
 
 

OGŁOSZENIE z dnia 1 lutego 2018 r. 
Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Pogodno - Reymonta”  
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 2017 r. poz. 1073, ze zm.) oraz uchwały  
Nr XI/229/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” 
w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - Reymonta” w Szczecinie, 
obejmującego obszar położony w dzielnicy Zachód w granicach administracyjnych osiedla 
Pogodno, ograniczony: od północy ul. Unii Lubelskiej (z wyłączeniem ulicy), od wschodu  
ul. Traugutta oraz al. Wojska Polskiego, od południa ul. Mickiewicza, od zachodu terenami 
ogrodów działkowych oraz ul. Unii Lubelskiej (z wyłączeniem ulicy), zgodnie  
z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 9 lutego 2018 r. do 2 marca 
2018 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 
Szczecin, pokój nr 206, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej z dopuszczeniem usług wbudowanych, tereny usług, tereny usług oświaty, 
teren usług sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej, część al. Wojska Polskiego,  
ul. Mickiewicza, ul. Traugutta oraz układ komunikacyjny oraz obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 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 19 marca 2018 r. 
 

 
   
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


