
 

 

                                                                                       Szczecin  2022-06-21 

                  

 
znak:  WAiB-IV.1431.2.17.2022.GB 

 
dotyczy:  wniosku  z  dnia  2.06.2022r. w  sprawie udostępnienia  informacji  
publicznej  w  zakresie  ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Szczecin dla działek nr 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33/1 
z obr. 3053 położonych w rejonie ul. Stołczyńskiej w Szczecinie.    
      

Odpowiadając na wniosek otrzymany dnia 7.06.2022r. o udostępnienie 
informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej Wydział  Architektury i Budownictwa  Urzędu  Miasta  
Szczecin  informuje,  że  aktualnie dla wnioskowanego terenu obowiązuje 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie 
uchwalony przez Radę Miasta Szczecin uchwałą nr XXVIII/818/21 z dnia 
27 kwietnia 2021r., i tak:  

 działki nr 28, 29, 30, 32 i część działki nr 33/1 oraz część działki nr 27 znajdują 
się w granicach terenu elementarnego P.S.9023.PUw o przeznaczeniu terenu: 
funkcja przeładunkowa, produkcyjno-składowa, magazynowa. 

 część działki 27 oraz część działki nr 33/1 znajduje się w granicach terenu 
elementarnego P.S.9047.KDW o przeznaczeniu terenu: droga wewnętrzna. 

 część działki nr 33/1 znajduje się w granicach terenu elementarnego 
P.S.9029.ZN o przeznaczeniu terenu: zieleń naturalna z kanałem. 

Wnioskowany teren znajduje się w jednostce planistycznej P.S.07 Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin 
uchwalonym przez Radę Miasta Szczecin uchwałą Nr XXXIX/1061/22 z dnia 
26 kwietnia 2022r.  

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu  Miasta  Szczecin informuje, że 
uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Skolwin Port 3” w Szczecinie oraz uchwała Rady Miasta Szczecin 
w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Szczecin została podana do publicznej wiadomości poprzez publikację 
w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej tutejszego 
urzędu w zakładce: prawo lokalne, uchwały Rady Miasta. 

 Ponadto, wydział informuje, że prowadzenie prac w zakresie planowania 
przestrzennego Miasta, a w szczególności opracowywanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina oraz ich zmian należy do 
zadań statutowych Biura Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą 
w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2. 
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