
Uchwała Nr 163/22 

Rady Osiedla Dąbie z dnia 05.10.2022  

w sprawie: wydania opinii na dzierżawę gruntu 

Na podstawie § 7 ust. 6 litera „L” Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie (załącznik do Uchwały 

Nr XXIX/782/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla 

Miejskiego Dąbie (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2820 z dnia 30 czerwca 2017 r.)) 

Rada Osiedla Dąbie uchwala, co następuje: 

§1 

Rada Osiedla Dąbie w odpowiedzi na wniosek złożony przez firmę SIGNUM Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Przestrzennej 7 (70-800) Szczecin w sprawie wydania opinii na dzierżawę 

gruntu gminnego przy ul. Przestrzennej 1, obręb 4304 dz. nr. 2/10 o powierzchni 0,4924 ha 

na cele rekreacyjne, tj. tymczasowego użytkowania terenu w postaci ekologicznego 

parku kieszonkowego (miniparku) z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową, bez zbytniej 

ingerencji w aktualny układ przyrodniczo-przestrzenny (Obszar Natura 2000), o zakresie: 

1. Uprządkowanie drzewostanu i usunięcie drzew zagrażających. 

2. Usunięcie złomów, częściowych wywrotów. 

3. Usunięcie darni i pozostałości roślin obcych dla łęgu, w celu wykonania łąki. 

4. Wykonania ścieżek poprzez koszenie łąki (w zakresie wytyczonych naturalistycznych ciągów ścieżek). 

5. Wykonanie budek dla ptaków i owadów oraz schronów dla nietoperzy itp. 

6. Wprowadzenie krzewów rodzimego pochodzenia charakterystycznych dla łęgów wierzbowych, 

stanowiących jednocześnie stanowiska dla ptaków i drobnych ssaków 

7. Ekologiczne zastosowanie drzew pozyskanych poprzez uporządkowanie terenu do wykonania 

elementów ścieżki zdrowia (mostek, siedziska itp.) 

8. Nadanie czasowo, nowej funkcji dla zdegradowanego terenu, tak aby nie stanowił zagrożenia dla 

nowopowstającego zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą 

9. Wzbogacenie szaty roślinnej poprzez wprowadzenie domieszki  biocenotycznej z rodzimych krzewów 

właściwych dla danego siedliska 

10. Zachowanie cennych walorów przyrodniczych podmokłego terenu o charakterze bagiennym, 

stanowiących ostoję dla wielu gatunków roślin i zwierząt. 

opiniuje POZYTYWNIE. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Dąbie 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Skarbnik Rady Osiedla  

 

…………………………………….…………. 

(uchwały dot. finansów) 

Przewodniczący Rady Osiedla 
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