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Wniosek z dnia 16 grudnia 2022 r. 

 

W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin 

w dniu 16 grudnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla wskazanych nieruchomości, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, co następuje. 

Ad 1, 2, 5 i 6. Informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Szczecin oraz przeznaczenia nieruchomości w planach dostępne 

są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, pod adresem: 

http://geoportal.szczecin.pl/, wybierając ikonę Geoportal.  

W Geoportalu funkcjonuje wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie nieruchomości zarówno 

poprzez wskazanie adresu nieruchomości, jak również poprzez wskazanie obrębu i numeru 

działki. Po prawej stronie od okna „Szukaj” w oknie z domyślnym ustawieniem „Podstawowy 

Plan Szczecina” należy wybrać „Zagospodarowanie przestrzenne”. Następnie po odnalezieniu 

działki, prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję „Informacje o obiekcie”, a następnie 

„MPZP” tj. dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranej działki. Jeśli dla danej działki zostały uchwalone miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, w zakładce tej będą dostępne linki do obowiązujących, 

bądź wszczętych uchwał. 

Informacja na temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Szczecin, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/1061/22 Rady Miasta Szczecin 

z dnia 26 kwietnia 2022 r., dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin, pod linkiem: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50707.asp, ścieżka dostępu: 

BIP UM Szczecin/ Wydziały i Biura Urzędu Miasta/ Wydział Architektury i Budownictwa/ 

Architekt Miasta/ Biuro Planowania Przestrzennego Miasta/ Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta   

 



 

Ad 3, 4 i 7. Aby uzyskać informacje w sprawie toczących się postępowań w sprawie 

zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak również 

przeznaczenia nieruchomości w projekcie nowego planu, z wnioskiem należy zwrócić się 

bezpośrednio do jednostki właściwej, realizującej zadania statutowe w tym zakresie tj. Biura 

Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71 – 416 Szczecin, 

tel. 91 42 21 055, e-mail: bppm@um.szczecin.pl.  

Ad 8. Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin informuje, 

że dla wskazanych we wniosku działek nie wydano decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 

 

Z poważaniem 


