
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/1260/14 

Rady Miasta Szczecin 

z dnia 21 lipca 2014 r. 

rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 4” w Szczecinie. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647; zm. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445; zm. z 2013 r. poz. 21, 
poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; zm. z 2014 r. poz. 379) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo 4” 
w Szczecinie, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: od 1 października 2013 r. 
do 22 października 2013 r., od 6 grudnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., od 14 lutego 2014 r. do 
7 marca 2014 r., od 16 maja 2014 r. do 6 czerwca 2014 r., wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, wniesiono w ustalonym terminie do dnia 5 listopada 2013 r., do dnia 15 stycznia 2014 r., 
do dnia 21 marca 2014 r., do dnia 23 czerwca 2014 r. dwie uwagi, zgodnie z wykazem uwag 
stanowiącym integralną część dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych. 

§ 2. Prezydent Miasta Szczecin w dniach: 12 listopada 2013 r., 30 stycznia 2014 r., rozpatrzył 
powyższe uwagi. 

§ 3. Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia zgłoszonych uwag: 

1. Uwaga dotycząca dopuszczenia, na każdej z działek o nr 8/10, 8/11, 8/12 z obrębu 3082, 
położonych przy ulicy Francuskiej, budowy dwóch budynków jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej. Uwaga uwzględniona. W terenie elementarnym P.W.7004.MN,U 
wprowadzono ustalenie szczegółowe: „w granicach terenu 1.MN,U, oznaczonego na rysunku planu, 
w granicach jednej działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 890 m2, dopuszcza się 
lokalizację dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej”. W terenie elementarnym 
P.W.7005.MN,U wprowadzono ustalenie szczegółowe: w granicach terenu 1.MN,U, oznaczonego na 
rysunku planu, w granicach jednej działki budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2, 
dopuszcza się lokalizację dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej”. Dla każdej 
działek nr 8/6, 8/9, 8/13, znajdujących się w terenie P.W.7004.MN,U oraz działek nr 8/14 i 8/17 
znajdujących się w terenie P.W.7005.MN,U, składający uwagę uzyskał pozwolenie na budowę dwóch 
budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Uwzględnienie uwagi umożliwi, na działkach 
o nr 8/10, 8/11, 8/12, realizację zabudowy o jednorodnym charakterze, podobnych gabarytach 
i intensywności zabudowy. 

2. Uwaga dotycząca dopuszczenia na działce nr 20/5 z obrębu 3079, o powierzchni około 693 m2, 
położonej przy ulicy Jemiołowej 15, budowy dwóch budynków jednorodzinnych 
w zabudowie bliźniaczej. Uwaga uwzględniona. W terenie elementarnym P.W.7006.MN,U 
wprowadzono ustalenie szczegółowe: „w granicach jednej działki budowlanej o powierzchni nie 
mniejszej niż 690 m2 dopuszcza się lokalizację dwóch budynków jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej”. Umożliwi to realizację zabudowy zgodnie z oczekiwaniami składającego uwagę. 
Zabudowa będzie nawiązywała gabarytami i intensywnością zabudowy do dwóch budynków 
jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zrealizowanych na sąsiedniej działce nr 20/4, 
o powierzchni działki zbliżonej do działki nr 20/5. 
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