
Szczecin, 19.XII.2018 r. 

 

OGŁOSZENIE 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Międzyodrze - Dziewoklicz” w Szczecinie  

 

 Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), 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) oraz uchwały Rady Miasta Szczecin LI/1315/10 z dnia 27 września 2010 r., 

zmienionej uchwałą Nr V/60/11 z dnia 28 lutego 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze - Dziewoklicz” 

w Szczecinie. Plan obejmuje obszar o powierzchni 258,10 ha, który jest ograniczony: 

a) od północy – linią rozgraniczenia terenów kolejowych wzdłuż trasy Szczecin Dąbie - Szczecin 

Główny wzdłuż ulicy Floriana Krygiera; 

b) od wschodu – osią rzeki Regalicy, po granicy osiedla Międzyodrze – Wyspa Pucka  

i osiedla Podjuchy; 

c) od południa – południową linią brzegową Kanału Odyńca, będącą jednocześnie południową 

administracyjną granicą miasta Szczecin; 

d) od zachodu – administracyjną granicą miasta Szczecin, oś rzeki Odra Zachodnia (zgodnie 

z załącznikiem graficznym wywieszonym na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

w Szczecinie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27.XII.2018 r. 

do 18.I.2019 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 

Szczecin, w godzinach od 8:00 do 15:00.  

             Przedmiot ustaleń planu stanowi obszar zagospodarowania terenów rekreacyjno 

- przyrodniczych wzdłuż Kanału Odyniec oraz części akwenu Odry wraz z Kanałem Odyńca. Plan 

rozstrzyga powiązania komunikacyjne międzydzielnicowe uwzględniając warunki ochrony 

środowiska i wartości przyrodniczych Międzyodrza. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 

się w dniu 8.I.2019 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 4.II.2019 r. 
 

 

 

 Z up. PREZYDENTA MIASTA 

 

          Daniel Wacinkiewicz 

      Zastępca Prezydenta Miasta 


