
 
 

 

Szczecin, dnia 09.06.2022r. 

         

 

 

WAiB-I.1431.2.4.2022.AK 

 

Dotyczy: wniosku z dnia 26.05.2022r. o udzielenie informacji publicznej w zakresie obowiązujących miejscowych 

planów zagospodarowania dla nieruchomości położonych przy ul. Łowczych 8, ul. Tatarakowej oraz ul. Pod 

Lasem 

 

Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, w odpowiedzi na powyższy wniosek, zgodnie z art. 

1 ust. 1 i art. 6 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej,  informuje, iż: 

- działka nr 70 obręb 4089 przy ul. Łowczych znajduje się na terenie na którym w chwili obecnej obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania uchwalony Uchwałą nr LV/1025/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 

2006 r. (tekst ujednolicony) w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Wielgowo–Sławociesze– Zdunowo” w Szczecinie (Dz.Urz.Woj.Zach.10.106.1892). Działka leży w terenie 

elementarnym D.W.1134.MN,U którego przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 

stojąca z dopuszczeniem usług. Dopuszcza się usługi w zakresie:  

a) obsługa firm i klientów (dopuszczenie nie dotyczy usług motoryzacyjnych),  

b) handel detaliczny w lokalach o powierzchni użytkowej do 100 m2 , z wyłączeniem sprzedaży paliw płynnych i 

gazu płynnego do pojazdów samochodowych. 

Na dzień 19.02.2001 obowiązywał Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina 

uchwalony Uchwałą nr L/709/94 z dnia 16 czerwca 1994r. Działka znajdowała się w terenie elementarnym 

D.W.01.MN, dla którego funkcją dominującą było mieszkalnictwo. 

- działka nr 79 obręb 4011 przy ul. Tatarakowej leży na terenie na którym w chwili obecnej brak jest 

miejscowego planu zagospodarowania. 

Na dzień 08.12.1999r. znajdowała się na terenie, na którym obowiązywał Miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalony Uchwałą nr L/709/94 z dnia 16 czerwca 1994r. 

Działka znajdowała się w terenie elementarnym D.W.04.ER, dla którego funkcją dominującą było rolnictwo. 

- działka nr 31 obręb 4209 przy ul. Pod Lasem leży na terenie, na którym w chwili obecnej brak jest miejscowego 

planu zagospodarowania. 
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Na dzień 08.12.1999r. znajdowała się na terenie, na którym obowiązywał Miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina uchwalony Uchwałą nr L/709/94 z dnia 16 czerwca 1994r. 

Działka znajdowała się w terenie elementarnym D.W.05.ER, dla którego funkcją dominującą było rolnictwo. 

 
Jednocześnie, informujemy iż wszystkie Uchwały podjęte od 1990r. dostępne są na stornie BIP Miasta Szczecin. 
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