
UCHWAŁA NR XX/632/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 28 lipca 2020 r. 

w sprawie nadania nazwy 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. Uchyla nazwę ulicy „Wszystkich Świętych” nadaną dla ulicy na odcinku pomiędzy ulicą 
Fryderyka Chopina a ulicą Arkońską. 

§ 2. Nadaje nazwę ulicy „Wszystkich Świętych” dla istniejącej ulicy usytuowanej w granicach: 

1) części terenu elementarnego Z.A.4023.KD.D przeznaczonego w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Chopina” pod drogę publiczną – ulicę 
główną (działki nr nr 29, 28/6, 39/10, 39/9 z obrębu ewidencyjnego nr 2038, części działek nr nr 
38/38, 47/5, 21/9, 23/27 z obrębu ewidencyjnego nr 2038, część działki nr 6/6 z obrębu 
ewidencyjnego nr 2041, działka nr 18/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2036 oraz części działek nr nr 
5/1, 18/8, 19/8, 8/20, 22/1, 24/3, z obrębu ewidencyjnego nr 2036); 

2) części terenu elementarnego Z.A.4025.KD.D przeznaczonego w Miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Chopina” pod drogę publiczną – ulicę 
dojazdową (części działek nr nr 38/38, 47/5 z obrębu ewidencyjnego nr 2038); 

3) terenu elementarnego Z.A.4034.KD.D przeznaczonego w Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Chopina” pod drogę publiczną – ulicę dojazdową (część 
działki nr 19/8 z obrębu ewidencyjnego nr 2036); 

4) terenu elementarnego Z.A.2054.KD.G przeznaczonego w Miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Szpital” pod część drogi publicznej – ulicy głównej 
(części działek nr nr 8/20, 22/1 z obrębu ewidencyjnego nr 2036), biegnącej w ogólnym kierunku 
południowo-zachodnim, rozpoczynającej się przy ul.Zygmunta Krasińskiego i dochodzącej do 
ul.Arkońskiej.  Położenie ulicy przedstawione jest na załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  
 Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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Załącznik do uchwały Nr XX/632/20

Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 lipca 2020 r.
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