
  

UCHWAŁA NR XIX/497/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 26 lutego 2008 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – 
Klonowica 2” 
 

 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); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica” w Szczecinie pod nazwą „Zawadzkiego – 
Klonowica 2” na obszarze dzielnicy Zachód, osiedla Zawadzkiego - Klonowica, zwanej dalej 
zmianą planu. 

 
§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu określa załącznik graficzny do niniejszej 

uchwały. 
 

§ 3. Przedmiotem zmiany planu jest: 
1) wskazanie terenu dla garaŜy dwupiętrowych w rejonie ul. Benesza 
2) rozszerzenie zakresu usług o usługi gastronomiczne w rejonie ul. Romera 12 
3) wprowadzenie moŜliwości realizacji zabudowy wielorodzinnej przy ul. Zawadzkiego 54 
4) dopuszczenie realizacji stacji bazowej telefonii przy ul. Litewskiej 10 
5) dopuszczenie realizacji pawilonów w pasach drogowych ul. Zawadzkiego i Szafera 
6) wskazanie terenu dla dodatkowych miejsc postojowych: 

a) w rejonie ul. Benesza 13-17 
b) na zapleczu budynku ul. Zawadzkiego 83-85 
c) przy ulicy wewnętrznej w rejonie budynku przy ul. Romera 47-60 

7) korekta planu wynikająca z wprowadzonych zmian określonych w pkt 1-6. 
 

§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do opracowania projektu zmiany planu, o którym 
mowa w § 1 i przeprowadzenia wymaganej procedury formalno-prawnej. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
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