
UCHWAŁA NR XV/508/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „ul. Jerzego Lechowskiego” – projektowanej drodze usytuowanej w działkach 
nr 59, 51, 14/4, 9/31 z obrębu ewidencyjnego nr 3004, w granicach terenu elementarnego 
P.T.01.123.KPJ przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczecina „Stołczyn – Policka” pod drogę publiczną – ulicę pieszo-jezdną, rozpoczynającej się przy 
granicy działki nr 57 z obrębu ewidencyjnego nr 3004, biegnącej w kierunku zachodnim i kończącej 
się przy granicy działki nr 9/17 z obrębu ewidencyjnego nr 3004. Położenie ulicy przedstawione jest 
na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nadaje nazwę „ul. Heliodora Sztarka” – projektowanej drodze wewnętrznej usytuowanej 
w działce nr 15/4 z obrębu ewidencyjnego nr 3007, w granicach części terenu elementarnego 
P.T.3006.MN,U przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – 
Policka 3” w Szczecinie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług oraz 
w granicach części terenu elementarnego P.T.3008.KP przeznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn – Policka 3” w Szczecinie pod ciąg pieszy, 
rozpoczynającej się przy granicy działki nr 60 z obrębu ewidencyjnego nr 3004, biegnącej w kierunku 
ogólnym północno-zachodnim i kończącej się przy granicy działki nr 15/2 z obrębu ewidencyjnego 
nr 3007. Położenie ulicy przedstawione jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XV/508/20 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 25 lutego 2020 r. 
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