
UCHWAŁA NR XXXV/1052/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar 
Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1875) i art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1123); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 05 lipca 2017 roku, złożonej przez Pana
w imieniu mieszkańców Szczecina w sprawie zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar 
Gdyński z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 
16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880)  -  nie uwzględnia petycji.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin do poinformowania składającego 
petycję o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Szczecin  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 lipca 2017 r. Pan w imieniu mieszkańców Szczecina złożył do Rady 
Miasta Szczecin petycję w sprawie zmiany statusu ulic Bulwar Piastowski oraz Bulwar Gdyński 
z drogi publicznej na bulwar w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 
2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880). Wnioskodawca uzasadnił, że dzięki zmianie statusu ww. ulic 
z drogi publicznej na bulwar praworządni obywatele miasta będą mogli spokojnie, w świetle prawa 
spożywać napoje alkoholowe przy jednoczesnym zachowaniu porządku. Pismem z dnia 25 lipca 
2017 roku Przewodniczący Rady Miasta przekazał przedmiotową petycję do rozpatrzenia Komisji 
ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta. Komisja na swym 
posiedzeniu 02 listopada 2017 roku, po zapoznaniu się z treścią petycji postanowiła podjąć stanowisko 
o uznaniu petycji za bezzasadną.

Podjęcie takiego stanowiska nastąpiło w oparciu o informacje przedstawione na posiedzeniu 
Komisji przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska UM,  Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, Straży Miejskiej oraz radcy prawnego.

Zgodnie z art. 5 ust. 21 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody definiuje się tereny zieleni 
jako tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, 
pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, 
promenady, bulwary , ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń 
towarzyszącą drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, 
składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym. Definicja słowa 
„Bulwar” funkcjonująca w ustawie, przytoczonej przez wnioskodawcę petycji jest właściwa wyłącznie 
dla tej ustawy, bez możliwości jej rozszerzenia. 

Ponadto, rozpatrując petycję Komisja zwróciła uwagę na postanowienie Sądu Najwyższego (sygn. 
akt I KZP 14/16) z dnia 19.01.2017 roku. W jego rozumieniu,  takie tereny, które nie mają klasycznej 
ulicy i chodników, a są terenami przyległymi przeznaczonymi do ruchu pieszego - nie są ulicami 
w rozumieniu  ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230).

Reasumując, zważywszy na wyżej podniesione okoliczności, postanawia się uznać petycję 
za bezprzedmiotową.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Mariusz Bagiński
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