
UCHWAŁA NR XXII/439/04
Rady Miasta Szczecina
z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicom i placowi w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 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); Rada Miasta Szczecina uchwala, co 
następuje:

§ 1. Nadać nazwę urzędową „Plac Nauczycieli Tajnego Nauczania” placowi u zbiegu 
ulic Rugiańskiej i Komuny Paryskiej, stanowiącemu część działki nr 24 z obrębu ewidencji 
gruntów 100 Szczecin - Nad Odrą. 

§ 2. Nadać nazwę urzędową ulicom:
1. ul. Przyjaciół Ronda – ulicy stanowiącej działkę nr 2/20 z obrębu ewidencji 

gruntów 96 Szczecin - Nad Odrą, łączącej ulice Przyjaciół Żołnierza i Ks. bpa 
Władysława Bandurskiego, wychodzącej z ulicy Przyjaciół Żołnierza na odcinku 
pomiędzy budynkami o numerach porządkowych 10 i 8 i dochodzącej do ulicy
Ks. bpa Władysława Bandurskiego na wprost budynku o numerze porządkowym 
15.

2. ul. Do Rajkowa - ulicy stanowiącej działkę nr 5 z obrębu ewidencji gruntów 124 
Szczecin-Pogodno, wychodzącej z ulicy Cukrowej za nieruchomością o numerze 
porządkowym 26, 28 i biegnącej wzdłuż granicy administracyjnej miasta 
Szczecina w kierunku Rajkowa, na odcinku do przejazdu kolejowego. 

3. ul. Urlopowa - ulicy stanowiącej działkę nr 23/2 z obrębu ewidencji gruntów 81 
Szczecin-Nad Odrą, wychodzącej z ulicy Kredowej pomiędzy działkami 
oznaczonymi nr 23/3 i 21/10, biegnącej w kierunku wschodnim równolegle do 
ulicy Wakacyjnej i kończącej swój bieg na działce oznaczonej nr 22/4.

4. ul. Lapońska - drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 13/1 z obrębu 
ewidencji gruntów 17 Szczecin-Pogodno, wychodzącej z nowoprojektowanej ulicy 
bez nazwy, stanowiącej działkę o numerze 13/7 i dochodzącej do ulicy Północnej 
przy działkach o numerach porządkowych ul. Północna 31 i 33.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


