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 Uwaga nie uwzględniona, ”oniewaw nie dotyczy ”rzedmiotu ”odjętej zmiany, którą byJo wskazanie te-

renu dla dodatkowych miejsc ”ostojowych w obszarze drogi Z.Z.1134.KŚW. Wnoszący uwagę nie 
kwestionuje rozwiązania ”rzyjętego w ”lanie natomiast proponuje poprowadzenie drogi w obszarze, 

który nie jest ”rzedmiotem zmiany ”lanu, która jednak jako dojazd do budynków mowe być w ”ro”o-

nowanym miejscu zrealizowana przy obecnych zapisach planu. 

§ 5. Do projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭZawadzkiego - Klo-

nowicaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭZawadzkiego - Klonowica 2ｬ, wyJowonego ”onownie do publicznego 

wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, w dniach od 4 marca 2009 r. do 3 kwietnia 

2009 r., wniesiono w ustalonym terminie do dnia 24 kwietnia 2009 r. 2 uwagi stanowiące integralną 
czę`ć dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 6. Prezydent Miasta Szczecin roz”atrzyJ ”owywsze uwagi w dniu 14 maja 2009 r. i ponownie 

w dniu 19 sierpnia 2009 r. 

§ 7. Przyjmuje się nastę”ujący s”osób roz”atrzenia zgJoszonej uwagi: 

1) wJa`ciciel terenu wniósJ o zmianę za”isu w terenie Z.Z.1128.MW dotyczącego obowiązku realizacji 
na terenie inwestycji o”rócz miejsc wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, dodatkowych 100 miejsc 

postojowych dla mieszkaLców osiedla Zawadzkiego - Klonowica. 

 Uwaga uwzględniona; 

2) Rada Osiedla wniosJa o zmianę za”isu w terenie Z.Z.1128.MW dotyczącego obowiązku realizacji na 
terenie inwestycji o”rócz miejsc wymaganych dla funkcji mieszkaniowej, dodatkowych 100 miejsc 

postojowych dla mieszkaLców osiedla Zawadzkiego - Klonowica. 

 Uwaga uwzględniona. 

Poz. 1868 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł941ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - Rynkowaｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬŁ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XXII/574/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ｭBolinko - 

Rynkowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXIII/595/08 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r., ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin (uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta 

Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) uchwala się zmianę Miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rze-

strzennego ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ w Szczecinie, na obszarze osiedla Niebuszewo - Bolinko oraz czę`cio-

wo na obszarze osiedla Drzetowo - Grabowo, w rejonie ulic: Emilii Sczanieckiej, 1-go Maja, Emilii Plater, 

Hi”olita Cegielskiego, Ofiar O`więcimia zwaną dalej ｭzmianą ”lanuｬ. 

2. Granice obszaru objętego zmianą ”lanu okre`la zaJącznik nr 1 w skali 1: 1000, zwany dalej rysun-

kiem zmiany ”lanu, będący integralną czę`cią uchwaJy. 

3. Wyrys ze Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta Szczecin 
(uchwaJa Nr XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dn. 24 listopada 2008 r.) stanowi zaJącznik nr 2, bę-
dący integralną czę`cią uchwaJy. 
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4. Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania stanowią zaJącznik nr 3, 

będący integralną czę`cią uchwaJy. 

5. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag do ”rojektu ”lanu stanowią zaJącznik nr 4, będący 
integralną czę`cią uchwaJy. 

§ 2. 1. W uchwale Nr XLVI/875/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadza 

się nastę”ujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 4 pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

ｭ26) S.B.2026.MW/U - pow. 1,22 ha;ｬ; 
2) w § 1 ust. 4 pkt 39 otrzymuje brzmienie: 

ｭ39) S.B.2039.KD.Z - pow. 3,54 ha;ｬ; 
3) w § 5 ust. 1 po pkt 24 dodaje się pkt 25 w brzmieniu: 

ｭ25) zabudowa obrzewna - zabudowa ciągJa wzdJuw ”rzestrzeni ”ublicznej ulic i ”laców.ｬ; 
4) w § 6 ust. 2 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

ｭ8) ”rzy lokalizacji budynków z ”omieszczeniami przeznaczonymi na ”obyt ludzi w zasięgu zagroweL 

i uciąwliwo`ci, obowiązuje zastosowanie `rodków technicznych zmniejszających te uciąwliwo`ci 
”oniwej ”oziomów ustalonych w odrębnych przepisach.ｬ; 

5) w § 6 ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ3) do”uszcza się wydzielenie (takwe ”o obrysie budynku), Jączenie dziaJek, jeweli sJuwy ono korekcie 
ich granic lub umowliwia ”rzyJączenie ich do istniejących, sąsiednich nieruchomo`ci w celu ”o-

prawy warunków zagos”odarowania.ｬ; 
6) w § 6 ust. 6 w pkt 5 ”o wyraweniu ｭo `rednicach:ｬ do”isuje się wyrawenie ｭ1,60 mｬ; 
7) w § 6 ust. 6 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

ｭ12) ustala się minimalne `rednice sieci rozdzielczych uzbrojenia terenu: sieć gazowa 25 mm, sieć 
wodociągowa 90 mm, kanalizacja `ciekowa 0,20 m, kanalizacja deszczowa 0,30 m.ｬ; 

8) w § 27 ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

ｭ3) istniejące kolektory ogólnos”Jawne o `rednicy 1,0 m do zachowania.ｬ; 
9) w § 30 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) istniejący kolektor ogólnos”Jawny o `rednicy 1,0-1,6 m do zachowania;ｬ; 
10) w § 31 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

ｭ10) zaleca się s”orządzenie kom”leksowej konce”cji zagos”odarowania terenów: S.B.2025.MW,U 

i S.B.2026.MW/U.ｬ; 
11) w § 31 ust. 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

ｭ4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV dobudowana do osJony `mietnikowej.ｬ; 
12) § 32 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 32. Teren elementarny S.B.2026.MW/U. 

  1. Ustalenia funkcjonalne: 

1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z wbudowanymi usJugami; 

2) do”uszcza się lokalizację obiektów handlowych o ”ow. s”rzedawy do 1000 m2. 

  2. Ustalenia ekologiczne: 

1) minimalna ”owierzchnia terenu biologicznie czynna w granicach dziaJki budowlanej: 30%; 

2) zakazuje się wycinki warto`ciowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych lub sytuacji gdy 
pojedyncze egzemplarze uniemowliwią s”eJnienie ustaleL dotyczących form zabudowy. Nie obo-

wiązuje ustalenie § 6 ust. 2 pkt 1; 

3) realizuje się bogaty program zieleni. 

  3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązujące i nie”rzekraczalne linie zabudowy, okre`lone na rysunku ”lanu; 
2) maksymalna ”owierzchnia zabudowy w granicach dziaJki budowlanej: 40%; 

3) wysoko`ć zabudowy do 6 kondygnacji nadziemnych, lecz nie mniej niw 12 m i nie więcej niw 
21 m z zastrzeweniem pkt 4; 

4) do”uszcza się zwiększenie wysoko`ci zabudowy do 30 m w rejonie narownika ulic: śmilii Scza-

nieckiej i 1-go Maja, na obszarze okre`lonym na rysunku planu; 

5) zabudowa na narowniku ulic: śmilii Sczanieckiej i 1-go Maja ”owinna stanowić zamknięcie kom-

”ozycyjne widoku ze skrzywowania; 

6) budynki kryte dachami ”Jaskimi; 

7) zabudowa o szczególnych wymaganiach budowlanych; 
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8) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych; 

9) zakazuje się lokalizacji reklam wolno stojących; 

10) zaleca się s”orządzenie kom”leksowej konce”cji zagos”odarowania terenów: S.B.2026.MW/U 
i S.B.2025.MW,U; 

11) nowa zabudowa obrzewna wzdJuw ul. 1-go Maja; 

12) do”uszcza się lokalizację wolno stojącej stacji transformatorowej w odlegJo`ci nie mniejszej niw 
10 m od obowiązującej i nie”rzekraczalnej linii zabudowy. 

  4. Ustalenia zasad parcelacji: 

1) do”uszcza się ”odziaJ terenu na dziaJki budowlane o ”owierzchni min. 1700 m2, pod warunkiem 

zachowania dostę”u do drogi ”ublicznej S.B.2036.KŚ.L lub S.B.2038.KŚ.L; 

2) minimalna szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej od dróg: S.B.2039.KŚ.Z i ul. Emilii Sczanieckiej 

45 m; 

3) kąt nachylenia granic nowo wydzielanych dziaJek budowlanych w stosunku do osi bez”o`rednio 
przylegającego ”asa drogowego: 80 - 100 stopni. 

  5. Ustalenia dotyczące obsJugi komunikacyjnej: 

1) obsJuga terenu z ulicy Kazimierza Królewicza, S.B.2038.KŚ.L; 

2) realizację zabudowy wymienionej w ust. 1, zmianę s”osobu jej uwytkowania lub ”rzebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę ”owodującą ”rzyrost ”otrzeb ”arkingowych, warunkuje się umieszcze-

niem na terenie ”rzedsięwzięcia od”owiedniej dla jego ”rawidJowego funkcjonowania ilo`ci miejsc 

”ostojowych, którą okre`la się na ”odstawie wskauników ustalonych w pkt 3; 

3) ustala się nastę”ujące minimalne wskauniki zas”okojenia ”otrzeb na miejsca postojowe: 

a) budynki mieszkalne - 1 miejsce postojowe/ 1 mieszkanie, 

b) biura i usJugi - 2 miejsca postojowe/100 m2 ”owierzchni uwytkowej, 
c) handel - 3 miejsca postojowe / 100 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
d) gastronomia: 3 miejsca postojowe / 10 miejsc konsumpcyjnych. 

  6. Ustalenia dotyczące obsJugi inwynieryjnej: 
1) zao”atrzenie w wodę, gaz, cie”Jo, energię elektryczną, obsJugę telekomunikacyjną oraz od”rowa-

dzanie `cieków i wód o”adowych realizuje się w o”arciu o istniejące i ”rojektowane sieci uzbro-

jenia w ulicach: S.B.2036.KD.L, S.B.2038.KD.L, S.B.2039.KD.Z i Emilii Sczanieckiej; 

2) istniejący kolektor ogólnos”Jawny o `rednicy 0,8/1,2 m - z dopuszczeniem przebudowy, rozbu-

dowy, remontu oraz budowy w nowej lokalizacji w terenie S.B.2038.KD.L; 

3) istniejące sieci: wodociągowa o `rednicy 100 mm, cie”lna o `rednicy 2x400 mm i 2x80 mm, 

elektroenergetyczna 15 kV i 0,4 kV - z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy, remontu, likwi-

dacji oraz budowy sieci w nowej lokalizacji; 

4) projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV wbudowana, dobudowana lub wolno stojąca; 

5) ”rojektowana sieć cie”lna o `rednicy 2x400 mm. 

  7. Ustalenia dotyczące obiektów i obszarów chronionych: 

Teren objęty strefą ochrony ”o`redniej zewnętrznej ujęcia wody ｭ1-go Majaｬ.ｬ; 
13) w § 34 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

ｭ1) obsJuga terenu z ulicy Księcia Racibora (S.B.2041.KŚ.Ś);ｬ; 
14) uchyla się w § 34 ust. 5 pkt 2; 

15) w § 45 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭ2) istniejący kolektor ogólnos”Jawny o `rednicy 1,6 m do zachowania;ｬ; 
16) § 53 otrzymuje brzmienie: 

  ｭ§ 53. Ustala się stawkę ”rocentową sJuwącą naliczaniu o”Jaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysoko`ci: 
ｭ1) 30% dla terenów S.B.2013.U, S.B.2026.MW/U, z wyJączeniem gruntów komunalnych, 

 2) 0% dla gruntów komunalnych i ”ozostaJych terenów objętych niniejszym planem.ｬ. 

2. PozostaJe ustalenia nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Zachodnio”omorskiego i ”odlega równiew ”ublikacji na stronie internetowej gminy. 

PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 
 

Bazyli Baran 
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ZaJączniki do uchwaJy Nr XXXVIII/941/09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. (poz. 1868) 

ZaJącznik nr 1 

 



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodnio”omorskiego Nr 70 ｦ 12764 ｦ Poz. 1868 

 

ZaJącznik nr 2 
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ZaJącznik nr 3 

Rozstrzygnięcia o s”osobie realizacji za”isanych w ”lanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych miasta oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413) okre`la się nastę”ujący s”osób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakre-

su infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy. 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sJuwące zas”okajaniu zbiorowych ”otrzeb 
mieszkaLców stanowią - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) - zadania wJasne gminy. 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zapisane w niniejszym planie obejmują: 

1) traktowane jako zadania ws”ólne, inwestycje w granicach linii rozgraniczających ”oszczególnych ulic, 
w tym budowę lub modernizację ulicy wraz z o`wietleniem, uzbrojeniem podziemnym, `ciewkami ro-

werowymi, zielenią i od”owiednimi zabezpieczeniami technicznymi zmniejszającymi uciąwliwo`ć w ro-

zumieniu ”rze”isów o ochronie `rodowiska; 

2) inwestycje realizowane samodzielnie zlokalizowane w lub poza liniami rozgraniczającymi ulic. 

§ 2. Wykaz terenów elementarnych, w których za”isane zostaJy inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej nalewące do zadaL wJasnych gminy: 

Lp. Numer terenu 
elementarnego 

Zapisane w planie przeznaczenie terenu (opis inwestycji) 

1 2 3 
1 S.B.2021.MW,U Kolektor ogólnospławny. 
2 S.B.2024.KS,KG Kolektor ogólnospławny. 
3 S.B.2039.KD.Z Kolektor ogólnospławny. 
§ 3. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 2: 

1. Realizacja inwestycji ”rzebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. ustawą 
”rawo budowlane, ustawą o zamówieniach ”ublicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie `rodowiska. 

2. S”osób realizacji inwestycji okre`lonych w § 2 mowe ulegać modyfikacji wraz z dokonującym się 
”ostę”em techniczno - technologicznym, zgodnie z zasadą stosowania najle”szej dostę”nej techniki 
(okre`lonej w art. 3 pkt 10 ustawy Prawo ochrony `rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. t. j. Dz. U. 

z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), o ile nie stanowi naruszenia ustaleL ”lanu. 

3. Inwestycje w zakresie ”rzesyJania i dystrybucji ”aliw gazowych, energii elektrycznej lub cie”Ja 
okre`lone w § 2 realizowane będą w s”osób okre`lony w art. 7 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 

kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

4. Realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 2, jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), przy czym: 

1) wydatki majątkowe gminy okre`la uchwaJa Rady Miasta w s”rawie wieloletniego ”rogramu inwesty-

cyjnego; 

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budwetu Miasta ustala się w uchwale budwetowej. 
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§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy infrastruktury komunikacyjnej wymienionej w terenach elemen-

tarnych wskazanych w § 2 finansowane będą ”rzez budwet miasta lub na podstawie porozumieL z innymi 

podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji w terenach elementarnych wskaza-

nych w § 2 finansowane będą na ”odstawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zao”atrzeniu w wodę 

i zbiorowym od”rowadzaniu `cieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze 

zm.), ze `rodków wJasnych ”rzedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w oparciu o uchwalane 

”rzez Radę Miasta wieloletnie ”lany rozwoju i modernizacji urządzeL wodociągowych i kanalizacyjnych 
(art. 21 ustawy) lub przez budwet miasta. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycznych, cie”Jowniczych objętych miejskim systemem 

ogrzewania i gazowych finansowane będą na ”odstawie art. 7 ust. 5 i 6 ustawy Prawo energetyczne 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). 

ZaJącznik nr 4 

Rozstrzygnięcie w s”rawie uwag wniesionych do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego ｭBolinko - Rynkowaｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭBolinko - Rynkowa 2ｬ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin rozstrzyga, co następuje: 

Śo ”rojektu ”lanu, wyJowonego do ”ublicznego wglądu z ”rognozą skutków w”Jywu ustaleL ”lanu na `ro-

dowisko nie wniesiono uwag, zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną czę`ć dokumentacji for-

malnoprawnej prac planistycznych. 

Poz. 1869 

 

UCHWAIA NR XXXVIIIł943ł09 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 7 wrze`nia 2009 r. 

 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｭWarszewoｬ 
w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo 3ｬŁ 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, zm. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, zm. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, zm. 

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, zm. z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413); Rada Miasta Szczecin uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Zgodnie z uchwaJą XXII/572/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przy-

stą”ienia do s”orządzania zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla ｭWar-

szewoｬ w Szczecinie ”od nazwą ｭWarszewo 3ｬ, zmienionej uchwaJą Nr XXIV/620/08 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r., po stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego miasta Szczecin (uchwaJa XXVIII/706/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 

listopada 2008 r.) uchwala się Miejscowy ”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭWarszewo 3ｬ 

w Szczecinie, na obszarze osiedli Warszewo i Niebuszewo, zwany dalej ｭplanemｬ. 


