
  

 

 

 

      OGŁOSZENIE Z DNIA 09 czerwca 2022r.  

Prezydenta Miasta Szczecin 

o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Międzyodrze Port 3” w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zgodnie z art. 54 pkt 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cechach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o podjęciu 

przez Radę Miasta Szczecin uchwały Nr XL/1084/22 z dnia 24 maja 2022 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Międzyodrze Port 3” w Szczecinie, obejmującego obszary 

zlokalizowane w dzielnicy Śródmieście, na osiedlu Międzyodrze – Wyspa Pucka, 

w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz w jego sąsiedztwie. To trzy obszary 

o łącznej powierzchni 184,92 ha obejmujące:  

1) wyspę Ostrów Grabowski,  

2) teren w rejonie ulicy Basenowej, w sąsiedztwie Basenu Warty,  

3) teren przy ulicy Gdańskiej, w sąsiedztwie zintegrowanego przystanku miejskiej 

komunikacji zbiorowej „Basen Górniczy”, zgodnie z załącznikiem graficznym do 

uchwały eksponowanym na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: 

http://bip.um.szczecin.pl/ w zakładce Plany zagospodarowania. 

Przedmiotem planu jest teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług zdrowia 

i pomocy społecznej, teren parkingów, układ komunikacyjny oraz obiekty i sieci 

infrastruktury technicznej. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu 

miejscowego. Wnioski można składać w formie papierowej na adres: Biuro 

Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 

Szczecin, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

poprzez pocztę elektroniczną na adres bppm@um.szczecin.pl albo za pomocą 

platformy ePUAP, w terminie 22 dni od dnia ogłoszenia. 

 Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania 

albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

  

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 

  

 

 






