RADA MIEJSKA
w Olsztynie

U C H W A L A

Nr VI/55/94

Rady Miejskiej v; Olsztynie
z dnia 30 listopada 1994 r.

w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 3 marca 1990 r. o samo
rządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16 pcz.95 z późniejszymi zmianami) art.17 ust.3
ustawy z dn.12 lipca 1984 r.o planowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.
U.Nr 17 pcz.99 z 1989 r. z późniejszymi zmianami)i art.7 ust.1 pkt.1 i ust.5
ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.Nr
11,poz.79 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Olsztynie uchwala co nastę
puje :

§ 1
1.Zatwierdza się miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego
Dzielnicy Redykajny w Olsztynie.
2.Plan składa się z następujących elementów :
1/rysunek planu w skali 1:2000 zatytułowany "Olsztyn - Redykajny miejscowy
plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego skala 1:2000"
2/tekst planu zatytułowany "Ustalenia do miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie".
Powyższe elementy stanowią, nie publikowane załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 2
Zmiany w miejscowym planie szczegółowym zagospodarowania przestrzennego dziel
nicy Redykajny w Olsztynie podlegają przepisom dotyczącym sporządzania,
uzgadniania i uchwalania planu,a więc wymagają każdorazowo zatwierdzenia przez
Radę Miejską w Olsztynie.

§ 3
Wyraża się zgodę na przeznaczenie na cele budownictwa mieszkaniowego gruntów
o
-

powierzchni
kl.III - 0.27
kl.IV -10.51
kl. V -12.39

27.81 ha ,w tym :
ha
ha
ha

2
- kl. VI - 4.54 ha
w granicach objętych niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 4
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Olsztyna do wyznaczenia właściwej

jedno

stki organizacyjnej Urzędu Miasta w Olsztynie do:
1) udostępniania planu do wglądu zainteresowanym oraz udzielania informacji
o ustaleniach dotyczących interesów stron,
2) wydawania na żądanie zainteresowanych odrysów planów oraz odpisów i wy
ciągów z ustaleń planu za zwrotem kosztów sporządzania tych dokumentów.

§ 5
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego
oraz na tablic}'' ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Olsztynie.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Olsztyńskiego.

