
UCHWAŁA NR IX/183/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 22 września 2003 r.

w sprawie rozstrzygnięcia protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  ,,Ulicy A. Struga” w Szczecinie

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 1999 r. Nr 15, poz. 139, ze zm. z 1999 r. Nr 41, poz. 412, zm. Nr 111, poz. 1279, ze zm. z 2000 r. 
Nr 12, poz. 136, zm. Nr 109, poz. 1157, zm. Nr 120, poz. 1268, ze zm. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zm. 
Nr 14, poz. 124, zm. Nr 100, poz. 1085, zm. Nr 115, poz. 1229, zm. Nr 154, poz. 1804, ze zm. z 
2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113  poz.984, Nr 130  poz. 1112), Rada Miasta Szczecina uchwala, co 
następuje:

§ 1. Odrzuca się protest pani ALEKSANDRY TOKARZ, zam. MAZURSKA 27/14, 70-444 
SZCZECIN, datowany 08.07.2003 r., m. in. do projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ,,Ulicy A. Struga” w Szczecinie, dotyczący ponoszenia 
kosztów zagospodarowania miasta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra



UZASADNIENIE

Plan ,,Ulicy A.Struga” w Szczecinie, został zainicjowany Uchwałą Nr XLII/891/01 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ,,Ulicy A.Struga” w Szczecinie. 

W ramach wyłożenia do publicznego wglądu, w terminie przewidzianym na składanie 
protestów i zarzutów, w dniach 8 lipca ÷ 6 sierpnia 2003 r. i w okresie do 22 sierpnia 2003 r., 
złożono 1 protest przez  Panią Aleksandrę Tokarz. Wystąpienie zatytułowane jako podanie, 
traktowane jest jako protest, ponieważ ustalenia planu dotyczą wyłącznie obszaru objętego planem 
,,Ulicy A.Struga” w granicach którego wymieniona osoba nie jest właścicielką ani władającą 
gruntami. Nie stwierdzono również naruszenia jej innego interesu prawnego lub uprawnienia. 
Pani Aleksandra Tokarz nie wyraża zgody na zagospodarowanie miasta z obawy na ponoszenie 
kosztów tego zagospodarowania. 

Protest do projektu planu ze względów urbanistycznych, w szeroko pojętym interesie 
społecznym, nie może być uwzględniony. Propozycje regulacji planistycznych zawartych w 
projekcie planu ,,Ulicy A.Struga” są prawidłowe i uzyskały pozytywne opinie i uzgodnienia 
stosownych instytucji (w tym organu nadzoru – Wojewody Zachodniopomorskiego). Z chwilą 
podjęcia przez Radę Miasta uchwały o odrzuceniu protestu, Prezydent Miasta przedstawi Radzie 
Miasta do uchwalenia projekt planu ,,Ulicy A.Struga” w niezmienionym kształcie.


