
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenu w rejonie Oczyszczalni Ścieków ŁYNA, Os. 
Redykajny w Olsztynie" i zmiany planu o nazwie "Zmiana miejscowego planu 

szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Redykajny 
w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr.156, dz. 3/11)”

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012r. poz. 647 t.j.), 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 

(Dz. U. 199. z dnia 7 listopada 2008 r. poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady 

Miasta Olsztyn nr XIV/206/11 z dnia 24 sierpnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia 

powyższego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miej-
scowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  w  rejonie 
Oczyszczalni Ścieków ŁYNA, Os. Redykajny w Olsztynie" i zmiany planu o na-
zwie  "Zmiana  miejscowego  planu  szczegółowego  zagospodarowania  prze-
strzennego dzielnicy Redykajny w Olsztynie w obszarze ul. Hozjusza (Obr.156, 
dz. 3/11)”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 marca 2013r. 

do 2 kwietnia 2013r. (łącznie), w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, plac Jana Pawła II 1, 

w pokoju nr 207A , w godz. 8.00- 15.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbę-

dzie się w dniu 18 marca 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 

w sali 219 o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu 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 na piśmie do Prezydenta Olsztyna z poda-

niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-

chomości,  której  uwaga  dotyczy,  w  nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  16  kwietnia 

2013r. (łącznie).
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