
 

 

 

OGŁOSZENIE z dnia 16 czerwca 2020r. 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Drzetowo-Grabowo-Łady”  

w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz uchwały 

Nr XIV/489/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo-Grabowo-

Łady” w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego „Drzetowo-Grabowo-Łady” w Szczecinie, 

obejmującego obszar o powierzchni ok. 3,39 ha położony w granicach administracyjnych 

osiedla Drzetowo-Grabowo, ograniczony: od północy ulicą Stanisława Dubois, od wschodu 

ulicą Łady, od południa ulicą Szarotki, od zachodu ulicą Sławomira (zgodnie  

z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie 

oraz na stronie bip.um.szczecin.pl), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 

25 czerwca 2020 r. do 16 lipca 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta  

ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 106, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta 

w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00. W związku ze stanem  

epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzedzamy o konieczności 

zachowania niezbędnych zasad ostrożności. 

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 na adres: Urząd Miasta 

Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w formie elektronicznej za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres 

bppm@um.szczecin.pl albo za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub 

nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2020 r. 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 
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GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PRZYSTĄPIENIEM 
DO SPORZĄDZENIA MPZP "DRZETOWO - GRABOWO - ŁADY"

Załącznik do uchwały Nr XIV/489/20

Rady Miasta Szczecin

z dnia 28 stycznia 2020 r.
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