
PREZYDENT  MIASTA Data: 01 lipca 2015 roku 
STARGARD  SZCZECIŃSKI 

 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dla trasy 

przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV 

relacji Morzyczyn – Drawski Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego 

dotyczącego terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, 

Podmiejskiej, Podleśnej” i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie 

„Parku Przemysłowego””. 

 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz.199, z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały Nr XLI/481/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia  
26 sierpnia 2014 r., a także art.39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 03 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. 
poz.1235, z późniejszymi zmianami)  

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
 

projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard 

Szczeciński dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 

napięcia 110 kV relacji Morzyczyn – Drawski Młyn” oraz zmiany: „Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego 

terenu w rejonie ulic: Jana Matejki, Wojciecha Kossaka, Podmiejskiej, Podleśnej” 

 i „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu 

Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie „Parku Przemysłowego””, obejmujących 
łącznie cały przebieg w granicach miasta napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego 
napięcia 110 kV relacji Morzyczyn - Drawski Młyn, położonej w północnej części miasta,  
w obrębach geodezyjnych nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 13, przebiegającej od granic miasta w sąsiedztwie 
ul. Szczecińskiej, poprzez Park Przemysłowy, ul. Podmiejską, ul. Podleśną, ul. Elizy 
Orzeszkowej, ul. Władysława Reymonta, ul. Morską, ul. Gdyńską do ulicy Źródlanej (zgodnie  
z załącznikami graficznymi Nr 1, Nr 2 i Nr 3) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
w dniach od 09 lipca do 07 sierpnia 2015 roku, w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego  
w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, w dni robocze  
w godzinach od 8.00 do 16.00. 
 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
30 lipca 2015 roku (czwartek) w sali konferencyjnej (I piętro, pokój 111) Urzędu Miejskiego 
o godzinie 14.00. 
 

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. 
 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2015 roku. 
 

Prezydent Miasta 
Sławomir Pajor 


