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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.Nad Duńczycą” – istniejącej drodze usytuowanej w działce nr 12/20 
z obrębu ewidencyjnego nr 1084 oraz w części działki nr 3/1 z obrębu ewidencyjnego nr 1083, 
w granicach części terenu elementarnego S.M.8033.KD.L przeznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie pod 
drogę publiczną – ulicę lokalną, na odcinku od północnego krańca ul.Zbożowej do granicy terenu 
elementarnego S.M.8017.KD.L. tj. granicy działki nr 12/23 z obrębu ewidencyjnego nr 1084. 
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

Z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy "Nad Duńczycą " wystąpił Geodeta Miasta, na podstawie
wniosku Firmy CLS Internationale Spedition Spółka z o.o., która zwróciła się do miasta
o oznakowanie drogi publicznej. Właścicielem działek jest miasto Szczecin zaś Miejski
Konserwator Zabytków nie zgłosił uwag do ww. propozycji.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentów ustalono, że nazwa ulicy „Nad Duńczycą” nie została
formalnie nadana stosowną uchwałą Rady Miasta. Nazwa ta pojawiła się w treści uchwały nr
XII/270/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka- Łasztownia 2”, która nie  jest
podstawą prawną do nadania nazwy ulicy

Mając na względzie powyższe, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności R.M. po
wysłuchaniu stanowiska Geodety Miasta postanowiła przychylić się do wniosku i wnieść projekt
przedmiotowej uchwały pod obrady Rady Miasta.

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności RM

Witold Dąbrowski
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