
 
 OBWIESZCZENIE  

 
o wyło żeniu do publicznego wgl ądu projektu „Miejscowego planu  zagospoda-

rowania przestrzennego cz ęści Śródmie ścia dla terenu poło żonego  

przy ul. Żołnierskiej w Olsztynie” 

 

 
Na podstawie art. 17 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami), art. 

39, 46 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199. z dnia 7 listopada 2008 r. poz. 1227 

z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Olsztyna nr LV/886/14 z dnia 25 

czerwca 2014 roku o przystąpieniu do sporządzenia powyższego planu, zawiada-

miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu  zagospoda-

rowania przestrzennego części Śródmieścia dla terenu położonego przy ul. Żołnier-

skiej w Olsztynie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lip-

ca 2015 r. do 6 sierpnia 2015 r. (łącznie), w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, plac 

Jana Pawła II 1, w pokoju nr 208, w godz. 8.00- 15.00.  

 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami od-

będzie się w dniu 22 lipca 2015r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Paw-

ła II 1, w sali 119 o godz. 16.00. 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 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 oddzia-

ływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 

miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta 

Olsztyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 20 sierpnia 2015 r. (łącznie). 


