
UCHWAŁA NR XII/248/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie wystawienia na licytację prawa do nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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); Rada Miasta Szczecina  uchwala co następuje:

§ 1. Wystawić na licytację prawo do wskazania nazwy ulicy opasującej centrum handlowe 
„Galaxy” od strony wschodniej i południowej i ustalić cenę wywoławczą na  kwotę 10.000,-zł 
( dziesięć tysięcy  złotych)

§ 2. Celem licytacji jest zasilenie konta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której
XII Finał odbędzie się w dniu 11 stycznia 2004 r.

§ 3. Licytacja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem jednej z witryn internetowych w 
okresie od 27 grudnia 2003 do 11 stycznia 2004 r.,  do godziny 22.00.

§ 4. Osobą zgłaszającą organizatorowi  przedmiot licytacji będzie „Gazeta Wyborcza” –
Oddział w Szczecinie.

§ 5. Osoba, organizacja, instytucja bądź firma, która wygra licytację, zyska prawo do 
zaproponowania nazwy ulicy, o której mowa w § 1.

§ 6. Zaproponowana nazwa nie może być obraźliwa, wulgarna, nie może promować 
ideologii i lub pojęć antydemokratycznych ani antyhumanistycznych. Nie może to być 
również nazwisko osoby skazanej wyrokiem sądu bądź osoby na której obecnie ciążą zarzuty 
prokuratorskie. Nazwa musi być łatwa w wymowie i piśmie.

§ 7. Zwycięzca licytacji w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r. przedstawi do 
zaopiniowania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności Rady Miasta  
Szczecina propozycję nazwy ulicy, która w terminie 7 dni sprawdzi, czy nazwa ulicy 
odpowiada kryteriom ustalonym w § 6.

§ 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji  zwycięzca przetargu wpłaca wylicytowaną 
stawkę na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w terminie do dnia 15 lutego 2004 r.

§ 9. Po spełnieniu warunków określonych w § 8 Rada Miasta Szczecina w terminie do dnia 
30 kwietnia 2004 r. zobowiązuje się podjąć uchwałę w sprawie nadania zaproponowanej 
przez zwycięzcę nazwy ulicy.

§ 10. Tablice  z nazwą ulicy zostaną umieszczone najpóźniej do dnia 15 maja 2004 r.

§ 11. W niniejszej sprawie Rada odstępuje od stosowania procedury opisanej w uchwale 
Nr XLVII/590/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie procedury 
nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie.



§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


