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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów" 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów prawnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity Uchwały Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 
2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu 
"Bukowo - Kolonistów". 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miasta w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecin terenu "Bukowo - Kolonistów". 

§ 2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin terenu „Bukowo – Kolonistów ”.

Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła z dniem 1 stycznia 2012 r. obowiązek
ogłoszenia tekstów jednolitych znowelizowanych aktów normatywnych nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy
(art. 16 ust. 3). Obowiązek ten dotyczy aktów normatywnych, które podlegają ogłoszeniu w dzienniku
urzędowym województwa.

Takim aktem jest Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Bukowo - Kolonistów”
w Szczecinie uchwalony Uchwałą Nr LIX/1094/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10.07.2006 r., który został
zmieniony zmianą „Bukowo – Kolonistów 2” (Uchwała Nr XIX/602/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.).

Sporządzony tekst jednolity Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo –
Kolonistów” obejmuje tekst i rysunek planu: załącznik nr 1 ark. 1, ark. 2 i ark. 3 (rysunek jednolity).
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