
UCHWAŁA NR XL/1003/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 października 2009 r. 
 
w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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 214, poz. 1805; 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; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Nadać nazwę ulicom: 
1) „ul. Brytyjska” – drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 30/29 z obrębu 

ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82), wychodzącej z działki nr 68/13, biegnącej 
w kierunku południowym i kończącej się ślepo przy działkach nr nr 30/16, 30/17, 30/20 
z obrębu ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82). Przebieg ulicy stanowi załącznik 
graficzny nr 1 do uchwały. 

2) „ul. Zamojska” – drodze wewnętrznej stanowiącej część działki nr 10/7 z obrębu 
ewidencyjnego nr 3082 (Nad Odrą 82), wychodzącej z ul. Poleskiej za nieruchomością 
o adresie ul. Poleska 31, początkowo biegnącej w kierunku północnym wzdłuŜ 
wschodniej granicy działki nr 10/7, a następnie skręcającej w kierunku północno-
zachodnim i biegnącej do granicy działki nr 36/2, dalej skręcającej w kierunku 
północno-wschodnim i kończącej się ślepo przy działce nr 10/6 z obrębu ewidencyjnego 
nr 3082. Przebieg ulicy stanowi załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 

3) „ul. Jana” – drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 25/19 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2051 (Pogodno 51), wychodzącej z ulicy śyznej pomiędzy nieruchomościami 
o adresach ul. śyzna 17 i ul. śyzna 21, biegnącej w kierunku zachodnim, kończąca się 
ślepo przy działce nr 16 z obrębu ewidencyjnego nr 2051 (Pogodno 51). Przebieg ulicy 
stanowi załącznik graficzny nr 3 do uchwały. 

2. Nadać nazwę „rondo Szczecińskich Olimpijczyków” – rondu u zbiegu ulic: Władysława 
Szafera i Aleksandra Zawadzkiego, usytuowanemu w części działki nr 234 z obrębu 
ewidencyjnego nr 2008 (Pogodno 8), w części działki nr 231/12 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2008 (Pogodno 8) oraz w części działki nr 5/2 z obrębu ewidencyjnego nr 2028 (Pogodno 
28). 
PołoŜenie ronda stanowi załącznik graficzny nr 4 do uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


