
Szczecin, dnia 8.05.2014 r. 

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Szczecin 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Warszewo 4” w Szczecinie 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), 
oraz uchwały Nr IX/161/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4”, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Warszewo 4” w Szczecinie w dzielnicy Północ w granicach osiedla Warszewo 
i obejmującego grunty położone w rejonie ul. Duńskiej – 2,278 ha; w rejonie ul. Duńskiej, 
Złotowskiej, Zamojskiej – 5,118 ha; w rejonie ul. Jemiołowej i Kresowej – 0,392 ha; 
w rejonie ul. Kresowej i Pozdawilskiej – 1,230 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie), wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 16.05.2014 r.  do 6.06.2014 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 mieszkaniowej, tereny usług z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, tereny zieleni i tereny 
komunikacji drogowej, obiekty i sieci infrastruktury technicznej. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16.05.2014 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta 
ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, w sali P04 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 23.06.2014 r. 
 
 
 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Piotr Mync 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 
 
 
 
 


