
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Westend ” w Szczecinie 
 

 Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004 r. Nr 6 
poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Przystępuje się do zmiany uchwały XXXIII/795/09 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą 
„Śródmieście Północ - Westend” w Szczecinie zwanego dalej planem. 
 

§ 2. W Uchwale Nr XXXII/795/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 luty 2009 r. zmienia się 
nazwę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na „Śródmieście Północ – 
Wojska Polskiego – Felczaka”. 
 

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do opracowania projektu planu, o którym mowa 
w §1 i przeprowadzenia wymaganej procedury formalnoprawnej. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie 
w formie komunikatu Prezydenta Miasta oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Szczecin. 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/795/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 luty 
2009r. pod nazwa „Śródmieście Północ - Westend” wynika ze zmiany nazwy 
podejmowanego wszczęcia w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Śródmieście Północ – Westend”. 
Dotychczasową nazwę niniejszego planu zamienia się na „Śródmieście Północ – Wojska 
Polskiego – Felczaka”. Do zmiany nazwy uchwały przystępuje się na wniosek Rady Miasta 
Szczecin. Załącznik graficzny pozostaje bez zmian. 
 


