
UCHWAŁA NR XXXIV/1009/13
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie nadania nazw urzędowych  ulicom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadać nazwę ulicy: 

1. „ul. Gwiazdy Polarnej ” – dla części projektowanej drogi publicznej, obejmującej działki nr nr 
16/26, 17/14, 17/16 oraz część działki nr 16/3 z obrębu ewidencyjnego nr 2016 (Pogodno 16), 
usytuowane w części terenu elementarnego Z.O.3059.KD.Z przeznaczonego w planie miejscowym 
„Osów-Andersena” pod drogę publiczną – ulicę zbiorczą, rozpoczynającej się od granicy działki 
nr 14/3 z obrębu ewidencyjnego nr 2016, biegnącej w kierunku ogólnym południowo-wschodnim 
i dochodzącej do granicy działki nr 21 z obrębu ewidencyjnego nr 2016. Położenie ulicy określa 
załącznik graficzny nr 1 do uchwały. 

2. „ul. Czajki” – projektowanej drodze wewnętrznej, obejmującej działkę nr 33/7 z obrębu 
ewidencyjnego nr 2049 (Pogodno 49), wychodzącej z ul. Drozdowej pomiędzy nieruchomościami 
o adresach ul. Drozdowa 53 i 55, biegnącej początkowo w kierunku południowym, a następnie 
skręcającej w kierunku zachodnim i kończącej się ślepo przy działce nr 2 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2049 (Rzeka Bukowa). Położenie ulicy określa załącznik graficzny nr 2 do uchwały. 

3. „ul. Majora Władysława Raginisa” – projektowanej drodze publicznej, obejmującej działkę 
nr 5/15 z obrębu ewidencyjnego nr 1018 (Śródmieście 18) usytuowaną w części terenu elementarnego 
S.P.1008.KD.L przeznaczonego w planie miejscowym „Śródmieście Północ-Salomei” pod drogę 
publiczną – ulicę lokalną oraz działki nr nr 5/18, 5/23 z obrębu ewidencyjnego nr 1018 (Śródmieście 
18) usytuowane w zakresie terenu elementarnego S.P.1010.KD.D przeznaczonego w planie 
miejscowym „Śródmieście Północ-Salomei” pod drogę publiczną – ulicę dojazdową, wychodzącej 
z ul. Emilii Plater i dochodzącej do ul. Księżnej Salomei, z bocznym odgałęzieniem biegnącym 
w kierunku wschodnim i dochodzącym do granicy działki nr 5/24 z obrębu ewidencyjnego nr 1018. 
Położenie ulicy określa załącznik graficzny nr 3 do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 października 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/1009/13

Rady Miasta Szczecin

z dnia 14 października 2013 r.
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