
Projekt

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

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego Marszałka 
Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Szczecin wyraża zgodę na wzniesienie pomnika upamiętniającego Marszałka 
Józefa Piłsudskiego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na ul. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Rodła w Szczecinie, zgodnie 
z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na projekt i wzniesienie pomnika wraz z ewentualnym cokołem będą 
pochodziły ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez Wnioskodawcę.

§ 3. Środki finansowe na zagospodarowanie otoczenia pomnika będą pochodziły z budżetu miasta.

§ 4. Projekt koncepcyjny pomnika Marszałka Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu 
zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

§ 5. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Mapa Lokalizacyjna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybrana lokalizacja pomnika 

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

Rady Miasta Szczecin

z dnia .................... 2019 r.
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UZASADNIENIE

Głównym inicjatorem budowy pomnika upamiętniającego Marszałka Józefa Piłsudskiego jest pan
Piotr Gdanietz, którego wniosek został poparty przez Związek Piłsudczyków RP Okręg
Zachodniopomorski oraz przez Radę Miasta Szczecin Stanowiskiem nr 16/18 z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Rada Miasta Szczecin Stanowiskiem nr 16/18 zainicjowała w roku 100-nej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości budowę pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zwróciła się do
Prezydenta Miasta o podjęcie wspólnych działań, mających na celu wytypowanie godnej lokalizacji
monumentu. W związku z powyższym Prezydent Miasta Szczecin Zarządzeniem nr 91/19 z dnia
22 lutego 2019 r. ogłosił konsultacje społeczne dotyczące wariantów lokalizacji wzniesienia
pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie Miasta Szczecin.
Z propozycji lokalizacji zaproponowanych w konsultacjach przez miasto, najwięcej głosów
poparcia zdobyła lokalizacja na ul. Piłsudskiego w bliskim sąsiedztwie Placu Rodła .
Koszty realizacji całości przedsięwzięcia zostaną podzielone pomiędzy uczestników procesu tak,
że:

1) Koszty wzniesienia pomnika wraz budową ewentualnego cokołu oraz koszty sporządzenia
dokumentacji projektowej, bezpośrednio związanej w ww. zakresem będą pokryte ze
zbiórki publicznej zorganizowanej przez Inicjatora.

2) Koszty organizacji konkursu a także późniejszej przebudowy zagospodarowania terenu w
obszarze pasa drogowego tj. ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego (w bezpośrednim
sąsiedztwie Placu Rodła) oraz koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, bezpośrednio
związanej w ww. zakresem będą pokryte z budżetu miasta.
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