
Szczecin, dnia 28.02.2019 r. 

OGŁOSZENIE 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo 4” 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.) a także uchwały 

Nr XLIV/1274/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - 

Sławociesze - Zdunowo 4” w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo - Sławociesze - 

Zdunowo 4” w Szczecinie obejmującego cztery obszary o łącznej powierzchni 10,046 ha 

z granicami o następującym przebiegu: 

1) obszar ograniczony: od północy – terenami rolnymi, od wschodu – ul. Azaliową, od 

południa ul. Urodzajną, od zachodu – terenem niezagospodarowanym przy cmentarzu 

komunalnym; 

2) obszar ograniczony: od północy – terenami rolnymi, od wschodu – terenami rolnymi 

i ul. Urodzajną, od południa – ul. Tczewską, od zachodu – terenami rolnymi; 

3) obszar ograniczony: od północy – posesjami mieszkaniowymi przy ul. Bałtyckiej 

i ul. Tatarakowej, od wschodu – ul. Bałtycką, od południa - ul. Irysową, od płn.-zach. – 

ul. Tatarakową; 

4) obszar ograniczony: od płn.-zach. – ul. Tatarakową, od płn.-wsch. – ul. Irysową, od 

wschodu – zapleczem posesji przy ul. Bałtyckiej, od płd.-zach. – terenami rolnymi (zgodnie 

z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie), 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 8.03.2019 r. do 1.04.2019 r. 

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

416 Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

  Przedmiotem planu są tereny zabudowy usługowej, mieszkaniowej i tereny 

infrastruktury technicznej. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 19.03.2019 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 15.04.2019 r. 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 


