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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr ... 
Rady Gminy Olsztyn 
z dnia ...  
 

 
 AKTUALIZACJA UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
DOTYCZĄCYCH OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM 

 

 
 1. Prace nad fragmentaryczną zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Olsztyn (zwanego dalej „studium”) przyjętego Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady 
Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r., z późniejszymi zmianami, podjęto na podstawie Uchwały  
Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 listopada 2012r.  
Zmiana studium obejmuje obszar położony na zapleczu wschodniej pierzei Rynku, w rejonie ulicy 
Zamkowej i wzgórza zamkowego, 
Zmiana studium ma na celu zmianę dotychczasowych kierunków przeznaczenia terenów w granicach 
opracowania. 

 

 
 

Rys. 1. Lokalizacja obszaru objętego zmianą studium 
 

 2. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu: 
1) przeznaczeniem terenów zlokalizowanych w granicach obszaru objętego zmianą studium,  

w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn  
dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Olsztyn Nr XXI/150/08 z dnia 
25 lipca 2008 r. jest teren zieleni o charakterze krajobrazowym (ozn. symb. ZK/ZP), gdzie 
obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych; 

2) z obszarem opracowania graniczą tereny, których aktualnym przeznaczeniem są: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami (ozn. symb. 1 MN,U), 
b) zabudowa usługowa, w tym usługi administracji (ozn. symb. A,U) – pierzeja rynku, 
c) usługi kultury (ozn. symb. 2 UK) – projektowany amfiteatr; 

3) dotychczasowym kierunkiem przeznaczenia terenów zlokalizowanych w granicach obszaru objętego 
opracowaniem, w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn, przyjętym Uchwałą NR XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn 
z dnia 28 czerwca 2012r. z późniejszymi zmianami, są tereny otwarte o dużych walorach 
krajobrazowych (ozn. symb. ZK), w odniesieniu do których określono: 
a) przeznaczenie podstawowe – tereny otwarte, 
b) nie dopuszcza się żadnych form zabudowy, 
c) dopuszcza się, w przypadkach uzasadnionych zwłaszcza brakiem innych możliwości prze-

strzennych lub wymogami technicznymi, realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  
z uwzględnieniem minimalizacji ingerencji planowanych inwestycji w tereny otwarte, zwłaszcza 
stanowiące grunty leśne lub zadrzewienia, 

d) dopuszcza się organizację imprez masowych, tras rowerowych, szlaków turystycznych itp., oraz 
obiektów i urządzeń związanych z turystycznym wykorzystaniem zamku olsztyńskiego, 

e) na terenie ZK przy drodze krajowej DK 46 w rejonie zabytkowego spichlerza dopuszcza się re-
alizację lądowiska dla śmigłowców – zgodnie z przepisami odrębnymi,  

f) na terenie ZK położonym pomiędzy Urzędem Gminy a terenem U dopuszcza się realizację (tym-
czasowego) parkingu na potrzeby pracowników urzędu, 
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g) budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów istniejących dopuszczalna jest pod warunkiem 
zachowania walorów krajobrazowych; 

4) istniejący sposób zagospodarowania obszaru: 
a) dominującą funkcją zabudowy i zagospodarowania rejonu, którego fragment objęto opracowa-

niem jest funkcja usługowa, w tym – usługi publiczne (np. Urząd Gminy, Policja, GOPR), 
b) obszar objęty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarowany, za wyjątkiem obiektów o 

charakterze tymczasowym, zlokalizowanych w jego północnej części, w rejonie ulicy Zamkowej, 
c) z obszarem opracowania graniczą tereny zabudowane i zagospodarowane dla funkcji mieszka-

niowej i usługowej, tj.: 
− zabudowa skupiona w rejonie płyty Rynku, tworząca jego wschodnią pierzeję, odcinkami 

zwarta, składająca się z przylegających do siebie budynków o szerokościach elewacji fron-
towych równych szerokości frontów działek, 

− zabudowa działek przylegających do ulicy Zamkowej, sięgająca na głębokość przekraczają-
cą 100 m od wschodniej granicy płyty Rynku, 

− od strony południowej z terenem opracowania sąsiaduje budynek na dz. nr ewid. 2030, rów-
nież usytuowany w odległości ok. 100 m od wschodniej granicy płyty Rynku, 

d) tereny znajdujące się na zapleczu zabudowy (do nich należy obszar opracowania) są przeważ-
nie niezabudowane, niezagospodarowane, zadrzewione i zakrzewione w wyniku naturalnej 
sukcesji na tereny nieużytkowane rolniczo, 

e) istotnym problemem rejonu, którego fragment objęto opracowaniem jest brak infrastruktury ko-
munikacyjnej, w tym – parkingów, przy równoczesnym użytkowaniu obszaru w sposób generu-
jący znaczny ruch pojazdów samochodowych, 

f) w ostatnim czasie na zapleczu siedziby Urzędu Gminy powstał niewielki parking, do którego 
dostęp zapewniono tymczasową drogą wewnętrzną, mającą powiązanie z ulicą Zamkową, 

g) poza ww. drogą wewnętrzną praktycznie nie ma możliwości wjazdu pojazdem samochodowym 
w głąb terenu opracowania, 

h) uzbrojenie obszaru można uznać za odpowiednie do potrzeb istniejącej zabudowy  
i zagospodarowania terenu i posiadające rezerwy rozwojowe. 
 

2. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony: 
1) w wymiarze lokalnym rejonu, którego fragment objęto opracowaniem, ład przestrzenny tworzą 

obszary zwartej zabudowy, skupionej wzdłuż dróg; 
2) ochrona ładu przestrzennego na obszarze objętym opracowaniem przejawiać się winna w: 

a) uwzględnieniu wymogów ochrony ekspozycji wzgórza zamkowego z ruinami warowni oraz 
ochrony układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyna, 

b) zapobieganiu lokalizowania zabudowy w rejonie zachodniej granicy opracowania,  
u podnóża wzgórza zamkowego,  

c) w zrównoważonym rozwoju obszarów zabudowanych i wzroście intensywności ich 
wykorzystania, równolegle z rozbudową systemów infrastruktury technicznej  
i komunikacji. 
 

3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym: 
1) stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

a) zgodnie z ewidencją gruntów, w granicach obszaru objętego opracowaniem: 
− przeważają grunty rolne będące użytkami rolnymi, tj. sady na gruntach klasy bonitacyjnej V, 
− występują pastwiska trwałe na gruntach klasy bonitacyjnej VI oraz grunty rolne klasy V; 

b) użytki rolne w granicach obszaru objętego opracowaniem nie są wykorzystywane  
rolniczo, 

c) naturalna sukcesja na tereny nieużytkowane rolniczo doprowadziła  
do ich zadrzewienia i zakrzewienia, 

d) na obszarze opracowania nie występują lasy; 
2) wielkości i jakości zasobów wodnych, w tym - zasobów wód podziemnych:  

a) obszar objęty zmianą studium znajduje się w granicach głównego zbiornika wód podziemnych 
Nr GZWP 326 Częstochowa E;  wody GZWP 326 są intensywnie czerpane do celów 
gospodarczych; obszar został zakwalifikowany do wymagających najwyższej ochrony wód 
podziemnych (ONO), 

b) obszar opracowania znajduje się w granicach obszaru „A” strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 
podziemnej, ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 1 czerwca 
2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej 
Srocko- Olsztyn (Dz. U. Woj. Śl. Nr 113, poz. 1818); 
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3) wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

a) obszar objęty zmianą studium znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 
(1980), o pow. wynosi 600,85 km2, który chroni: 
− zróżnicowaną rzeźbę terenu Wyżyny Częstochowskiej z ostańcami skalnymi, jaskiniami, 

schroniskami skalnymi, lejami i źródłami, 
− specyficzny rozkład przestrzenny zbiorowisk roślinnych, 
− bogactwo flory i fauny z gatunkami reliktowymi i endemicznymi, 
− walory krajobrazowe; 

b) obszar opracowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 - Ostoja 
Olsztyńsko – Mirowska PLH240015, mającego znaczenie dla Wspólnoty, o pow. 22,1 km2, 
stanowiącego enklawę naturalnych i półnaturalnych ekosystemów wśród silnie zurbanizowanych 
terenów okręgów przemysłowych śląska i Częstochowy, którą charakteryzuje duże 
zróżnicowanie siedliskowe (m.in. przytulia krakowska - Galium cracoviense - endemit 
występujący jedynie na murawach naskalnych kilku wzgórz w okolicy Olsztyna), 

c) obszar opracowania znajduje się poza, rozpoznanymi lokalnie, granicami rejonów  
o wysokich walorach przyrody nieożywionej oraz wysokich walorach krajobrazowych, 

d) jest ukształtowany ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim, 
e) obejmuje tereny o zróżnicowanych warunkach geologiczno - inżynierskich dla lokalizacji 

zabudowy; w części wschodniej obszaru opracowania występują niekorzystne warunki gruntowe 
posadowienia budynków; ukształtowanie terenu u podnóża wzgórza zamkowego jest naturalnym 
uwarunkowaniem do ograniczania urbanizacji tej części terenu, 

f) składa się w przewadze z terenów rolnych, niezabudowanych, zadrzewionych  
i zakrzewionych, niewykorzystywanych dla potrzeb rolnictwa, 

g) od strony zachodniej, północnej i południowej otoczony jest zabudową, 
h) ma istotne znaczenie dla ekspozycji przestrzennej zamku (element panoramy zamku  

z kierunku obserwacji – zachodniego i północno-zachodniego). 
 

4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) obszar objęty zmianą studium:   

a) jest objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków - mieści się w granicach obszaru 
chronionego układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn z rynkiem [Nr rej. A/23; R/402/53 
z 31.03.1953 r. 553 z 28.08.1957 r. 1159/70 z 29.12.1970; 5340/1/78/60  
z 20.02.1978], 

b) należy uznać za istotny z punktu widzenia krajobrazu, ekspozycji i kompozycji panoramy 
wzgórza zamkowego z ruinami warowni, 

c) znajduje się w rejonie potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych, 
d) graniczy z innym zabytkiem wpisanym do rejestru, tj. obszarem wzgórza zamkowego  

z basztą i ruinami warowni (nr A/20), 
e) uznano w studium za wymagający rehabilitacji (rewitalizacji),  
f) znajduje się w granicach obszarów rewitalizacji, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji, 

przyjętym Uchwałą Nr IX/55/2007r. Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 sierpnia 2007 r.; 
2) zakres zmian w dokumencie planistycznym został skonsultowany z urzędem konserwatorskim 

(pismo z dnia 02.11.2012r. znak: C-NR.5183.190.2012.WS), na etapie analiz poprzedzających 
przystąpienie do sporządzenia projektu, a ponadto w toku procedury planistycznej. 

 
5. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy: 

1) rosnące lokalne zapotrzebowanie na usługi oraz infrastrukturę techniczną, służące obsłudze ruchu 
turystycznego; 

2) niski obecnie udział powierzchni usług; 
3) deficyt miejsc postojowych w rejonie wzgórza zamkowego, stanowiącego główną atrakcję 

turystyczną gminy Olsztyn; 
4) efektywne wykorzystanie terenu, intensyfikacja wykorzystania obszarów już zainwestowanych, 

uzbrojonych, zdefiniowanych pod względem funkcjonalno-przestrzennym, w tym – właściwe 
zagospodarowanie rejonu Rynku i podnóża Góry Zamkowej; 

5) różnorodność funkcjonalna, uwzględniająca w uporządkowanych relacjach uwarunkowania  
i wymagania społeczno – gospodarcze, środowiskowe, prawo własności  
i potrzeby interesu publicznego. 
 

6. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów: 
1) w strukturze własności nieruchomości zlokalizowanych w granicach obszaru objętego  

opracowaniem, dominują prawa przysługujące osobom fizycznym; 
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2) wyjątkami istotnymi pod względem udziału w bilansie powierzchni są tereny, na których 

zlokalizowane są siedziby organów administracji publicznej, będące przedmiotem praw 
przysługujących gminie; 

3) zgodnie z ewidencją gruntów, w granicach obszaru objętego opracowaniem, przeważają grunty 
rolne będące użytkami rolnymi, tj. sady, pastwiska trwałe oraz grunty rolne klasy V i VI; występują 
grunty zabudowane i zurbanizowane; 

4) z uwagi na fakt, iż obszar opracowania objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętym Uchwałą Rady Gminy 
Olsztyn Nr XXI/150/08 z dnia 25 lipca 2008 r., nie wydaje się decyzji o warunkach zabudowy terenu i 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego a pozwolenia na budowę wydawane są na podstawie 
ww. planu miejscowego; 

5) aktami prawnymi obowiązującymi względem obszaru opracowania są: 
a) Rozporządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18.04.2006r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2006r. nr 51 poz. 1423 ze 
zmianą  Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2007r. nr 58 poz. 1253), 

b) Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn (Dz. Urz. 
Województwa Śląskiego Nr 113, poz. 1818), w zakresie dotyczącym obszaru „A” w strefie 
ochrony pośredniej ujęcia wód; 

6) obszar jest objęty ochroną na podstawie wpisu do rejestru zabytków. 
 

7. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych: 
1) ograniczenia w użytkowaniu dotyczą całego obszaru objętego opracowaniem, a związane  

są z: 
a) potrzebami ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego dawnego miasta Olsztyn  

z rynkiem, 
b) potrzebami ochrony wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko – Olsztyn, 
c) potrzebami ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”; 

2) szczególne warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu wynikają z: 
a) wymogów konserwatorskich względem chronionego układu urbanistycznego, 
b) Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 

01.06.2010r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody 
podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Śl. z 21.06.2010 r. nr 113 poz. 1818),  
w zakresie dotyczącym obszaru „A” w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód, 

c) Rozporządzenia Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18.04.2006r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śl. 2006r. nr 51 poz. 1423 ze zmianą  Dz. Urz. 
Woj. Śl. z 2007r. nr 58 poz. 1253). 

 
8. Uwarunkowania wynikające z stanu systemów komunikacji: 

1) granice obszaru opracowania nie obejmują pasów drogowych dróg publicznych; 
2) jedynym elementem komunikacyjnym na obszarze opracowania jest tymczasowa droga wewnętrzna 

mająca powiązanie z ulicą Zamkową, zapewniająca dostęp komunikacyjny do niewielkiego parkingu 
usytuowanego na zapleczu siedziby Urzędu Gminy;  

3) rejon opracowania sąsiaduje z: 
a) drogą krajową DK 46 – droga publiczna (klasa główna ruchu przyspieszonego - GP), której trasa 

przebiega przez Rynek w Olsztynie, 
b) ulicą Zamkową - droga publiczna gminna (klasa dojazdowa), pełniąca faktycznie funkcję szlaku 

pieszo-jezdnego i pieszego; 
4) zwiększenie intensywności wykorzystania terenu wiąże się ze zwiększeniem natężenia ruchu 

samochodowego oraz dodatkowym obciążeniem istniejącego układu drogowego, co może wiązać 
się z koniecznością jego rozbudowy.  

 
9. Uwarunkowania wynikające z stanu systemów infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 

gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami: 
1) stan istniejący: 

a) sieć wodociągowa (rozdzielcza) i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zamkowej oraz wzdłuż 
wschodniej pierzei rynku, 

b) brak jest systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 
c) wzdłuż wschodniej pierzei rynku biegnie trasa gazociągu średniego ciśnienia, 
d) obszar znajduje się w zasięgu sieci elektroenergetycznej, 
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e) ciepło uzyskiwane jest ze źródeł lokalnych, 
f) odpady, po segregacji „u źródła”, wywożone są poza teren gminy; 

2) zasadą powinno być wykorzystanie w pierwszej kolejności rezerw rozwojowych istniejących 
systemów infrastrukturalnych. 

 
10. Na obszarze objętym zmianą studium nie występują: 

1) naturalne zagrożenia geologiczne; 
2) udokumentowane złoża kopalin; 
3) tereny górnicze, wyznaczone na podstawie przepisów odrębnych; 
4) potrzeby ochrony przeciwpowodziowej; 
5) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych; 
6) istotne uwarunkowania dotyczące warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich 

zdrowia oraz zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia. 
 

 

 


