
UCHWAŁA 123/18 

RADY OSIEDLA PODJUCHY 

z dnia 7 lutego 2018 

 
Wyrażająca stanowisko Rady Osiedla Podjuchy w sprawie nadania urzędowej nazwy „Park  Wolności 

w Podjuchach” dla rewitalizowanego obszaru miejskiego w Szczecinie.  

 

Na podstawie §7 pkt.6 lit. k Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XXIX/784/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017r.-  DZ.URZ.WOJ. 2017.2824), Rada Osiedla 

Podjuchy uchwala co następuje: 

 

§1. 

Rada Osiedla Podjuchy wnosi o nadanie urzędowej nazwy: „Park Wolności w Podjuchach” terenowi 

objętemu aktualną rewitalizacją (działki nr: 22 obręb  4110; nr 19/6 obręb  4113; niewielkiego 

fragmentu działka nr 19/4 obręb 4113). 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwała ma związek w faktem, iż zadanie „Budowa Parku Wolności w Podjuchach”, po okresie 

długich przygotowań wchodzi aktualnie w dojrzałą fazę konkretyzacji – realizacja pierwszego etapu. 

Planowany park obejmie swoim zasięgiem teren ok. 1ha. Ściśle Park Wolności zajmie obszary 

częściowo styczne do placu Wolności, ulic: Granitowa, Karpia, Niklowa i Marmurowa. Geneza 

proponowanej nazwy „Park Wolności” wywodzi się wprost od pobliskiego sąsiedztwa Placu Wolności. 

Swoje szersze uzasadnienie znajduje w uniwersalnej wartości jaką jest wolność. Nazwa „Park 

Wolności w Podjuchach” pojawiła się po raz pierwszy w obiegu publicznym w roku 2015. W 

świadomości ogółu ugruntował ją projekt Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego edycji 2016 pod 

tożsamą nazwą: „Park Wolności w Podjuchach - stworzenie i wykonanie nowego założenia 

parkowego z połączeniem funkcji rekreacyjnej”. Projekt zdobył niebagatelną liczbę 1253 głosów. 

Odtąd nazwa „Park Wolności w Podjuchach” weszła na stałe do publicznego użycia. Funkcjonowała w 

korespondencji urzędowej, enuncjacjach prasowych i przede wszystkim w relacjach mieszkańców. 

Nazwę „Park Wolności w Podjuchach”, dodatkowo ugruntowały dwa kolejne odwołujące się doń 

zwycięskie projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w edycji 2018. Przede wszystkim 

„FREEDOM SZCZECIN – Najlepszy Plac  Zabaw w Mieście”. Idea okrętu wolności w mieście pionierów 

w istotnej części odwoływała się do szerszego planu i lokalizacji w Parku Wolności zyskując wysokie 

poparcie 2511 mieszkańców. Z kolei w innej kategorii SBO projekt pod nazwą: „Szwajowy Ogród 

Literacki” zyskał 2311 głosów. W tym drugim przypadku nawiązanie do Parku Wolności miało wymiar 

odwołania do sfery wolności artystycznej i działalności twórczej. Mając na względzie 

upowszechnienie wskazanej nazwy, towarzyszący fakt bliskiego rozpoczęcia inwestycji finansowanej 

w montażu środków majątkowych miasta, środków inwestycyjnych Rady Osiedla Podjuchy oraz 

środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, wnosimy o jej urzędowe ugruntowanie jako: 

„Park Wolności w Podjuchach”. 


