
RADA MIEJSKA 
W Olsztyna Nr XL/32/94UCHWAŁA

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 25 maja 1994 r.
W sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania prze

strzennego Dzielnicy Przemysłowej " Część A " w Olsztynie.

Na podstawie art. 13 ust.2 pkt.5 ustawy z dr.ia £ marca 1990 r. o saner 
terytorialnym / Dz.U.Mr 1S ,pcz.95 z późniejszymi zmianami / oraz art.17 ust.5 

ustawy z dnia 12 lipca 1924 r. o planowaniu przestrzennym / jednolity tekst : 
Dz.U.Mr 17 ,poz.99 z 1969 r. z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w Olsztynie 

uchwala co następuje :>
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§ 1.
1. Zatwierdza się miejscowy pian szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Dziel

nicy Przemysłowej " Część A " w Olsztynie. .
2. Plan składa się z następujących elementów :

1. /rysunek planu oznaczony tytułem : Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania
przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej " Część A " w Olsztynie.skala :1:2CCG,

2. /tekst planu oznaczony tytułem : Ustalenia do miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej "Część A" w Olsztynie 

- tekst .
Powyższe elementy stanowią niepublikowane załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przedmiotem miejscowego planu szczegółowego Dzielnicy Przemysłowej "Część A "jest 

opracowanie zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych ,ich funkcji 
składowej »produkcyjnej »usługowej.

§ 3-

Niniejszy plan obejmuje obszar położony w następujących granicach :
1) od strony południowej - tory kolejowe Olsztyn-Barczewo,
2) od strony północno-wschodniej - granica administracyjna miasta i projektowana 

ulica " Nowoprzemysłowa "
3) od strony zachodniej - Las komunalny i ulica Jagiellońska.
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§ 4.

Niniejsza zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dziel
nicy Przemysłowej "Część A"•jest jednoznaczne z wprowadzeniem odpowiednich zmian 

w planie ogólnym miasta na tym obszarze.

§ 5.

Zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy 

Przemysłowej "Część A" podlegają przepisem dotyczącym sporządzania ,uzgadniania i
uchwalania planu ,a więc wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez Radę Miejską w

/
Olsztynie.

§ 6.

1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do przedstawienia Radzie Miejskiej 
nie rzadziej niż co pięć lat :
1. /oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z reali

zacji miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielni
cy Przemysłowej "Część A" w 01sztynie<

2. /oceny aktualności tego planu.
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do wyznaczenia właściwej jednostki 

organizacyjnej Urzędu Miasta Olsztyna do :
1. /udostępniania planu do wglądu zainteresowanym oraz udzielania informacji o

ustaleniach dotyczących interesów stron.
2. /wydawania na żądanie zainteresowanych cdrysów planu oraz odpisów i wyciągów z

ustaleń planu .

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni cd dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Olsztyńskiego .

iPRZEWODNICZMY 
Rady Miejskiej

Roman Kiiezyńskimgr i;


