
Uchwała Nr LI/1140/02
Rady Miasta Szczecina

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Narutowicza" 
w Szczecinie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 
15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 
14, poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804).

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowe Miasto - Narutowicza" w 
Szczecinie, zwanego dalej planem.

§ 2.

1. Plan dotyczy terenu położonego w dzielnicy Śródmieście, w osiedlu Nowe Miasto, określonego granicami: 
ul.Narutowicza, ul.Ks.Bugusława, ul.Langiewicza, ul.Kopernika, Plac Zwycięstwa, ul.Potulicka, ul.Sowińskiego, 
Al.Piastów, z wyłączeniem wymienionych terenów będących w użytkowaniu wojska: działka 3/5 i 3/7 z obrębu 1045.1, 
działka 7/7 z obrebu 1046, część działki 33 z obrębu 1041 stanowiącej posesje ul.Kopernika 17 i 17A, działka 23/4 z 
obrębu 1041 - wyłączenie nie dotyczy budynku mieszkalnego wraz z posesją przy ul.Ks. Sambora. 

2. Granice obszaru, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik do uchwały. 
3. Przedmiotem planu są usługi użyteczności publicznej, w tym oświata i szkolnictwo wyższe, wielorodzinna zabudowa 

mieszkaniowa wraz z towarzyszącymi jej usługami o charakterze podstawowym oraz elementy obsługi obszaru. Nie 
dopuszcza się możliwości lokalizacji wyodrębnionych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 
2000 m2. Regulacje planu obejmują pełną problematykę określoną w art. 10 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 3.
Uchyla się: 

1. uchwałę Nr VII/195/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany S.31 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 

2. uchwałę Nr VII/196/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany S.32 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina. 

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

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscowej prasie w formie obwieszczenia Zarządu Miasta 
oraz przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski




