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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie 

           Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje nazwę „ul. ks. abpa Kazimierza Majdańskiego” – projektowanej drodze 
usytuowanej w działkach nr nr 42/6, 43/2, 38/2 oraz w części działki nr 42/4 z obrębu ewidencyjnego 
nr 2065, w działkach nr nr 78/1, 87/1, 59/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2064, w działkach nr nr 
20/34, 19/22, 1/12, 1/16, 2/17 z obrębu ewidencyjnego nr 2138, będącej częścią obwodnicy 
śródmiejskiej na odcinku pomiędzy ul.Arkońską i al.Wojska Polskiego, biegnącej w ogólnym 
kierunku południowo-zachodnim. Położenie ulicy przedstawione jest na załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia....................2020 r. 
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Uzasadnienie

W roku 2014 z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy „ks. abp. Kazimierza Majdańskiego” wystąpili
mieszkańcy Szczecina, przedstawiciele środowisk akademickich, gospodarczych, twórczych
i społecznych. Ówczesny wniosek dotyczący nadania nazwy dla obwodnicy śródmiejskiej na odcinku
Chopina i ul. Arkońskiej nie znalazł aprobaty, ze względu na wątpliwości mieszkańców dotyczące
przeplatania się proponowanej nazwy z nazwą ul. Wszystkich Świętych, której oś nie na całej
długości biegnie obok obwodnicy. Podczas posiedzeń Rady Miasta zgłaszano sugestię, aby nazwę
ulicy ks. abp. Kazimierza Majdańskiego nadać kolejnemu odcinkowi obwodnicy co niniejszym
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności proponuje. W toku postępowania uzyskano
opinie Rady Osiedla Arkońskie- Niemierzyn, Komisji Kultury i Promocji oraz Miejskiego
Konserwatora Zabytków.

Wnioskodawcy wskazali, jako obiekt godzien tak Wielkiego Patrona, nowobudowaną i na wskroś
nowoczesną Obwodnicę Śródmiejską. Cenna dla Miasta inwestycja, nabierze symbolicznego wymiaru
po oddaniu VI odcinka tej magistrali, biegnącego obok Seminarium Duchownego, do powstania
którego przyczynił się w wielkiej mierze Ksiądz Arcybiskup.

Nadanie tej właśnie arterii imienia ks. abp. prof. Kazimierza Majdańskiego zapewni utrwalenie
wśród mieszkańców wiedzy o Jego wymiernych dokonaniach, z owoców których czerpiemy do
dzisiaj. Wśród nich na naszą pamięć i szczególną wdzięczność zasługuje:

·powołanie do życia w Szczecinie w 1981 r. Wyższego Seminarium Duchownego oraz filii
Instytutu Studiów nad Rodziną,

·rozwój nauki na Pomorzu Zachodnim, m.in. poprzez utworzenie w 1985 r. Uniwersytetu
Szczecińskiego,

·wizyta Ojca św. Jana Pawła II w Szczecinie, w czerwcu 1987 r.- dzięki osobistej interwencji Ks.
Abp. Kazimierza Majdańskiego,

·troska o rozwój gospodarczy miasta i portu z inicjatywą ochrony toru wodnego Świnoujście
Szczecin

·powołanie do życia w 1991 r. Diecezjalnego Ośrodka Wychowawczego,

·dokonania na gruncie diecezjalnym, w tym erygowanie siedemdziesięciu czterech parafii oraz
dwóch sanktuariów maryjnych.

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po zasięgnięciu opinii Geodety
Miasta postanowiła (jednogłośnie) przychylić się do wniosku i wnieść pod obrady Rady Miasta
Szczecin projekt przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM

Witold Dąbrowski

Id: 83058200-F072-42E1-AD0D-241E1341166C. Projekt Strona 1




