
Uchwała Nr XXXIII/762/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom i placowi w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r Nr 13, poz.74; Nr 58, poz. 261; Nr 
106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; nr 107, poz. 686; nr 113, poz. 743; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 
155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48, p.552, nr 62, poz. 718; Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 
1041)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadać nazwy urzędowe nowoprojektowanym ulicom:

1. Ul. Herbacianej - rozpoczynającej swój bieg od ul. Piasecznej - poniżej 
nieruchomości z adresem Piaseczna 40 i biegnącej w kierunku południowo-zachodnim 
przechodząc łukiem w kierunku południowo-wschodnim do ul. Stepowej przy 
nieruchomości zabudowanej z adresem ul.Stepowa 8, gdzie kończy swój bieg

2. Ul. Żurawinowej - przebiegającej od ul. Herbacianej przy działce oznaczonej nr 
211/2 z obrębu 198 Szczecin-Dąbie i dalej w kierunku południowym kończącej swój 
bieg na ul. Herbacianej przy działce oznaczonej nr 323.

3. Ul. Jeżynowej- rozpoczynającej swój bieg od ul. Herbacianej przy działce oznaczonej 
nr 211/6 z obrębu 198 Szczecin-Dąbie i dalej w kierunku wschodnim dochodzącej do 
działki oznaczonej nr 310 i załamującej się w kierunku południowo-zachodnim 
dochodzącej do ul. Herbacianej przy działce oznaczonej nr 316.

4. Ul. Żywicznej – rozpoczynającej swój bieg od drogi bez nazwy położonej na obrzeżu 
terenów leśnych będących w administracji Lasów Państwowych Nadleśnictwa 
Kliniska i dalej przebiegającej w kierunku północno-zachodnim dochodzącej do 
terenów leśnych położonych na granicy miasta Szczecina.

5. Ul. Skowronka - wychodzącej z istniejącej ulicy Sowiej, pomiędzy numerem 
porządkowym ul. Sowia 39 i 41 i dalej przebiegającej w kierunku południowo-
wschodnim do zaplecza nieruchomości położonej przy ul. Koziej 3, następnie 
załamującej się w kierunku wschodnim dochodzącej do cieku wodnego pod nazwą 
Struga Trawna.

6. Ul. Feniksa - rozpoczynającej swój bieg od ul. Wapiennej pomiędzy działką nr 1/57 i 
1/58 z obrębu 65 Szczecin-Nad Odrą i dalej biegnącej w kierunku północno-
wschodnim w głąb osiedla tu załamującej się w kierunku północno-zachodnim 
przebiegającej przez osiedle i dalej w kierunku zachodnim dochodzącej do ul. Delfina 
pomiędzy działką nr 1/84 i 1/92 z obrębu 65 Szczecin-Nad Odrą.

7. Ul. Delfina - wychodzącej z ulicy Feniksa pomiędzy działkami nr 1/70 i 1/98 z obrębu 
Szczecin-Nad Odrą biegnącej w kierunku zachodnim w stronę Strumienia Warszewiec 
tu załamującej się pomiędzy działką nr 1/72 i 1/96 przebiegającej w kierunku 
północnym dochodzącej do sięgacza ul. Pegaz przy działce nr 1/92.

8. Ul. Pegaza - rozpoczynającej swój bieg od ul. Feniksa pomiędzy działkami nr 1/53 i 
1/58 z obrębu 65 Szczecin-Nad Odrą i dalej w kierunku zachodnim do Strumienia 
Warszewiec przy działce nr 1/48 i 1/49 tu załamującej się i biegnącej w kierunku 
północnym do sięgacza ul. Delfina i dalej załamującej się w kierunku zachodnim 
dochodzącej do ul. Północnej pomiędzy działką nr 1/30 i 1/31.

9. Ul. Widokowej - rozpoczynającej swój bieg od ul. Podbórzańskiej w kierunku 
zachodnim naprzeciwko ul. Morenowej i dalej rozwidlającej się w kierunku 



północnym i w kierunku południowym, następnie załamującej się w kierunku 
zachodnim w stronę osiedla Osów.

10. Ul. Wakacyjnej - przebiegającej od ul. Kredowej w kierunku wschodnim i na granicy 
nieruchomości Pana Adama Kołodzieja załamującej się w kierunku południowo-
wschodnim dochodzącej do ulicy Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego.

§ 2
Nadać nazwę urzędową Rondo Uniwersyteckie nowoprojektowanemu rondu , leżącemu u zbiegu ulic: Krakowskiej i Cukrowej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


