
 

 

OGŁOSZENIE z dnia 5 marca 2019 r. 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Nowe Miasto - Potulicka 6”  

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 XXXIX/1133/18 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka 6” w Szczecinie, 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka 6” w Szczecinie, obejmującego 

3 obszary o łącznej powierzchni: 0,85 ha: 1) w rejonie ul. Potulickiej - działka nr 7/6 z obrębu 

1047, 2) w rejonie ul. Potulickiej 55 - działka nr 7/1 z obrębu 1047, 3) w rejonie  

ul. Kusocińskiego - część działki nr 3/6 z obrębu 1048, położone w dzielnicy Śródmieście,  

w granicach administracyjnych osiedla Nowe Miasto, zgodnie z załącznikiem graficznym 

wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 13 marca 2019 r. do 3 kwietnia 2019 r. w siedzibie 

Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 

206, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

 Przedmiotem planu jest teren parkingu dla samochodów osobowych z placem zabaw, usługi 

zdrowia oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszczonymi usługami wbudowanymi. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 29 marca 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 18 kwietnia 2019 r. 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


