
  

UCHWAŁA NR XXIV/622/08 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 28 lipca 2008 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Warszewo-Kredowa” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Kredowa 2” 
 

 Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm. z 2004r. Nr 6 
poz. 41, Nr 141 poz. 1492, zm. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, zm. z 2007 roku Nr 127, poz. 880); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 
 

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

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

§ 3. Przedmiotem zmiany planu jest: 
1) obsługa inŜynieryjna obszaru planu w zakresie odprowadzenia wód opadowych; 
2) zmiana warunków zagospodarowania części działki nr 10/3 z obrębu 3065 połoŜonej 

przy ul. Śródleśnej; 
3) zmiana warunków zagospodarowania działki nr 18/43 z obrębu 3065 połoŜonej 

przy ul. Lodowcowej, w tym zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
4) zmiana warunków zagospodarowania działki nr 14/6 z obrębu 3081 połoŜonej 

przy ul. Ostoi Zagórskiego, w tym zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy; 
5) obsługa inŜynieryjna w zakresie odprowadzenia ścieków i wód deszczowych, terenu 

w obszarze którego znajduje się działka  nr 21/32 z obrębu 3081, połoŜona pomiędzy 
ul. Kredową i ul. Ostoi Zagórskiego; 

6) korekta planu wynikająca z wprowadzonych zmian określonych w pkt 1-5. 
 

§ 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 
 

Bazyli Baran 
 


