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ZAWIAl)(}NtIENItl]

Na poclstarł,ie ari. 17 pkt 2 ustawy z. <Inia 2] i:larca. 2003 r, o plarrowalliu
izagospodarclwaniu przestrzennym (Dz. U.,z2020 r.po7.293 zc znr.) zarł,iadanrianr o po<l"jęciu

przez tr{ade Miasta Szczecin t,Jchwały Nr XXVl/765lż1 z, dnia 2]] lutego 2021 r.. w sprawie
przi/stąpięnia ilci sporządzenia nriejscowego planu z-agospodarowiuria przestrzenncgii ,,zdroje
- Zielony l)wór" w Szczecinie, obejmującego obszar połozoiry rv cizielnicy l)rawoŁlrz-eże.
w gran i cacir adm i ni stracyj nych osi ecl l a /,dt, o.je 

"

Plan obe_jrnąje clbszar o pt.lwierllchni ol<. 1 
-l 
,52 ha, ograniczcil,1_v:

- clc] półrrocnego w,schodtt: ulicą Walecznyclr i Lliicą Mączną;
- oci połtlcllriowego wschodu; ulicą I\4ączną (clawną Poczdamską);
- ocl połuclnioi,ł,ego zaclrodu: ,ztlpleezami zabucitlwy przy tllicy l1ubirlcz),lrór.v oraz ulici}
Wzgórze:
- od północirego zaciroclu: ulicą Poległyclr i połttdniorvo zachodnii1 granicą cnlenlarza
połozonego pi,zy ulicy l'oległyclr, zgtlclnie z,załącznikicrn graliczrlym.

Przedmiotem planu są: zabuciorva usługowa w zespclle elrvorsko-parkor.vynr clawnego
Dottru Dziecka Nl 2 przy ul. Waleczrtyclr, tereny zabuclowy mieszlranicli.vei jedrrortldzinrre_i

z łrsługami, tereny zieleni trrządzone.i oraz infiastrttktura teclrniczna.
Wnioski do planł"r miejscowcgo l1logą byc składarre na aclres: lliuro Planowania

Przestrzennego Miasta w Szczeoitiie tli. §zyrnanclwskiego 2"71-416 Szczecilr. lub lł, lbrmie
elektronicznej za pomocą środlrów konrunikac,ii elckironicznej poprzc7, pL)xilę e lelrtroniczną na
adręs bp§${&u§Lg{crps]§,pl albo za polnocą platformy ePtJAP, w terminie 30 clni ocl dnia
otl,złJmania zawi ąllomicnia.
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Załączltik clo uclrwały Nr XXVI/765/2l

Rady Miasta Szczecin

z dnia23 lutego 202l r"

granica obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia
mpzp "Zdroje - Zielony Dwór" w Szczecinie
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UZA§ĄnNl§iqtp

f,}bszaL objęt;,pltl.iektclll irchwa[1,,o przystąpi*niu ilo sptlrzi5lzellia tnie,isctlrvcgo 1llanu
zirgłsporiarowania 1lrzesll:zenllego ..ZrlLrlie * Zielolly l)r.vi!r" iv Szczecinie p*ioź.ol}},.jest rv ilzieinic.v
[}ralvobl,zezc, ul łisier]lu Zd1,ojc. Porl,iel,zania ob.jęta 1r17_y5lirllit,nicttt tvyntlsi oli. i7"52 ha,

Obszal ptlłl,stilpienia clbłjrllLlje: z*spirł rlrvorskłr-l:ark*w_y. datvtl_y I)orn Driccl,;ł lJi ) 1-lrz;
ul. Waleczrr,r,t,h (rvpisan"v do rejestt,tr zab1ltkólv pod ntlfilolem n-9l}7 z drria 20 lipr:ii lt} ti r.) olaz
zaburlorvę lllieszkatliotl,ą.ieclnrrlaclzir1l,}ą usytllowaną rł,zdłttz uiicl {.'eelrolvej, l{Lrbalcz_ykrilv i Wzgłirze.

l}odjęcie ln1,1zp ,,Zdroje , Zielorry l]wór" r.v3.,nil<a z lirlrr]*cznośc.i ttregttliilvatria biceących
pott^złil rv otlsz&t,zc i:lłlicjącej zabudou,y triicszltnniorvej cllaz rozszęrze nia nl<rźlirr,łlści inrvestl"c3,jn_r.,cir
i ociłronlryclr zespolu drvclt,slltl*pari<orvego z utt,zynlatriettl rrbeetlie oLlowiilzującego podstarvolłe*o
prz*ztlacrailia tclctt(l nil lirnlicjc tlslugtrrvt.'l'{tłrva {łnnttłł rcu,italizacji zesllłlłu ztlstanic \łypr&cowa!li].
tł pot,łzuntietlitl z Woiełvódzliittl Kotlserwatofelł Zabytkólv"

Obszal. rrit lttćtynr pLzy,stępuje się rio sporz4dzr,nia trlpzp ,.ldioje , lieiriny L]iłór" iv Szc::*cinie
oĘęty.ie;t y, przervłrżającej części nliejscłrrvynr 1rianr:nr lagosl,}f}diil0\,r/ania 1łrzesLrzę1111t${),,lrirojt *
Waleczn.vch" w Szczecinie (tJchr.łała NlX[,lVllll:i t0 l{acl.v Miasta Szcręcin ł, dnia 0l marr:a
20l0 r.] orilz \l.,] obrębie poszet,zcnia r-rlic Mącznc.j i Wzqólz* tv grarlicar:lt zrllian h1 iejscorvcgo planu
tlgólnegir zagoslrr"lclirt,rirł,illtlil ll|,7§slt/ctlliłjLlu rlłiasiłt 5zczecina dla dziclnicly l}t,a,,vc,til,zeze: l_].44 iI].4ó
([Jclllvala Nr X1.1lli54];'98 Ratl,v fufialta Szerccirra ,l. clrńit 23 lLrtcgri 19!}źt l.j tlrłz [).67 (l,Jchrvała
1{t XV;,tr84l99 liad,v h,liasla §zczecina z rjriia 25 pardziet,nika l999 ł,.)"
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