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UCHWAŁA 

RADY MIASTA SZCZECIN 

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

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

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych: 
ul. Wymarzonej wraz z częścią ul. Hansa Christiana Andersena 

oraz drogi lokalnej łączącej ul. Miodową z ul. Wymarzoną 

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) w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470, poz. 1087); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1.  Ulicę Wymarzoną od ul. Miodowej wraz z częścią ul. H. Ch. Andersena będącą przedłużeniem  
ul. Wymarzonej do skrzyżowania z ciągiem głównym ul. H. Ch. Andersena oraz drogę lokalną  
łączącą ul. Miodową z ul. Wymarzoną zalicza się do kategorii dróg gminnych. 

§ 2. Położenie dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych zawiera załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały, na kórym przebieg dróg zaznaczony 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 2021 r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Szczecin

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

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do zaliczenia drogi

do kategorii dróg gminnych jest Rada Miasta Szczecin. Ul. Wymarzona jest drogą lokalną stanowiącą

własność Gminy Miasto Szczecin. Łączy się z drogami gminnymi: od północy z ul. Miodową, od południa

z jezdnią główną ul. H. Ch. Andersena poprzez odcinek przedłużający o nazwie ul. H. Ch. Andersena.

Pomiędzy ul. Wymarzoną a ul. Miodową funkcjonuje droga dojazdowa stanowiąca łącznik tych ulic.

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "OSÓW -

ANDERSENA" (UCHWAŁA NR XXII/571/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r.) wskazane

drogi przeznaczone są do funkcjonowania jako drogi publiczne. Przedmiotowy układ drogowy został w

pełni wybudowany na podstawie decyzji NR 2017/3 „Osiedle Osów – budowa ul. Miodowej (kierunek

Gubałówka)” o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i spełnia warunki do objęcia go uchwałą o

zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.

(podpis Dyrektora) (podpis Wnioskodawcy)
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