
UCHWAŁA NR XXXII/809/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 23 lutego 2009 r. 
 
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów 
niezbędnych do złoŜenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo 
 

Na podstawie art. 4 ust. 2, art. 4b ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 214, Nr 1806, 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, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz § 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy 
składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania 
granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw 
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 86, poz. 943, Dz. U z 2002 r. Nr 93, poz. 824); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 1. WyraŜa się wolę zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a Gminą Stare Czarnowo, polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Szczecin 
następujących części obszaru Gminy Stare Czarnowo: 

1) osady Sosnówko, w skład której wchodzą nieruchomości leŜące przy ulicach 
Dobropole, Pyrzyckiej, Mostowej i Topolowej wraz z częścią ulicy Topolowej 
z obrębu Śmierdnica Las, osady Mazurkowo z obrębu Śmierdnica Las (koniec 
ul. Sennej) oraz nieruchomości połoŜonych przy ulicy Chłopskiej 
(tzw. Leśniczówka) i terenów do niej przylegających z obrębu Radziszewo Las, 

2) odcinka ul. Dobropole będącej kontynuacją tej ulicy na osiedlu Płonia-Śmierdnica-
Jezierzyce oraz nieruchomości do niej przylegających, odcinka ul. Trzcinowej 
łączącej osiedla ”Nad Rudzianką” z zespołem osiedli „Płonia – Śmierdnica – 
Jezierzyce”. 

2. Obszar proponowanej zmiany granic ilustruje załącznik graficzny do uchwały. 
 

§ 2. W związku z przygotowaniem wniosku w sprawie zmiany granic 
administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Stare Czarnowo postanawia 
się wystąpić do Rady Gminy Stare Czarnowo i Rady Powiatu Gryfińskiego o wydanie 
opinii w sprawie zmiany granic wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji 
z mieszkańcami lub informacji o przyczynach ich braku. 
 

§ 3. Rada Miasta Szczecin upowaŜnia Prezydenta Miasta Szczecin do przygotowania 
i złoŜenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto 
Szczecin a Gminą Stare Czarnowo oraz zgromadzenia wymaganych prawem pozostałych 
dokumentów niezbędnych do złoŜenia wniosku w tym wystąpienia o wydanie przez: 

1) Starostę Powiatu Gryfińskiego zaświadczeń potwierdzających zgodność zebranych 
danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 cytowanego rozporządzenia, z operatem 
ewidencyjnym, 



2) wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego opinii 
potwierdzającego przebieg dotychczasowych granic Gminy Miasto Szczecin 
i Gminy Stare Czarnowo z rejestrem granic i powierzchni jednostek zasadniczego 
podziału terytorialnego kraju, 

3) właściwe organy mapy topograficznej z zaznaczeniem dotychczasowych granic 
gmin objętych wnioskiem i siedzib ich władz oraz proponowanych zmian, 

4) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie 
wypisu z operatu ewidencyjnego oraz mapę ewidencyjną uwzględniające działki 
ewidencyjne z zaznaczeniem dotychczasowych granic oraz proponowanych zmian,  

5) wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto 
Szczecin i Gminy Stare Czarnowo objętych wnioskiem, uwzględniający 
infrastrukturę techniczną i społeczną, układ urbanistyczny i komunikacyjny oraz 
sposób zagospodarowania terenu, 

6) innych dokumentów mogących mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 
 


