
Uchwała Nr XLII/891/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 23 lipca 2001

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Ulicy A.Struga" w Szczecinie.

Na podstawie art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139: zm. 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)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ulicy 
A.Struga" w Szczecinie zwanego dalej planem.

§ 2.

1. Granice obszaru objętego planem określa załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
2. Plan dotyczy obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych Osiedli 

Zdroje, Słoneczne, Majowe - Kijewo w Dzielnicy Prawobrzeże. Obszar objęty planem 
zawiera ciąg ulic Hangarowa - A.Struga - Zwierzyniecka wraz z fragmentami terenów 
przyległych niezbędnych do modernizacji ciągu ulic. 

3. Plan dotyczy terenu, dla którego obowiązuje Miejscowy plan ogólny zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecina uchwalony uchwałą Nr L/709/94 przez Radę Miejską w 
Szczecinie w dniu 16 maja z późniejszymi zmianami uchwalonymi uchwałą nr VII/48/94 
Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 29 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 9, poz. 
72, zm.: Nr 16, poz. 150), Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczecina (zmiana: D.65) uchwalony uchwałą Nr XLIII/539/98 Rady Miasta Szczecina z 
dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie II edycji zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeże, 
dotyczących ochrony stanowisk archeologicznych (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 6, poz. 54) 
oraz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (zmiana: D.25) 
uchwalony uchwałą Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w 
sprawie II edycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Prawobrzeże (Dz. Urz. Woj. Szczec. Nr 10, poz. 
61). 

4. Przedmiot ustaleń planu obejmuje wszystkie punkty z art. 10 ust. 1 Ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz 139 z 1999 r.). 

5. Plan przejmie zobowiązania nałożone przez Radę Miasta w uchylanej uchwale: 
o Nr VII/108/99 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany D.91 

Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 
Szczecina. 

§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do opracowania projektu planu, o którym mowa w § 1 i 
przeprowadzenia wymaganej procedury formalnoprawnej.

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

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


