
  

 
 

OGŁOSZENIE z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
Prezydenta Miasta Szczecin 

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Pogodno - Somosierry 2” w Szczecinie 
 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta 
Szczecin uchwały Nr XXXII/852/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno - 
Somosierry 2” w Szczecinie. Zmiana planu obejmuje 12 obszarów o łącznej powierzchni około 3,90 
ha położonych w dzielnicy Zachód, w granicach administracyjnych osiedla Pogodno. Zestawienie 
obszarów obejmujących zmianę planu: 

 
1. obszar nr 1 (pow. 0,1338 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Żołnierskiej oraz ul. Starego 

Wiarusa. 
2. obszar nr 2 (pow. 0,0874 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Reduty Ordona. 
3. obszar nr 3 (pow. 0,0276 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Łukasińskiego. 
4. obszar nr 4 (pow. 0,0761 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Łukasińskiego. 
5. obszar nr 5 (pow. 0,0543 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Piramowicza. 
6. obszar nr 6 (pow. 0,1229 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Brodzińskiego. 
7. obszar nr 7 (pow. 0,0780 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Piramowicza. 
8. obszar nr 8 (pow. 0,0768 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Piramowicza. 
9. obszar nr 9 (pow. 0,0267 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Sułkowskiego. 
10. obszar nr 10 (pow. 1,2776 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Mickiewicza i  ul. Lelewela. 
11. obszar nr 11 (pow. 0,9950 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Czorsztyńskiej. 
12. obszar nr 12 (pow. 0,9412 ha) zlokalizowany w rejonie ul. Wita Stwosza oraz  

ul. Reduty Ordona. 
Przebieg granic obszarów objętych zmianą planu pokazuje załącznik graficzny eksponowany na 
urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie.  
 

Przedmiotem zmiany planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wielorodzinnej, usługowej oraz teren Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Czorsztyńskiej 35. Zmiana 
planu umożliwi wprowadzenie zmian dotyczących zasad kształtowania zabudowy z określeniem 
linii, form i powierzchni zabudowy, zasad zagospodarowania terenu oraz korekty granic działek. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie 
ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, w godzinach od 800 do 1500, w terminie 22 dni od dnia 
ogłoszenia. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 

 
 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 
Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 
 
 
 
 
 


