
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego na terenie osiedla "Pod Wilczą Górą" w miejscowości 

Kusięta w gminie Olsztyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)1)  oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

Rada Gminy Olsztyn uchwala:

§ 1. 
Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego na terenie osiedla „Pod Wilczą Górą” w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn.

§ 2. 
Granice obszaru objętego projektem planu przedstawiono na mapie w skali 1:2 000 (załącznik 

graficzny nr 1), stanowiącej integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, Dz. U. z 2017 r. poz. 935)
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały dotyczy niewielkiego obszaru zlokalizowanego na terenie osiedla "Pod

Wilczą Górą“ w miejscowości Kusięta w gminie Olsztyn. Obejmuje działki nr ewid. 1064, 1065/1 i

1065/2 oraz fragmenty działek nr ewid. 1012/1 i 1013 obręb 0004 Kusięta, o łącznej powierzchni

ok. 0,2200 ha. Ma na celu zmianę obowiązujących ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Kusięta, przyjętego Uchwałą

Nr XXXI/232/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r., z uwzględnieniem w

uporządkowanych relacjach - interesu publicznego oraz słusznego interesu podmiotów, którym

przysługują prawa do nieruchomości znajdujących się w granicach opracowania.

W wyniku analiz poprzedzających przystąpienie do sporządzenia projektu, ustalono

niezbędny zakres prac planistycznych, który w ujęciu ogólnym kwalifikuje zmianę do

sporządzenia odrębnego projektu planu miejscowego. Po jego uchwaleniu, w części odnoszącej

się do terenu objętego projektem planu, straci moc Uchwała Nr XXXI/232/2005 Rady Gminy

Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r.

Kierunek potencjalnych zmian dotychczasowych ustaleń planu miejscowego określa

obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Olsztyn, przyjęte Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z

późn. zmianami.

Koszty sporządzenia projektu planu miejscowego są uwzględnione w budżecie gminy.

Finansowe skutki jego uchwalenia, zgodnie z wymogiem ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną oszacowane po sporządzeniu projektu planu.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały ws.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z

przedłożonym projektem.
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