
UCHWAŁA NR XXVII/698/08 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 października 2008 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie 
Osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie dotyczących 
zmiany granic Gminy Miasto Szczecin 
 

Na podstawie art. 4a ust. 2, 4b ust. 1 i 2 oraz 5a ust. 2 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 214, poz. 1806, 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami zamieszkałymi 
na terenie Osiedli: Bukowe-Klęskowo oraz Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie 
w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Szczecin polegającej na włączeniu w granice 
Miasta Szczecin następujących części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających, zgodnie z załącznikiem nr 1; 
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla: ”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”, zgodnie z załącznikiem nr 2. 
2. Konsultacje będą polegały na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie 
Osiedli: Bukowe-Klęskowo i Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie odpowiedzi 
na pytanie o treści:   
„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin polegającą na włączeniu  
w granice Miasta Szczecin części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających;  
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla :”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”?” 
 

§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które w dniu konsultacji 
mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na terenie osiedli Bukowe-Klęskowo i Płonia-
Śmierdnica-Jezierzyce w Szczecinie. 
2. Wykaz ulic i numery budynków wchodzących w skład osiedli, o których mowa  
w § 2 ust. 1 sporządza Prezydent Miasta Szczecin.  
 

§ 3. Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin przeprowadzi się podczas 
zebrań mieszkańców następujących osiedli: Bukowe-Klęskowo, Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce. 
 

§ 4. 1. W czasie zebrań mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 ich uczestnicy 
winni być wyczerpująco poinformowani o sprawie będącej przedmiotem konsultacji, a 
następnie po dyskusji, w ramach której winni uzyskać wszelkie wyjaśnienia, mogą udzielić 
odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2.  
2. Udzielenie odpowiedzi na pytanie określone w § 1 ust. 2 polegać będzie na zakreśleniu 
przez mieszkańców rubryki: „TAK” albo „NIE” albo „Wstrzymuję się od głosu” na 



ankiecie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, które podczas 
zebrań mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 zostaną wydane uprawnionym do 
wzięcia udziału w konsultacjach, a po udzieleniu odpowiedzi zebrane. 
 

§ 5. Termin, miejsce przeprowadzenia konsultacji, ilość, skład osobowy komisji do 
spraw przeprowadzenia konsultacji oraz wzór protokołu zawierającego wyniki konsultacji, 
określi Prezydent Miasta Szczecin w formie zarządzenia. 
 

§ 6. 1. Zebrania mieszkańców osiedli, o których mowa w § 3 zwoła Prezydent Miasta 
Szczecin. 
2. Ogłoszenie o zebraniach, o których mowa w § 3 winno być opublikowane, co najmniej 
na 7 dni przed terminem zebrań, poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń  
w Urzędzie Miasta Szczecin, w filii Urzędu Miasta Szczecin na PrawobrzeŜu, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Szczecin w BIP-ie oraz w jednym  
z dzienników publikowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin. 
 

§ 7. Z przeprowadzonych konsultacji Prezydent Miasta Szczecin złoŜy sprawozdanie 
Radzie Miasta Szczecin. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 
 
 



Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVII/698/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 27 października 2008 r. 

 
 
 
 

ANKIETA 
 
 
 
 
„Czy jest Pan/Pani za zmianą granic Gminy Miasto Szczecin polegającą na włączeniu  
w granice Miasta Szczecin następujących części obszaru gminy Stare Czarnowo: 
1) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających; 
2) odcinka ul. Trzcinowej łączącej osiedla :”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – 
Śmierdnica – Jezierzyce”?”. 
 
 
 
 TAK 
 
 
 
 NIE 
 
 
 
 WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU 
 
 
 
 
 
 
Informacja  
Właściwą odpowiedź zaznaczyć znakiem „X” w kratce. 
Postawienie znaku „X” w więcej niŜ jednej kratce powoduje niewaŜność głosu.  
 
 


