
UCHWAŁA NR XXXVII/699/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 18 kwietnia 2005 r.

w sprawie procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 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. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1805; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowaniu 
projektów uchwał w sprawie zmian i nadawania nazw ulicom, placom i parkom Miasta 
Szczecin zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała 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. 

§ 3. Uchwała ma zastosowanie do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia jej wejścia 
w życie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/699/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 18 kwietnia 2005 r.

1. Nadanie bądź zmiana nazwy ulicy, placu lub parku publicznego następuje w drodze 
uchwały Rady Miasta Szczecin.

2. Nazwy nadawane są: 
a. osiedlom, ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach miasta, 

pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, zjazdy, 
dojazdy, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze, groble wykorzystywane jako ciągi 
piesze, przejścia, zaułki, ulice nie służące do przejazdów itp., 

b. placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne itp., 
c. parkom, przez które rozumie się również skwery. 

3. Wniosek o nadanie lub  zmianę nazwy ulicy, placu i parku mogą składać do komisji 
właściwej ds. samorządności:
a. mieszkańcy Miasta - osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia lub organizacje 

społeczne, 
b. rady osiedli, na których terenie znajduje się ulica, 
c. grupa co najmniej 4 radnych Rady Miasta Szczecin,
d. Prezydent Miasta.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 może złożyć również komisja Rady Miasta właściwa 
ds. samorządności.

5. Wniosek, o którym mowa w pkt. 3 i 4  powinien zawierać: 
a. wskazanie nowoprojektowanej ulicy, 
b. w przypadku zmian - dawną i proponowaną nazwę ulicy, 
c. opinię właściwej terytorialnie Rady Osiedla,
d.  uzasadnienie wniosku,
e.  w przypadku złożenia wniosku przez podmioty, o których mowa w pkt.3 a do 

wniosku należy dołączyć listę co najmniej 150 podpisów mieszkańców danego osiedla 
popierających wniosek; lista powinna zawierać imię i nazwisko osoby popierającej 
wniosek, jej adres i nr PESEL.

6. Komisja właściwa ds. samorządności rozstrzyga o przyjęciu wniosku po zasięgnięciu 
opinii komisji Rady Miasta właściwej ds. kultury i Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
opierając się na następujących kryteriach: 
a. w stosunku dla ulic głównych i placów należy stosować priorytet dla nazw 

patronackich, przede wszystkim związanych z osobami zasłużonymi dla miasta 
Szczecina,

b. utrzymać charakter nazewnictwa ulic w granicach osiedli,
c. unikać nazw o podobnym brzmieniu lub nieczytelnych pod względem znaczeniowym, 
d. w okolicach miejsc kultu religijnego zachować nazwy związane z charakterem tych 

miejsc,
e. utrzymać nazwy utrwalone w tradycji Miasta.



7. Brak opinii, o której mowa w pkt. 5 c lub pkt. 6 w terminie 30 dni od daty skierowania 
projektu do zaopiniowania oznacza, że rada osiedla, komisja właściwa ds. kultury lub 
Miejski Konserwator Zabytków nie wnoszą zastrzeżeń do nadania lub proponowanej 
zmiany nazwy.

8. Komisja właściwa ds. samorządności przygotowuje projekt stosownej uchwały i kieruje 
go do komórki organizacyjnej właściwej do obsługi Rady Miasta celem nadania biegu 
legislacyjnego.

9. Ewidencję aktualnych i zgłaszanych nazw ulic, placów i parków (bank nazw) prowadzi 
komórka organizacyjna Urzędu Miasta właściwa do obsługi Rady Miasta.

10. Komisja organizacyjna Urzędu Miasta właściwa ds. obsługi Rady Miasta corocznie 
przygotowuje i przekazuje Radzie Miasta pełną informację o wnioskach umieszczonych
w banku nazw.

11. W przypadku zmiany nazwy informacja o dotychczasowej winna być w miarę możliwości 
podawana obok nazwy obowiązującej przez dwa lata od dokonanej zmiany. 


