
Szczecin, dnia 23.11.2017 r. 

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Załom - Kasztanowe” w Szczecinie 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz w zgodzie 
z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) a także 
uchwały Nr XXIII/469/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2004 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Załom 
- Kasztanowe” w Szczecinie zmienionej uchwałą Nr V/62/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 
lutego 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Załom - Kasztanowe” w Szczecinie, w dzielnicy 
Prawobrzeże w granicach osiedla Załom z granicami  o następującym przebiegu: od północy 
– granica administracyjna miasta Szczecina, od wschodu – linia kolejowa wzdłuż granicy 
administracyjnej miasta, od południa – teren leśny położony na południe od linii kolejowej do 
przejazdu kolejowego na ul. Kablowej, od zachodu – teren produkcyjny wzdłuż ul. Kablowej, 
teren leśny (zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta w Szczecinie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1.12.2017 
r. do 27.12.2017 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 jednorodzinnej 
i wielorodzinnej z usługami, tereny usług z wyłączeniem obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2, tereny sportu i rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej i zieleni leśnej, tereny kolejowe, tereny urządzeń infrastruktury technicznej. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 11.12.2017 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 12.01.2018 r. 
 
 
 
 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 


