
Uchwała Nr XLVII/589/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 25 maja 1998 r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecinie dzielnic i osiedli.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 13, poz. 74, nr 58, poz.261, nr 106, poz. 496, nr 132, poz. 622 i z 1997 r. nr 9, 
poz 43, nr 106, poz. 679, nr 107, poz. 686, nr 113, poz.734, nr 123 poz. 775) oraz ���������	�
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uchwala, co następuje:
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Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/589/98
Rady Miejskiej w Szczecinie
z dnia 25 maja 1998 r.
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a. Przebieg granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Zachód 
we fragmencie:
" ul. Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych Szczecin Dziewoklicz -
Szczecin Główny (od ul. Dąbrowskiego do ul. Św.Józefa), ul. Św. 
Józefa, ul. Boczna, ul. Starkiewicza (od ul. Bocznej do budynków 
mieszkalnych przy ul. Grudziądzkiej), wzdłuż granicy terenów 
kolejowych (od ul. Starkiewicza do ul. Grudziądzkiej ), wzdłuż torów 
kolejowych Szczecin Pomorzany - Szczecin Główny (od ul. 
Grudziądzkiej do ul. Powst. Wielkopolskich), ul. Powst. 
Wielkopolskich "
zmienia się na:
" ul. Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych Szczecin Pomorzany -
Szczecin Główny (od ul. Dąbrowskiego do ul. Powst. Wielkopolskich) 
" 

b. Przebieg granicy między Dzielnicą Śródmieście i Dzielnicą Północ 
we fragmencie:
"ul. Druckiego-Lubeckiego, ul. Stalmacha i po granicy kolei "
zmienia się na:
" ul. Gościsława i po granicy kolei" 
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a. Przebieg granicy między Os. Drzetowo-Grabowo i Os. Żelechowa 
we fragmencie:
"ul. Druckiego-Lubeckiego, ul. Stalmacha i po granicy kolei "
zmienia się na:
" ul. Gościsława i po granicy kolei " 

b. Przebieg granicy między Os. Nowe Miasto i Os. Pomorzany we 
fragmencie:
" ul. Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych Szczecin Dziewoklicz -
Szczecin Główny ( od ul. Dąbrowskiego do ul. Św. Józefa ), ul. Św. 
Józefa, ul. Boczna, ul. Starkiewicza ( od ul. Bocznej do budynków 
mieszkalnych przy ul. Grudziądzkiej ) , wzdłuż granicy terenów 
kolejowych (od ul. Starkiewicza do ul. Grudziądzkiej ), wzdłuż torów 
kolejowych Szczecin Pomorzany - Szczecin Główny (od ul. 
Grudziądzkiej do ul. Powst. Wielkopolskich), ul. Powst. 
Wielkopolskich "
zmienia się na:
" ul. Dąbrowskiego, wzdłuż torów kolejowych Szczecin Pomorzany -
Szczecin Główny (od ul. Dąbrowskiego do ul. Powst. Wielkopolskich) 
" 
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a. Przebieg granicy między Os. Osów i Os. Warszewo we fragmencie:
" Ciek Warszewiec"
zmienia się na:
" Ciek Warszewiec, granica obrębów geodezyjnych 2_9 i 3_77 " 

b. Przebieg granicy między Os. Osów i Os. Arkońskie-Niemierzyn we 
fragmencie:
" południowa granica ogrodów działkowych  ( Skarbówek ), ul. 
Chopina, granica oddziałów leśnych, alejka przez park leśny (do ul. 
Arkońskiej )":
zmienia się na:
" granica obrębów 2_9 i 3_35, granica obrębow 2_9 i 3_34 ( wzdłuż ul. 
Chopina i ul. Świerkowej),  granica obrębów 2_9 i 3_33 (wzdłuż 
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej), granica obrębów 2_9 i 3_32 
( wzdłuż ul. Arkońskiej i ul. Spacerowej do Al. Wojska Polskiego )" 

c. Przebieg granicy między Os. Pogodno i Os. Arkońskie-Niemierzyn 
we fragmencie:
" Al. Woj. Polskiego, wzdłuż torów kolejowych Szczecin Łękno -
Szczecin Pogodno (od Al.Woj. Polskiego do alei parkowej), wzdłuż 
alei parkowej ( od torów kolejowych do ul. Poziomkowej), ul. 
Poziomkowa, wzdłuż alei parkowej (od ul. Poziomkowej do Al. Woj. 
Polskiego)",
zmienia się na:
"Al. Woj. Polskiego, wzdłuż granicy obrębów 2_64 i 2_65 ( od Al.Woj. 
Polskiego do ul. W. Pola), wzdłuż granicy obrębów 2_64 i 2_32 ( od 
ul. W. Pola do alei parkowej prowadzącej od ul. Poziomkowej do 
Al.Woj. polskiego)" 

d. Przebieg granicy między Os. Pogodno i Os. Zawadzkiego-
Klonowica we fragmencie:
" wzdłuż alei parkowej ( od ul. Poziomkowej do Al. Woj. Polskiego )"
zmienia się na:
"wzdłuż alei parkowej ( od ul. W.Pola do Al. Woj. Polskiego)" 

e. Przebieg granicy między Os. Arkońskie-Niemierzyn i Os. 
Zawadzkiego-Klonowica we fragmencie:
"Alejka Poziomkowa"
zmienia się na:



" ul.W. Pola, ul. Międzyparkowa ( do Al. Woj. Polskiego), Al. Woj. 
Polskiego" 

f. Przebieg granicy między Os. Gumieńce i Os. Pomorzny we 
fragmencie:
" ul. Mieszka I, linia kolejowa ( od Al. Piastów do ul. Białowieskiej) "
zmienia się na:
" ul. Mieszka I ( do ul. Białowieskiej ), ul. Białowieska ( do linii 
kolejowej )" 

5. Korekta granic osiedli w Dzielnicy PRAWOBRZEŻE.

a. Przebieg granicy między Os. Bukowe i Os. Słoneczne we 
fragmencie:
" ul. Pszenna, Handlowa"
zmienia się na:
" tory kolejowe Szczecin Dąbie - Szczecin Śmierdnica" 

b. Przebieg granicy między Os. Zdroje a Os. Bukowe-Klęskowo we 
fragmencie:
" Autostrada na zachód od ul. Mącznej"
zmienia się na:
" Autostrada na wschód od ul. Mącznej ( wzdłuż granicy obrębów 
geodezyjnych 4_161 i 4_163)" 


