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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w mieście Szczecinie. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2020 r. poz. 713, poz. 1378) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „Bolesława Gewerta” – projektowanej drodze publicznej obejmującej działki 
nr nr 10/4, 9/12, 5/3, 3/6, 15/10, 45/34 oraz części działek nr nr 12, 45/78 z obrębu ewidencyjnego 
nr 3004, usytuowanej w granicach terenu elementarnego P.T.01.077.L przeznaczonego 
w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn - Policka” pod drogę publiczną – 
ulicę lokalną, rozpoczynającej się przy ul.Władysława Nehringa, biegnącej w ogólnym kierunku 
północnym i kończącej się przy ul.Polickiej. Położenie ulicy przedstawione jest na załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2021 r. 
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Uzasadnienie 

Z wnioskiem o nadanie nazwy drodze na działce nr 15/10 z obrębu ewidencyjnego nr 3004 wystąpił 
mieszkaniec miasta. Komisja przychyliła się do stanowiska Geodety Miasta, iż nazwa ulicy powinna 
obejmować również  drogę przechodzącą przez działki nr 45/34, 3/6, 5/3, 9/12, 10/4 oraz część działek 
nr nr 45/78, 12 z obrębu ewidencyjnego 3004, usytuowane w granicach terenu elementarnego 
P.T.01.077.L przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-
Policka” pod drogę publiczną – ulicę lokalną. Wszystkie z wyżej wymienionych działek stanowią 
własność Gminy Miasto Szczecin.  

Komisja postanowiła rekomendować nadanie nazwy ulicy „Bolesława Gewerta” (dowódca 
Harcerskiej Organizacji Podziemnej w latach 1951-1953), jako kontynuację uhonorowania postaci 
związanych z żołnierzami podziemia niepodległościowego działającego na terenie miasta Szczecina 
po 1945 roku. W oparciu o listę przekazaną przez Instytut Pamięci Narodowej, Uchwałą Nr L/1311/10 
Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 - projektowanym ulicom usytuowanym w sąsiedztwie 
wnioskowanej ulicy zostały nadane już nazwy osób godnych uczczenia, z uwagi na niewystarczającą 
ilość wydzielonych wówczas ulic, nie wszystkie z przedstawionych propozycji zostały zrealizowane. 
Miejski Konserwator Zabytków nie zgłosił uwag do ww. propozycji. 

 

             Przewodniczący Komisji  

         Bezpieczeństwa   Publicznego i  Samorządności RM  

                                                                                            Bazyli Baran 
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