
Uchwała Nr VII/129/99 
Rady Miasta Szczecina 
z dnia 29 marca 1999 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany K.14 Miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 89, poz. 415, zm.: z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726, Nr 133 poz. 885 i Nr 141 
poz. 943, z 1998 r. Nr 106 poz. 668) 

Rada Miasta Szczecina 
uchwala co następuje: 

§ 1  

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecina, uchwalonego przez Radę Miejską w Szczecinie w dniu 16 maja 
1994 r uchwałą Nr L/709/94, zmienioną uchwałą z dnia 29 listopada 1994 r Nr VII/48/94 (Dz. Urz. 
Woj. Szcz. Nr 9, poz. 72, zm.: Nr 16, poz. 150), którą oznacza się jako K.14.  

2. Zmiana planu dotyczy odcinka ulicy Wapiennej/Andersena w osiedlu Osów od granicy ogrodów 
działkowych do ul. Miodowej, odcinka ul. Miodowej od ulicy Andersena do ulicy Chorzowskiej 
oraz pasa terenu na północ od ulicy Chłodnej, między ulicami Wapienną i Chorzowską i obejmuje 
część terenu elementarnego K.D.32.Z i część terenu elementarnego Z.O.07.RM. Przebieg granicy 
obszaru objętego zmianą planu, pokazuje załącznik do uchwały.  

3. Przedmiot ustaleń planu obejmuje wszystkie punkty z art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym.  

§ 2 

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

§ 3  

Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w formie komunikatu Zarządu Miasta oraz przez 
obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Chudzyński 

  

Załącznik do uchwały Nr VII/129/99 
Rady Miasta Szczecina 
z dnia 29 marca 1999 r. 
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