jest osiedle mieszkaniowe 
z innym przebiegiem drogi wewnętrznej (właściciel nieruchomości wnioskuje o nadanie 
nazwy drodze wewnętrznej ul. Zamojska). 

Obecne zagospodarowanie terenu oraz istniejąca i realizowana zabudowa wykluczają 
realizację ul. Orszańskiej w kształcie przewidzianym w uchwale Nr XIV/102/90 MRN 
w Szczecinie. Ponadto, uchwalony (jeszcze nieobowiązujący) miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Warszewo 3” na przedmiotowym 
terenie przewiduje realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług wbudowanych w partery budynków  mieszkalnych, nie przewiduje natomiast realizacji 
drogi. 

 
 W związku z powyŜszym Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności 
R.M. po dokonaniu analizy postanowiła wnieść pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt 
uchwały w sprawie wykreślenia nazwy ulicy „Orszańskiej” ze spisu ulic obowiązujących 
na terenie miasta Szczecina. 
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