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OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ul. Boenigka w Olsztynie”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), art. 39, 46 i 54 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 2021 r. poz. 247) oraz Uchwały Rady Miasta Olsztyna Nr XIX/253/16 z dnia 27 stycznia 
2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia "Miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego w rejonie ul. Boenigka w Olsztynie", zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Boe
nigka w Olsztynie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 maja 
2021 r. do 31 maja 2021 r. (łącznie), w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 
1, w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej 
www.olsztyn.eu zakładka GOSPODARKA. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projek
tu planu miejscowego proszone są o umówienie i potwierdzenie wizyty mailowo pod adresem 
ua@olsztyn.eu lub telefonicznie pod numerem 89 527 31 11 wew. 362 lub 417.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 26 maja 2021 r. o godzinie 16.00, za pomocą środków porozumiewania 
się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez 
jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku, oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie 
zapisu tekstowego. Szczegółowe informacje dotyczące formuły przeprowadzenia dyskusji 
publicznej dostępne będą na stronie internetowej umolsztyn.bip.gov.pl oraz Olsztyn.eu 
w zakładce gospodarka.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro
waniu przestrzennym oraz art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Prezydenta Olsztyna z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektro
nicznej na adres ua@olsztvn.eu lub za pomocą platformy ePUAP, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 14 czerwca 2021 r. (łącznie).

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. Klauzulę infor

macyjną RODO zamieszczono na stronie www.umolsztvn.bip.qov.pl w zakładce Urząd Miasta/Komórki organizacyj- 
neAA/ydział Urbanistyki i Architektury (UA) oraz w siedzibie Administratora.
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