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OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie 

ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 
standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane, dla miasta Olsztyna” - Uchwały Krajobrazowej Olsztyna

Na podstawie art. 37a i 37b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) oraz 

uchwały Rady Miasta Olsztyna nr XII1/164/15 z dnia 30 września 2015 r., w spra

wie przystąpienia do sporządzenia uchwały określającej na terenie miasta Olsztyna 

zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamo

wych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów 

budowlanych z jakich mogą być wykonane,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu uchwały w sprawie ustalenia "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabary

tów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 

mogą być wykonane, dla miasta Olsztyna” - Uchwały Krajobrazowej Olsztyna 

w dniach od 18 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r. (łącznie), w siedzibie Urzę

du Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, w pokoju nr 208, w godz. 8.00- 15.00 oraz 

na stronie internetowej www.olsztvn.eu zakładka GOSPODARKA. Osoby chcące 

zapoznać się z ustaleniami projektu uchwały proszone są o umówienie i potwierdze

nie wizyty mailowo pod adresem ua@olsztvn.eu lub telefonicznie pod numerem 

89 527 31 11 wew. 362 lub 417.

Uwagi do projektu uchwały można składać na piśmie do Prezydenta Olsztyna, 

PI. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn lub elektronicznie w tym za pomocą środków

e-mail:komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 

ua@olsztvn.eu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2021 r. 
(łącznie). Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres za

mieszkania albo siedziby.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą pi. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn. 
Klauzulę informacyjną RODO zamieszczono na stronie www.umolsztvn.biD.aov.pl w zakładce Urząd Miasta/ 
Komórki organizacyjne/Wydział Urbanistyki i Architektury (UA) oraz w siedzibigj&jfrrJtM&ahtrgNTA OLSZTYNA
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