
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie 
Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących 
zmiany granic Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 4a ust. 2, 4b ust. 1 i 2 oraz 5a ust. 2 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 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 214, poz. 1806, 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi 
na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo oraz Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie 
w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu w granice 
Miasta Szczecin następujących części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających, zgodnie z załącznikiem nr 1; 
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla: ”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie 
Osiedli: Bukowe-Klęskowo i Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie odpowiedzi 
na pytanie o treści:   
„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin polegającą na włączeniu  
w granice Miasta Szczecin części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających;  
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla :”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”?” 
 

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które w dniu konsultacji 
mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedli Bukowe-Klęskowo i Płonia-
Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie. 
2. Wykaz ulic i numery budynków wchodzących w skład osiedli, o których mowa  
w § 2 ust. 1 sporządza Prezydent Miasta Szczecin.  
 

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin przeprowadzi się podczas 
zebrań mieszkańców następujących osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce. 
 

§ 4. 1. W czasie zebrań mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 ich uczestnicy 
winni być wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a 
następnie po dyskusji, w ramach której winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia, mogą udzielić 
odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2.  



2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu 
przez mieszkańców rubryki: „TAK” albo „NIE” albo „Wstrzymuję się od głosu” na 
ankiecie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, które podczas 
zebrań mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 zostaną wydane uprawnionym do 
wzięcia udziału w konsultacjach, a po udzieleniu odpowiedzi zebrane.    
 

§ 5. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, ilość, skład osobowy komisji do 
spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji, 
określi Prezydent Miasta Szczecin w formie zarządzenia.  
 

§ 6. 1. Zebrania mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 zwoła Prezydent Miasta 
Szczecin.  
2. Ogłoszenie o zebraniach, o których mowa w § 3 winno być opublikowane, co najmniej 
na 7 dni przed terminem zebrań, poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta Szczecin, w filii Urzędu Miasta Szczecin na PrawobrzeŜu, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Szczecin w BIP-ie oraz w jednym  
z dzienników publikowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
 

§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Szczecin złoŜy sprawozdanie 
Radzie Miasta Szczecin. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
 
 
 

ANKIETA 
 
 
 
 
„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin polegającą na włączeniu  
w granice Miasta Szczecin następujących części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających; 
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla :”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”?”. 
 
 
 
 TAK 
 
 
 
 NIE 
 
 
 
 WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU 
 
 
 
 
 
 
Informacja  
Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” w kratce. 
Postawienie znaku „X” w więcej niŜ jednej kratce powoduje niewaŜność głosu.  
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
 
Dnia 7.04.2008 r. na wniosek Gminy Stare Czarnowo został skierowany pod obrady Rady 
Miasta Szczecin projekt uchwały w sprawie konsultacji z mieszkańcami dotyczący 
włączenia części Gminy Stare Czarnowo w granice Miasta Szczecin. 
Konsultacje odbyły się w dn. od 16-17.04.2008r. na terenie dwóch osiedli Bukowe –
Klęskowo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce. Mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię na 
temat zmiany granic, polegającej na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin następujących 
części obszaru Gminy Stare Czarnowo: 

a) rejonu ul. Chłopskiej /Leśniczówka Klęskowo/ graniczącego z osiedlem Bukowe – 
Klęskowo w Szczecinie; 

b)  rejonu ul. Sennej, Dobropole, Pyrzyckiej, Topolowej, Mostowej graniczącego  
z osiedlem Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie. 
 

W toku dalszych analiz przestrzenno – ekonomicznych, prowadzonych wspólnie  
z Gminą Stare Czarnowo uznano, iŜ zasadnym będzie przyłączenie do Szczecina 
dodatkowych terenów, poza wyŜej wskazanymi. Tereny te, nieuwzględnione w 
dotychczasowym wniosku przygotowywanym przez Gminę Stare Czarnowo, obejmują 
fragmenty ul. Dobropole i ul. Trzcinowej. Dołączenie ww. ulic powoduje konieczność 
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na terenie osiedli Bukowe – Klęskowo  
i Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce.  

 
Włączenie w granice miasta terenu w obrębie ul. Dobropole (dwóch działek 

drogowych nr 239 i 238 i fragmentu lasu pomiędzy nimi) jest wskazane, gdyŜ jest to 
kontynuacja tej ulicy przebiegającej w osiedlu Śmierdnica. Od strony miasta obszar 
osiedla Śmierdnica obsługiwany przez dwie ulice, które łączą osiedle z ul. Pyrzycką poza 
granicami miasta. Przez grunt leśny połoŜony pomiędzy nimi przebiegają sieci 
wodociągowa i gazowa, które obsługują istniejącą zabudowę. Teren ten stanowi takŜe 
dojazd do działek nieprzylegających  bezpośrednio do ul. Dobropole. Włączenie w/w 
terenu w granice miasta umoŜliwi zaprojektowanie w przyszłym planie miejscowym 
nowego układu drogowego, który zapewni obsługę komunikacyjną i inŜynieryjną tego 
rejonu osiedla. 
 

Przyłączenie do Miasta dodatkowego terenu w rejonie ul. Trzcinowej uznaje się za 
właściwe poniewaŜ umoŜliwiłoby to budowę drogi publicznej łączącej osiedle „Nad 
Rudzianką” z zespołem osiedli Płonia - Śmierdnica – Jezierzyce. Droga ta przebiegać 
będzie wzdłuŜ granicy miasta po śladzie dawnej bocznicy kolejowej i połączy ul. 
Trzcinową z ul. Świętochowskiego. Cały przebieg drogi znalazłby się w granicach 
Szczecina, co ułatwiłoby wykonanie projektu budowlanego drogi, uzyskanie pozwolenia 
na budowę i następnie jej realizację. Przebieg drogi został określony w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina i jest 
zgodny z wnioskiem prezydenta Miasta kierowanym do Gminy Stare Czarnowo w 
procedurze sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Stare Czarnowo (pismo BBPM z dnia 28.06.2007 r. ). Obecnie 
opracowywany jest plan miejscowy „Płonia-Urok”, w którym wyznaczony zostanie pas 
terenu przeznaczony na tę drogę.  
 



Wobec powyŜszego oraz z uwagi na konieczność kształtowania granic w sposób 
zapewniający gminom jednorodny charakter, uwzględniający układ osadniczy i 
przestrzenny pomiędzy poszczególnymi jednostkami, właściwym wydaje się podjecie 
uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji dotyczących zmiany 
granic Gminy Miasto Szczecin. 

 
Zmiany granic gmin, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), 
dokonuje Rada Ministrów stosownym rozporządzeniem. Do wniosku rady gminy w ww. 
sprawie naleŜy dołączyć uchwałę w sprawie konsultacji z mieszkańcami oraz wyniki 
konsultacji. Zgodnie z przedłoŜonym projektem uchwały do wzięcia udziału w 
konsultacjach uprawnione są osoby pełnoletnie, stale zamieszkujące na terenie osiedli 
Bukowe – Klęskowo, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce w Szczecinie.  
 
Szacunkowe koszty przeprowadzenia konsultacji wyniosą ok. 9.000,00 zł brutto. Środki są 
ujęte w budŜecie Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych na rok 2008.  


