
Projekt

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

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie oraz 
w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie

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

§ 1. W uchwale Nr XII/274/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie 
nadania nazw urzędowych ulicom i rondu w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 
Nr 134 poz. 2419 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „ul. Bratkowa” - projektowanej prywatnej drodze 
wewnętrznej stanowiącej działkę nr 3/59 z obrębu ewidencyjnego nr 3039, rozpoczynającej się 
przy projektowanej drodze wewnętrznej o proponowanej nazwie „Narcyzowa”, biegnącej 
w kierunku ogólnym wschodnim i kończącej się przy projektowanej drodze wewnętrznej o nazwie 
„Kameliowa”.

2) W § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „ul. Kameliowa” - projektowanej prywatnej drodze 
wewnętrznej stanowiącej część działki nr 3/58 z obrębu ewidencyjnego nr 3039, rozpoczynającej 
się przy ul.Ogrodniczej i biegnącej w kierunku południowo-zachodnim do ul.Górnej, z bocznym 
odgałęzieniem biegnącym wzdłuż ul.Ogrodniczej w kierunku północno-zachodnim i kończącym 
się przy działce nr 3/40 z obrębu ewidencyjnego nr 3039”.

3) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Nadaje nazwę „ul. Narcyzowa” - projektowanej prywatnej drodze wewnętrznej stanowiącej 
część działki nr 3/58 z obrębu ewidencyjnego nr 3039, rozpoczynającej się przy ul.Ogrodniczej, 
biegnącej początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w kierunku południowo-
wschodnim i kończącej się przy projektowanej prywatnej drodze wewnętrznej o nazwie 
„Kameliowa”.Położenie ulicy przedstawione jest na załączniku Nr 2 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.Na podstawie
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia....................2019 r.
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Uzasadnienie

Spółka Vastbouw Polska Sp. z o.o. (właściciel działek drogowych) wystąpiła o zmianę załącznika
graficznego numer 1 do uchwały Nr XII/274/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października
2011 roku w zakresie przebiegu dróg wewnętrznych tj. ulicy Kameliowej oraz ulicy Bratkowej
w Szczecinie.

Wniosek uzasadniła zmianą zagospodarowania terenu w rejonie ulic Ogrodniczej, Górnej
i Dzwonkowej w Szczecinie i zmianą przebiegu projektowanych dróg wewnętrznych na nowo
wydzielonych działkach drogowych nr 3/58 oraz 3/59 z obrębu 3039. Ponadto wniosła o nadanie
dodatkowej nazwy fragmentowi drogi wewnętrznej - ulica „Narcyzowa”.

Rada Osiedla Bukowo nie zgłosiła uwag do ww. propozycji oraz Miejski Konserwator Zabytków
nie zgłosił uwag ze stanowiska konserwatorskiego.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zasięgnięciu opinii Geodety
Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść pod obrady Rady Miasta Szczecin projekt
przedmiotowej uchwały.
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