
UCHWAŁA NR XXIII/447/04
Rady Miasta Szczecina

z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie oraz zmian 
Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz.1568); Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr Nr XIV/144/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 31 lipca 1995 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla "Warszewo" w Szczecinie oraz zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecina wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: ”w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Warszewo" w Szczecinie”.
2) w § 2 skreśla się ust.4.
3) skreśla się § 3.
4) § 4 otrzymuje numer 3 i brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta.”
5) § 5 otrzymuje numer 4 i brzmienie: „Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w 

formie komunikatu Prezydenta Miasta oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczecinie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”

§ 2. Tytuł załącznika do uchwały o której mowa w § 1 otrzymuje brzmienie: „Załącznik do 
Uchwały Nr XIV/144/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 31.07.1995 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Warszewo” w Szczecinie”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w formie komunikatu Prezydenta 
Miasta oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


