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UCHWAŁA NR …............... 
RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia …................ 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica 

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29, w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1073, 1566), a także w związku z Uchwałą Nr XVII/186/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 
2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Rada Gminy Olsztyn uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica, przyjętego  Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 
lipca 2008 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2008 r. Nr 176, poz. 
3241 z późn. zm. po stwierdzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr 
XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm. 

§ 2.1. W treści Uchwały Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. z późn. zm., o 
której mowa w § 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 16 w brzmieniu: 

"Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem KS, ZP, WZ ustala się: 

Przeznaczenie 
podstawowe 

- teren płyty Rynku stanowiący centralny element układu urbanistycznego 
wpisanego do rejestru zabytków, 

- miejsca parkingowe, 

- ujęcie wody 

Przeznaczenie 
dopuszczalne 

- zieleń urządzona,  

- obiekty małej architektury, 

- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych, poza obiektami małej architektury 

Zasady i warunki 
zagospodarowania 
terenu 

- wszelkie działania w obrębie obszaru wymagają uzyskania stosownych 
pozwoleń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

- wymiana nawierzchni płyty Rynku ze zróżnicowaniem nawierzchni 
w częściach placu przeznaczonych dla ruchu pieszego i kołowego, 
z uwzględnieniem ulic z niego wybiegających, 

- wycinka istniejących drzew, 

- wprowadzenie nowych nasadzeń podporządkowane podkreśleniu 
kompozycji całości Rynku, 

- nakaz stosowania obiektów małej architektury o jednorodnej formie 
architektonicznej." 

otrzymuje brzmienie:  

"Dla terenu określonego na rysunku planu symbolem KS, ZP, WZ ustala się: 
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Przeznaczenie 
podstawowe 

- teren płyty Rynku stanowiący centralny element układu urbanistycznego 
wpisanego do rejestru zabytków, 

- miejsca parkingowe, 

- ujęcie wody 

Przeznaczenie 
dopuszczalne 

- zieleń urządzona,  

- obiekty małej architektury, 

- lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

- obiekty wchodzące w skład systemu informacji gminnej, 

- obiekty tymczasowe, niezwiązane trwale z gruntem, w szczególności: 
obiekt małej gastronomii, lodowisko z obiektami towarzyszącymi 
(wypożyczalnia sprzętu, kasa itp.), scena  

Wyklucza się - lokalizację obiektów kubaturowych, związanych trwale z gruntem 

Zasady i warunki 
zagospodarowania 
terenu 

1) lokalizacja obiektu małej gastronomii wymaga łącznego spełnienia 
następujących warunków: 

a) tymczasowe (np. sezonowe) użytkowanie i lokalizacja,  

b) zastosowanie rozwiązań zindywidualizowanych, w dostosowaniu do 
uwarunkowań lokalnych, 

c) powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu nie może przekroczyć 
50 m2, 

d) wysokość obiektu nie może przekroczyć 4 m nad poziomem terenu, 

e) geometria dachu: dach płaski; 

2) w zakresie kształtowania zagospodarowania terenu KS,ZP,WZ oraz 
intensywności jego wykorzystania ustala się: 

a) wskaźnik intensywności zabudowy działki budowlanej lub terenu: do 
0,05,  

b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej lub terenu: nie więcej niż 5 % 

c) wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni 
działki budowlanej lub terenu: nie mniej niż 3%, 

3) odległość obiektów od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej: 
zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych; 

4) ustala się gabaryty obiektów:  

a) wysokość obiektów małej architektury nie może przekroczyć 5 m nad 
poziomem terenu, 

b) wysokość obiektów innych niż wymieniony w pkt 1 nie może 
przekroczyć 10 m nad poziomem terenu;  

5) zamierzenia budowlane wymagają uwzględnienia przepisów ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2187); 

6) dopuszcza się wymianę nawierzchni płyty Rynku ze zróżnicowaniem 
nawierzchni w częściach placu przeznaczonych dla ruchu pieszego i 
kołowego, z uwzględnieniem ulic z niego wybiegających; 
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7) dopuszcza się wycinkę istniejących drzew; 

8) wprowadzenie nowych nasadzeń podporządkowane podkreśleniu 
kompozycji całości Rynku; 

9) nakaz stosowania jednorodnej formy architektonicznej obiektów małej 
architektury oraz obiektów wchodzących w skład systemu informacji 
gminnej." 

2. Część graficzna planu, w formie rysunku planu wykonanego w skali 1 : 2 000, będącego 
integralną częścią uchwały i załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
25 lipca 2008 r. z późn. zm., pozostaje bez zmian. 

§ 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn                      
i Skrajnica, przyjęty  Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. z późn. zm., 
zachowuje swoją moc z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 


