
 
 

 
OGŁOSZENIE z dnia 18 lipca 2017 r. 

Prezydenta Miasta Szczecin 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Trzebusz - Chełszcząca” 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) a także uchwały 
Nr X/186/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - 
Chełszcząca” w Szczecinie, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trzebusz - Chełszcząca” 
w Szczecinie, w dzielnicy Prawobrzeże w granicach administracyjnych osiedla Dąbie 
obejmującego obszar o powierzchni 176,7 ha, z granicami o następującym przebiegu: od 
strony północno - wschodniej – granice miasta (teren Puszczy Goleniowskiej w gminie 
Goleniów); od strony wschodniej – Autostrada A6; od strony południowo - zachodniej – 
ul. Irydowa i granica lasów komunalnych; od strony północno - zachodniej – linia kolejowa 
relacji Szczecin Dąbie – Świnoujście (zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 26 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 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 produkcyjnej, usługowej, magazyny i składy 
– częściowo w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Euro – Park Mielec” tereny zabudowy 
mieszkaniowej (wielorodzinnej i jednorodzinnej) z usługami, tereny zieleni leśnej oraz tereny 
komunikacji drogowej i infrastruktury technicznej. 
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 1 sierpnia 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 30 sierpnia 2017 r. 
 
 
 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 
Zastępca Prezydenta Miasta 

 


