
PROJEKT 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 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 i 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 18i,poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, z2008r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: " 
 

§ 1. Rada Miasta zobowiązuje Prezydenta Miasta Szczecin do zlecenia: 
1) opracowania studium wykonalności projektu przebudowy i modernizacji 
stadionu miejskiego przy ul. Karłowicza w Szczecinie, celem zapewnienia 
spełniania przez ten stadion wymogów obiektu klasy ELITE (28.000 - 33.000 
miejsc siedzących), 
albo  
2) wykonania projektu budowlanego inwestycji, o której mowa w pkt. 1 oraz 
uzyskania pozwolenia na budowę 
3) przedstawienia Radzie Miasta propozycji zmian budŜetu Miasta na 2009 r. 
koniecznej do zapewnienia środków na sfinansowanie prac, o których mowa w 
pkt.1 i 2. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 
 
Biorąc pod uwagę warunki makroekonomiczne, a w szczególności realia prawne i 
ekonomiczne procesów inwestycyjnych uwaŜamy, Ŝe budowa nowego stadionu na terenie 
Lotniska Dąbie jest niemoŜliwa dziś i w dającej się przewidzieć przyszłości teŜ. Nie naleŜy 
jednak zapominać, Ŝe racja stanu Szczecina wymaga, by miasto dysponowało obiektem 
pozwalającym na organizację zawodów sportowych o randze europejskich (puchar Europy) i 
meczy międzypaństwowych.  

Warto zaznaczyć, Ŝe działający na istniejącym Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera 
Klub Sportowy "Pogoń Szczecin" realizuje scenariusz, rozpisany u zarania jego powstania. 
Systematycznie pnie się w kwalifikacjach ligowych, mając obecnie szansę na awans do l. ligi. 
Pozwala te przewidywać, ze w okresie kilku najbliŜszych lat moŜliwe jest uczestnictwo 
Pogoni w rozgrywkach ekstraklasy. 

Z tychŜe powodów przedkładamy rozwiązanie, w naszym przekonaniu, najracjonalniejsze. 
PowyŜszy projekt uchwały zobowiązuje prezydenta do zlecenia opracowania studium 
wykonalności projektu przebudowy i modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Karłowicza 
w Szczecinie (lub, alternatywnie, docelowego projektu wraz z zezwoleniem na budowę), 
celem zapewnienia spełniania przez ten stadion wymogów obiektu klasy ELITE (od 28 do 35 
tysięcy miejsc siedzących). Pozwoli to na przystąpienie do działań inwestycyjnych, których 
czas trwania powinien zamknąć się w ciągu 5 lat. 


