
Uchwała Nr VII/50/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 29 listopada 1994 r. 

w sprawie Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Płonia-Smierdnica 

        Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami), art. l pkt. 25 lit „f” ustawy z 

dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych 

pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw 

(Dz. U. nr 34 poz. 198 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 3 w związku z art. 18 

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 17 poz. 99 z 1989 r. z 

późniejszymi zmianami) 

 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala się Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania osiedla Płonia-Smierdnica 

składający się z: 

1) tekstu planu stanowiącego załącznik nr l do niniejszej uchwały, 

2) rysunku planu w skali l:2000 stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Ustalenia Miejscowego planu ogólnego m. Szczecina uchwalonego w dniu 16 maja 1994 r. 

Uchwałą Nr L/709/94 Rady Miejskiej w Szczecinie (Dz. Urzędowy Województwa 

Szczecińskiego Nr 9/94 z dnia 11 lipca 1994 r.) zawarte w Załączniku Nr l, Zeszyt l "Część 

ogólna", w części obejmującej: 

"słownik terminów użytych w tekście planu i Ustalenia ogólne - OG" obowiązujące na 

obszarze całego miasta, zachowuje się jako integralny element ustaleń planu szczegółowego.  

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta. W szczególności zobowiązuje się 

Zarząd Miasta do: 

1) naniesienia na rysunek planu ogólnego m. Szczecina granic terenu objętego planem 

szczegółowym z informacją, że podstawę decyzji administracyjnych w obrębie tego terenu 

stanowi plan szczegółowy, 

2) zamieszczenia odpowiedniej informacji w tekście planu ogólnego, 

3) uzupełnienia w ustaleniach szczegółowych dla terenów elementarnych identyfikatorów 

geodezyjnych terenów (w miarę postępu prac nad Systemem Informacji o Terenie) i 

identyfikatorów adresowych terenu, 

4) ogłoszenia niniejszej uchwały wraz z rysunkiem planu na urzędowej tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Miejskim,  

5) opublikowania planu (w formie popularyzatorskiej) w odrębnej broszurze. 



§ 4. 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Szczecińskiego. Załączniki do uchwały nie podlegają publikacji.  

  

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

  

 


