
Uchwała Nr L/707/94 

z dnia 16 maja 1994r. 

W sprawie zmiany uchwały Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28.11.1990r. 

Na podstawie art. 5 ust. Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym  

(Dz. U. Nr 16, poz. 95; Nr 43, poz. 253) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Miasta Szczecina po 

przeprowadzeniu konsultacji z Radami Osiedlowymi i mieszkańcami 

Rada Miejska w Szczecinie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. W załączniku Nr 1 Uchwały Nr VIII/53/90 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 

28.11.1990r. w sprawie utworzenia w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1. Korekty granic dzielnic.  

Przebieg granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Zachód we 

fragmencie: 

“-ul. Piekary, - ul. Dąbrowskiego, Śródmieście (obwodnica kolejowa)“ 

zmienia się na: “od ul. Ku Słońcu wzdłuż terenów PKP po stronie zachodniej 

do ul. Mieszka I, ul. Mieszka I do al. Piastów, od al. Piastów wzdłuż ul. 

Powstańców Wielkopolskich do terenów PKP, po granicy własności terenów 

PKP od strony południowej do ul. Starkiewicza, wzdłuż ul. Bocznej, wzdłuż 

ul. Kolumba do ul. Zapadłej i wzdłuż ul. Zapadłej”. 

Odpowiedniej zmianie ulegają granice osiedli: Nowe Miasto, Turzyn, 

Gumieńce, Pomorzany. 

  

2. Korekty granic osiedli w Dzielnicy ŚRÓDMIEŚCIE.  

a. Przebieg granicy miedzy Os. Stare Miasto i Os. Drzetowo-Grabowo we fragmencie: 

“Wzdłuż ulic: Plantowej, Starzyńskiego, Wawelskiej, Admiralskiej, Storrady” zmienia 

się na: “Po granicy Parku Żeromskiego, wzdłuż ulic: J. Malczewskiego, Parkowej, 

Kapitańskiej, Storrady”.  

b. Przebieg granicy między Os. Turzyn i Os. Śródmieście-Północ we fragmencie: 

“Wzdłuż al. Wojska Polskiego” zmienia się na: “Wzdłuż ulic: Bolesława Śmiałego i  

5-go Lipca”. 

c. Przebieg granicy między Os. Niebuszewo-Bolinko, Os. Śródmieście-Północ i Os. 

Łękno we fragmentach:  



o “Wzdłuż ul. J. Słowackiego i al. Wyzwolenia”,  

o Wzdłuż al. Wyzwolenia i alei parkowej na zapleczu Szpitala Wojskowego”,  

o “Wzdłuż ul. J. Słowackiego i alei parkowej pomiędzy Pomnikiem Czynu 

Polaków, a narożnikiem al. Wyzwolenia:, zmienia się na:  

o “Wzdłuż ul. Piotra Skargi oraz skarpy przy wschodniej granicy działki Szpitala 

Wojskowego, dalej wzdłuż granicy działki 1/1 (obręb 22) równolegle do 

wschodniego brzegu jez. “Rusałka”.  

d. Przebieg granicy między Os. Drzetowo-Grabowo i Os. Wyspa Pucka we fragmencie 

“Wzdłuż ulic: Energetyków, Gdańskiej do rzeki Regalicy, rzeką Regalicą do jez. 

Dąbie” zmienia się na: “Od ul. Energetyków rzeką Odrą, wzdłuż Kanału 

Grabowskiego, Przesmyku Orlego do jez. Dąbie”.  

  

3. Korekty granic osiedli w Dzielnicy PÓŁNOC.  

a. Przebieg granicy między Os. Stołczyn i Os. Bukowo we fragmentach:  

o “Północna granica ogrodów działkowych przy ul. Szosa Polska - granica 

miasta (granice obrębów 3/1 i 3/2)  

o “Ciek wodny Glinianka i od ul. Szosa Polska” zmienia się na:  

o “Ul. Szosa Polska”  

o “Ul. Szosa Polska, południowa granica ogrodów działkowych przy ul. 

Nehringa, ul. Nehringa”.  

b. Przebieg granicy między Os. Bukowo i Os. Golęcino-Gocław we fragmencie:  

“Południowa granica zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podolskiej wzdłuż ul. 

Pokoju (granica obrębów nr 89 i 69 oraz granica obrębów nr 89 i 38)” zmienia 

się na: 

“Projektowane przedłużenie ul. Bogumińskiej”. 

c. Przebieg granicy między Os. Żelechowo i Os. Warszewo we fragmencie: “Wzdłuż ul. 

Wkrzańskiej i wschodniej granicy działki nr 5/2, obręb 84 (granica obrębów nr 84 i 

85) zmienia się na: “Projektowany odcinek ul. Wkrzańskiej”.  

d. Przebieg granicy między Os. Żelechowo i Os. Niebuszewo we fragmencie: “Wzdłuż 

ul. Komuny Paryskiej (granica obrębów nr 100 i 18)” zmienia się na: “Granica 

terenów PKP na odcinku od wiaduktu przy ul. Wilczej do wiaduktu przy ul. 

Rugiańskiej”.  

e. Przebieg granicy między Os. Warszewo i Os. Niebuszewo we fragmentach:  

o “Od ul. Duńskiej do cieku wodnego Bystry Rów (południowe granice działek 

nr: 2/6, 2/5, 2/3 - granica obrębów 82 i 29”),  

o “Wzdłuż ul. Kresowej (granica obrębów nr: 93 i 83”)  

o “Na przedłużeniu ul. Kresowej i wschodnia strona działki nr 10, obręb 62” 

zmienia się na:  



o “Od ul. Krasińskiego do cieku wodnego Bystry Rów (południowa granica 

działki nr 7/1, obręb 82, zachodnia granica działek nr: 5/1 i 7/3, obręb 29, 

zachodnia strona granicy działki nr 6/1, obręb 96)”,  

o “Wzdłuż projektowanej drogi: - ul. Wkrzańska - ul. Warcisława:  

o “Wzdłuż ul. Warcisława oraz wzdłuż istniejącej linii elektroenergetycznej WN 

110 kV”.  

  

4. Korekty granicy osiedli w Dzielnicy PRAWOBRZEŻE.  

a. Przebieg granicy między Os. Żydowce-Klucz i Os. Podjuchy we fragmencie: “Podział 

geodezyjny na obszarze wyrobiska poeksploatacyjnego piasków i żwirów - na 

południowy-zachód od kompleksu leśnego w “Podjuchach” zmienia się na:  

“ Ul. Radzymińska, granica Parku Krajobrazowego “Puszcza Bukowa”. 

b. Przebieg granicy między Os. Zdroje a Os. Bukowe-Klęskowo we fragmencie:  

“ Ul. Mączna na południe od Autostrady” zmienia się na: “Autostrada”. 

c. Przebieg granicy między Os. Zdroje a Os. Słoneczne we fragmencie: “Bocznicowy to 

kolejowy” zmienia się na: “Tory kolejowe relacji Szczecin Główny - Szczecin Dąbie, 

projektowana trasa Szybkiego Tramwaju (potok Chojnówka)”.  

d. Przebieg granicy między Os. Dąbie a Os. Słoneczne we fragmencie: “Ul. Struga” 

zmienia się na: “Tory kolejowe, ul. Wiosenna”.  

e. Przebieg granicy między Os. Dąbie i Os. Majowe-Kijewo we fragmencie :Ul. struga” 

zmienia się na: “Ul. Wiosenna, tereny kolejowe (dworzec Szczecin-Dąbie)’  

f. Przebieg granicy między Os. Dąbie a Os. Załom we fragmencie: “Ul. Lubczyńska” 

zmienia się na: “Ul. Lubczyńska, granica Lasów Państwowych”.  

g. Przebieg granicy między Os. Dąbie i Os. Wielgowo we fragmencie: “Granica Lasów 

Państwowych” zmienia się na: “Autostrada”.  

2. Nazwę Osiedla Wyspa Pucka zmienia się na Międzyodrze - Wyspa Pucka.  

§ 2. 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do naniesienia na mapę Miasta zmian, o których mowa w § 1.  

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jan Otto 

 


