
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu 
komunalnego w rejonie ul. Zakątek w Szczecinie i późniejszego utrzymania 
zagospodarowanego terenu 
 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. 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), § 41 Statutu 
Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/598/04 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 14 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10 poz. 178 z dnia 
26 stycznia 2005 r.; z 2008 r. Nr 78, poz. 1721) oraz § 23 Statutu Osiedla stanowiącego 
załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 
1995 r. w sprawie Statutu Osiedla (obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Szczecina 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie 
w sprawie Statutu Osiedla Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 20 poz. 353 
z dnia 24 kwietnia 2002 r.); Rada Miasta Szczecin uchwala co następuje: 
 

§ 1. Przekazać Radzie Osiedla Zdroje z siedzibą w Szczecinie przy ul. Leszczynowej 19 
zadanie zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego stanowiącego część 
działki Nr 53 o powierzchni 1500 m2 z obrębu Nr 4043 przy ul. Zakątek w Szczecinie 
i późniejszego utrzymania zagospodarowanego terenu. 
Granice terenu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Funkcjonowanie terenu rekreacyjnego na wymienionej w § 1 działce (boisko sportowe 
o pow. 1500 m2) moŜliwe będzie do czasu, gdy okaŜe się, Ŝe teren jest niezbędny 
do realizacji zamierzeń zgodnych z nowo uchwalonym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta oraz Radzie Osiedla Zdroje. 
 

§ 4.Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 
 
 
Rada Osiedla Zdroje podjęła uchwałę Nr XXI/10/08  z dnia 06.10.2008 r. zmienioną aneksem 
z dnia 27.10.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania polegającego 
na zagospodarowaniu na cele rekreacyjne (boisko piłkarskie i plac do ćwiczeń siłowych) 
gruntu komunalnego w rejonie ul. Zakątek. W ramach przedmiotowego zadania Rada Osiedla 
zobowiązała się do zniwelowania i oczyszczenia terenu, ogrodzenia boiska, zamontowania 
bramek, urządzenia placu do ćwiczeń siłowych, obsiania terenu trawą.  
Koszt zagospodarowania placu łącznie oszacowano na 145 tys. zł wyniesie w 2008 r.  
30 tys, zł. – będą to środki przeznaczone przez Komisję Bezpieczeństwa Publicznego 
i Samorządności na inicjatywy rad osiedli znajdujące się w budŜecie Biura Rady Miasta. 
Po zagospodarowaniu placu Rada zobowiązuje się do nadzoru  i jego utrzymania (koszenie 
trawy i konserwacja urządzeń zabawowych). Szacunkowy koszt utrzymania placu wyniesie 
ok. 8 tys. zł rocznie 
Rada osiedla ubiegać się będzie o zabezpieczenie w budŜecie miasta na ten cel ww. kwoty. 
Inicjatywa Rady Osiedla uzyskała pozytywną opinię Wydziałów Gospodarki 
Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Sportu i Turystyki. 
Ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wydział Urbanistyki 
i Administracji Budowlanej nie wydał opinii w powyŜszej sprawie. 
 


