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UZASADNIENIE 

 
 W dniu 28 listopada 2012r. Rada Gminy Olsztyn podjęła Uchwałę Nr XVIII/172/12 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, obejmującej obszar położony na zapleczu 
wschodniej pierzei Rynku, w rejonie ulicy Zamkowej i wzgórza zamkowego.  
 
 Zmiana studium ma na celu stworzenie warunków prawnych dla bardziej efektywnego 
wykorzystania rejonu objętego opracowaniem, w odpowiedzi na rosnące, lokalne zapotrzebowanie  
w zakresie usług oraz infrastruktury technicznej, służących obsłudze ruchu turystycznego. 
Obecnie, możliwości zagospodarowania i zabudowy zaplecza wschodniej pierzei Rynku, rejonu ulicy 
Zamkowej i wzgórza zamkowego są w praktyce wykluczone bądź ograniczone w znacznym stopniu. 
Zmiana obowiązujących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego 
Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., wymaga uprzedniej zmiany 
studium. 
 

Projekt zmiany studium sporządzony został zgodnie z procedurą określoną w ustawie z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2012r. poz. 647  
z późniejszymi zmianami), w tym - uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia.  

W przedmiotowym przypadku odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Projekt stanowi niewielką modyfikację dokumentu pn. Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. Stan taki jest przewidziany w art. 48 ust. 
1a 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 2013r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ 
sporządzający projekt uznał, że realizacja postanowień projektu nie spowoduje znaczącego 
oddziaływania na środowisko. Stanowisko organu zostało uzgodnione z właściwymi organami, o 
których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko została podana do publicznej wiadomości. 

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium wniesiono uwagi, które jednak nie 
mogły zostać uwzględnione. Przeanalizowano wprawdzie rozwiązania alternatywne, uwzględniające 
wprowadzenie zmian do projektu związanych ze zgłoszonymi uwagami, jednak zmiany projektu 
zostały uznane przez właściwy urząd konserwatorski za naruszające zasady ochrony konserwatorskiej 
rejonu wschodniej pierzei Rynku, ulicy Zamkowej i wzgórza zamkowego. 

 
Projekt uwzględnia w uporządkowanych relacjach uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, 

społeczno – gospodarcze, środowiskowe, prawo własności i potrzeby interesu publicznego.  
 

 Biorąc pod uwagę powyższe Wójt Gminy Olsztyn wnosi o podjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, zgodnie  
z przedłożonym projektem. 
 

 
 

 


