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UCHWAŁA 

RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

 NR .................... 

w sprawie pozbawienia części ul. Nad Duńczycą kategorii drogi gminnej 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku 
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54); Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1.  Część ulicy Nad Duńczycą w granicach działki nr 12/27 z obrębu 1084 pozbawia się kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania. 

§ 2. Położenie ulicy wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do 
niniejszej uchwały, na którym część wyłączona  zaznaczona jest kolorem żółtym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Id: 22136264-F4D4-47C4-B157-53878909DA7F. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2021 r.

Id: 22136264-F4D4-47C4-B157-53878909DA7F. Projekt Strona 2



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia

drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 w/w ustawy, pozbawienie drogi jej kategorii dokonuje się w trybie

właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie i pozbawienie kategorii dróg

gminnych jest kompetencją Rady Miasta Szczecin.

Pozbawienie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkownia części ulicy

Nad Duńczycą, zlokalizowanej na działce nr 12/27 z obrębu 1084, wyodrębnionej po podziale działki

nr 12/20 z obrębu 1084 o użytku "dr" (KERG: MODGiK.354.3953.2016) na podstawie decyzji

Nr 4/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 24.04.2020 r. polegającej

na Budowie ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Kłodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz

przebudowie układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia w Szczecinie

w ramach zadania pt..: Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu

komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza - Podzadanie nr 1, wynika z potrzeby uregulowania

jej stanu formalno - prawnego. Nadmienić należy, że przedmiotowa część ulicy Nad Duńczycą do

momentu dokonania podziału działki nr 12/20 z obrębu 1084 miała nadany użytek drogowy

nieadekwatnie do sposobu jej zagospodarowania. Wydzielona działka o numerze 12/27 z obrębu 1084

jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym. W drodze decyzji podziałowej użytek "dr" w liniach

rozgraniczających w/w działki został zmieniony na użytek "Bi".

(podpis Dyrektora) (podpis Wnioskodawcy)
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