
 

 

OGŁOSZENIE z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, Stocznie”  

w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz uchwały  

Nr XXII/610/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - 

Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo - Grabowo, 

Stocznie” w Szczecinie, obejmującego obszar o powierzchni 293,52 ha położony  

w dzielnicach Północ, Śródmieście i Prawobrzeże w granicach osiedli Golęcino-Gocław, 

Żelechowa, Drzetowo-Grabowo i Dąbie, ograniczonego ulicami: Wiszesława, Dębogórską, 
Głowicką, Druckiego-Lubeckiego do ul. Stalmacha, dalej południowym zapleczem zabudowy 

ulicy Druckiego-Lubeckiego, następnie na wschód wzdłuż południowej granicy terenów 

kolejowych, ulicą Nocznickiego, Firlika, Łady, Jana z Kolna, a następnie rzeką wzdłuż 
zachodniego brzegu Odry i na wschód, obejmując Wyspę Gryfię, Przekop Mieleński, 

południowo-zachodni cypel Wyspy Radolin i przez rzekę Odrę do jej zachodniego brzegu, 

zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  

w Szczecinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 kwietnia 2019 r. 

do 8 maja 2019 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 

2, 71-416 Szczecin, pokój nr 106, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny z przeznaczeniem podstawowym na funkcje: 

produkcji, składów, magazynów i usług, zlokalizowane wzdłuż rzeki Odry, system infrastruktury 

technicznej i układ komunikacyjny oraz istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Odra 

na tym odcinku stanowi morskie wody wewnętrzne, z mocy prawa wyłączone z kompetencji 

planistycznych gminy i nie objęte ustaleniami niniejszego planu.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta 

w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z podaniem imienia  

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2019 r. 

 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

 

 

 

 


