
Olsztyn, dnia 8 lutego 2017r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego 

Na  podstawie  art. 17  pkt 1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym (jt.  Dz.  U.  z  2016r.,  poz.  778  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 (jt. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Olsztyn Uchwały Nr XVII/186/16 z dnia 20 grudnia 2016r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica przyjętego Uchwałą 
Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., zmienionego  Uchwałą Nr
XII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r., w zakresie § 16 ww. uchwały.

Przedmiot projektu dokumentu określony został w  Uchwale Nr  XVII/186/16  z dnia  20
grudnia 2016r.

Uchwała dostępna jest do wglądu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu  Gminy  Olsztyn  pod  adresem:  http://www.olsztyn.bip.jur.pl/  oraz  w  siedzibie
Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13 w godzinach
pracy urzędu tj.: 

 poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30,
 wtorek – 7.30 – 17.00,
 piątek – 7.30 – 14.00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu zmiany planu miejscowego w zakresie
§ 16 uchwały, o którym mowa wyżej.
Wnioski należy składać na piśmie, kierując je do Wójta Gminy Olsztyn, na ww. adres
siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie, a ponadto zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w terminie do dnia 3 marca 2017r.
Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Olsztyn. 

Wójt Gminy Olsztyn
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