
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie
Uchwała Nr X£X/6Q/92

Rady Miejskiej w Olsztynie
Z dnia . £9 kwietnia 1992r#

w sprawie przystąpienia do aktualizacji miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dajtki w Olsztynie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym / DzU Nr l6,poz.95 z późn.zm./, art.34 ust.3 

ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.o planowaniu przestrzennym / DzU z 1989 r. 
Nr 17,poz.99 z późnizm./ oraz '=• .. art 16,pkt 1 , lit.b ustawy z dnia 

4 października 1991 r. o zmianie niektórych warunków przygotowania inwes
tycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991 - 1995 oraz o zmianie nie
których ustaw / DzU Nr 103,pcz.446 / Rada Miejska postanawia, co nastę
puje :

§ 1.
Aktualizacji będą podlegały ustalenia miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego Osiedla Dajtki , zatwierdzonego uchwałą 

Nr IV/28/90 Rady Miejskiej'w Olsztynie z dnia 20 -września 1990 roku.

§ 2.
Przedmiotem aktualizacji będą zmiany w rozmieszczeniu handlu i usług 

w ośrodku centralnym osiedla oraz regulacja terenów przeznaczonych na 

funkcje publiczne / zieleń osiedlowa / i mieszkaniowe.

§ 3.
W obrębie ośrodka centralnego osiedla zmiany polegają na przesu

nięciu lokalizacji kościoła oraz wynikających z tego działania następstw.

§ 4.
Regulacja pomiędzy terenami przeznaczonymi na zieleń osiedlową ,a 

terenami mieszkaniowymi dotyczy przypadków , w których właścicielom lub 

użytkownikom wieczystym gruntów mogą być sprzedane lub oddane w użytkowa
nie wieczyste w trybie bezprzetargowym , części przyległego gruntu nie
zbędne dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych działek, 
jeżeli części te nie mogą być sprzedane lub oddane w użytkowanie -wieczyste 

jako odrębne działki budowlane i wynika z wniosków samorządu osiedla 

odnośnie zamiarów; , celu i zakresu prac prowadzonych siłami mieszkańców 

nad urządzaniem terenów zielonych.
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§ 5.
Pozostałe ustalenia planu nie ulegną zmianom.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
Rady ÆLÀskift.j

mgr Roi


