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Nr XXXI/103/93UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 14 lipca 1993 roku

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji raiejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego Północnej strony Osiedla Mazurskiego 

w Olsztynie /zawartej między ul. Pstrowskiego, Ks.St.Wyszyńskiego 

i Al.M.J.Piłsudskiego / zatwierdzonego uchwałą Miejskiej Rady 

Narodowej nr 17/118/70 ze stycznia 1970 r. wraz z aktualizacją w/w 

planu zatwierdzoną zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyna 

nr 10/79 z dnia 30 października 1979 r. oraz zmianami wprowadzonymi 
uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nr XV/71/87 z dnia 14 maja 1987 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95 z późn.zm. / oraz 

art. 17 ust.3 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym 

/tekst jednolity :Dz.U.Nr 17 z 1989 r.,poz.99 z późn.zm. / Rada Miejska
co następuje :uchwalaw Olsztynie

§ 1.1. Zatwierdza się aktualizację miejscowego planu szczegółowego 

zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Mazurskiego 

w Olsztynie - część północna .
2. Plan składa się z następujących elementów :

1/ Rysunek planu zatytułowany Miejscowy plan szczegółowy 

zagospodarowania przestrzennego Kolonia Mazurska - część 

północna - aktualizacja ".
Plansza podstawowa skala 1 : 1000 

2/ Tekst planu zatytułowany Ustalenia do aktualizacji
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzen
nego terenu Osiedla Mazurskiego - część północna.
Powyższe elementy stanowią nieopublikowane załączniki do 

niniejszej uchwały .
§ 2.1. Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje północna,, stronę Osiedla Mazurskiego .
2. Granice obszaru aktualizacji zostały określone ulicami :

od północy Al.M.Piłsudskiego, od wschodu istniejącymi pracowni
czymi ogrodami działkowymi i terenami rolnymi, od południa 

ul. Pstrowskiego i od zachodu ul.K.St.Wyszyńskiego .
3. wprowadzone zmiany dotyczą obszaru istniejacoego osiedla zabudowy 

mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej wraz z terenami o innych



funkcjach Osiedla Mazurskiego - część północna .
4. Aktualizacja miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania 

przestrzennego Osiedla Mazurskiego części północnej wprowadza 

zmianę w rysunku i ustaleniach planu ogólnego miasta Olsztyna
TeKst ustalenia szczegółowego 

zmiany w niepublikowanym załączniku niniejszej uchwały .
5. Ogólna powierzchnia terenu w granicach opracowania wynosi 70,0 ha. 

§ 3- Niniejsze zatwierdzenie aktualizacji miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Północnej strony 

Osiedla Mazurskiego w Olsztynie jest jednoznaczne z wprowadzeniem 

odpowiednich zmian w planie ogólnym miasta na tym obszarze .

dla obszaru o symbolu PB - 13.

§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do przedstawienia
Radzie Miejskiej nie rzadziej niż co pięć lat :
1/ oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym ’wynika

jących z realizacji miejscowego planu szczegółowego zagospo
darowania przestrzennego Północnej strony Osiedla Mazurskiego 

wynikających z aktualizacji .
2/ oceny aktualności planu wraz z aktualizacją.

§ 5- Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do wyznaczenia 

właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta do :
1/ udostępnienia planu do wglądu zainteresowanym oraz udzielania 

informacji o ustaleniach dotyczących interesów stron.
2/ v/ydawania na żądanie zainteresowanych odrysów planu oraz 

odpisów i wyciągów z ustaleń planu, za zwrotem kosztów 

sporządzania tych dokumentów .

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Olsztyńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Olsztyna .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego .
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