
Olsztyn, dnia 20 maja 2019 r. 
 

GKP.6721.1.2019 
 

 
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY OLSZTYN 
 

o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów 
 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 
39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) 

 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Olsztyn 

 
Uchwały Nr XXV/284/18 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Olsztyn, dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów. 

 
Uchwała jest dostępna do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Olsztyn (http://www.olsztyn.bip.jur.pl/) oraz w siedzibie Urzędu Gminy 
w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10, pok. 13, w godzinach pracy urzędu. 
 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. 

Wnioski należy składać na piśmie, kierując je na adres siedziby Urzędu Gminy 
w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, w terminie do 12 czerwca 2019r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, z siedzibą w Olsztynie, Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 
Olsztyn. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 oraz art. 18, w związku z art. 17a, 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1945, z późn. zm.). Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag. Podanie danych 
osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych 
osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do 
swoich danych i ich poprawiania. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy Olsztyn, Pl. 
Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, e-mail: iod@olsztyn-jurajski.pl. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 
https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 

 

 

 

Wójt Gminy Olsztyn 

Tomasz Kucharski 

 


