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PREZYDENT  MIASTA  STARGARD 

 

 

 

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu  

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”. 

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz.1073, z późniejszymi zmianami) oraz uchwały 

Nr XXIV/247/2016 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 listopada 2016 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 2017 r. poz.1405, z późniejszymi zmianami)  

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Stargardu Szczecińskiego”, obejmującej obszar działki o numerze 1183/2 w obrębie 5 

przy ul. Ceglanej (zgodnie z załącznikiem graficznym eksponowanym na tablicach ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej www.bip.um.stargard.pl w dziale Komunikaty) 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 października do  

23 listopada 2017 roku, w pokoju nr 12 Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ulicy 

Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. W okresie 

wyłożenia projekt publikowany będzie także na powyższej stronie internetowej. Przedmiotem 

zmiany Studium jest zmiana przeznaczenia terenu urządzeń sportowych i turystycznych, 

oznaczonych symbolem UT.9a.1, na teren o funkcji mieszanej, oznaczony symbolem IM,  

w celu dostosowania do aktualnych potrzeb. 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się  

w dniu 26 października 2017 roku (czwartek) w sali konferencyjnej (I piętro, pokój 111) 

Urzędu Miejskiego o godzinie 14.00. 

 

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby 

prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 

wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. 

 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Stargard z podaniem imienia  

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku. 

 

 

Prezydent Miasta 

Rafał Zając 


