
Nr VI/52/94
Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 50 listopada 1994 r.

UCHWAŁA

RADA MIEJSKA
w Olsztynie

w sprawie:zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodaro
wania przestrzennego dzielnicy przemysłowo-składowej "B,C" w Olsztynie

Na podstawie art. 18 ust.2 p.5 ustaw z dnia 8 marca 1990 r. o samo
rządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16 poz. 95/,art.17 ust.5 ustawy z dnia 12 

lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.Nr 17 z 

1989 r.poz.99 ) Rada Miejska w Olsztynie uchwala :

§ 1

1. Zatwierdza się miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzen
nego dzielnica przemysłowo-składowej "B,C" w Olsztynie .

2. Plan składa się z następujących elementów:

a/rysunku planu -oznaczonego tytułem - Olsztyn,dzielnica prsmysłowc- • 
składowa miejscowy plan szczegółowy zagospodarowa
nia przestrzennego ,skala 1:2000,

b/tekstu planu - oznaczonego tytułem - ustalenia do miejscowego planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

przemysłowo-składowej "B,C" w Olsztynie.

3. Rysunek planu wymieniony w punkcie 2a oraz tekst planu wymieniony w punk
cie 2b,stanowią podstawę do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

gospodarki przestrzenią .
4. Powyższe elementy stanowią niepublikowane załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do wyznaczenia właściwej jedno
stki organizacyjnej Urzędu Miasta do : '
1. Przechowywania i udostępniania planu zainteresowanym oraz udzielania infor

macji o ustaleniach planu dotyczących interesów stron.
2. Wydawania na żądanie zainteresowanych odrysów planu oraz odpisów i wycią

gów z ustaleń planu ,za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów.

§ 3

Zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dziel
nicy przemysłowo-składowej "B,C" w Olsztynie,podlegają przepisom dotyczącym
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sporządzania,uzgadniania i uchwalania planu; wymagają każdorazowo zatwierdze
nia przez Radę Miejską w Olsztynie.

§ 4

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej nie 

rzadziej niż co 5 lat :

1 .Wniosków oceny skutków zmian w zagospodarowaniu dzielnicy przemysłowo-skła- 
dowej "B,C" w Olsztynie, wynikających z realizacji miejscowego planu szcze
gółowego zagospodarowania przestrzennego.

2.Oceny aktualności tego planu.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 6

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta w Olsztynie do zamieszczenia w prasie lokal
nej informacji o uchwaleniu planu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Olsztyńskiego.

przewodniczący 
Ra^J^ejskiej

Bogdan Pierechod


