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1. WPROWADZENIE 

Gmina Olsztyn (zwana dalej również Podmiotem Publicznym) przeprowadza dialog techniczny (badania 

rynkowe) w zakresie możliwości realizacji Przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu terenów 

gminnych na cele sportu i turystyki między ul. Kühna a ul. Zieloną w gminie Olsztyn, w sąsiedztwie 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz poprzez stworzenie odpowiedniego dla potrzeb turystów i 

mieszkańców gminy centrum sportowego i turystycznego tj. basenu pływackiego z zapleczem (cel 

publiczny) oraz towarzyszącej infrastruktury usługowej tj. np. hotelu, restauracji i usług 

towarzyszących (cel komercyjny).  

Badanie dotyczy zarówno potencjalnej skali, zakresu rzeczowego jak i funkcji części publicznej oraz prywatnej. 

Założeniem strategicznym Gminy Olsztyn jest zrównoważenie wartości nakładów dokonywanych w części 

publicznej infrastruktury (cel publiczny) z wartością nieruchomości przekazanych partnerowi na potrzeby 

realizacji inwestycji związanych z realizacją celu komercyjnego Przedsięwzięcia. Gmina chciałaby uzyskać 

informację czy taki model wynagrodzenia i podziału ryzyk jest możliwy, ewentualnie na ile powinien być 

zmodyfikowany w kierunku dopłat z budżetu za utrzymanie części publicznej oraz jak mogłaby wyglądać 

gospodarka częścią komercyjną (turystyczną). W wyniku przeprowadzenia testu rynku, oczekiwane jest 

zarówno wskazanie przez potencjalnych partnerów prywatnych opcji realizacji inwestycji celu publicznego jak 

i ewentualnych postulatów co do zmiany sposobu zagospodarowania nieruchomości zaangażowanych w 

przedsięwzięcie, tak aby zoptymalizować ich komercyjne wykorzystanie w przyszłości. Celem badania 

rynkowego jest optymalizacja kosztów przedsięwzięcia dla strony publicznej. Realizacja zadania odbywać się 

będzie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (ppp), w modelu koncesyjnym podziału ryzyka popytu. 

Z uwagi na fakt, iż Gmina Olsztyn zainteresowana jest wypracowaniem optymalnej struktury realizacji w/w 

Przedsięwzięcia, która odpowiadać będzie także potencjalnym partnerom prywatnym, przekazujemy Państwu 

niniejsze memorandum w celu poznania Państwa stanowiska co do możliwego zakresu i modelu 

ekonomicznego realizacji przedsięwzięcia. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie uwag i sugestii, zarówno co do zarysowanej struktury 

prawnej Przedsięwzięcia, jak i jego założeń finansowych, celem dokonania ewentualnych korekt przyjętych 

rozwiązań. Uzyskane od Państwa informacje traktować będziemy jako poufne i zobowiązujemy się do ich 

nieudostępniania innym podmiotom poza Gminą Olsztyn. 

Niniejszy dokument nie jest ofertą handlową i nie może być traktowany jako oferta handlowa.  

Uzyskane od Państwa odpowiedzi na zawarte pytania nie będą traktowane jako ostateczne Państwa 

stanowisko, ale jako wstępna ocena i informacje handlowe z zastrzeżeniem ich poufności, które zostaną 

wykorzystane wyłącznie w celu tworzenia założeń konsultowanego Przedsięwzięcia.  

Konsultacje, które mamy Państwu przyjemność zaproponować, mają na celu przeprowadzenie testu 

rynkowego (prowadzonego formalnie w trybie dialogu technicznego), a także uzyskanie Państwa 

opinii, co do możliwości zainwestowania na obszarze Gminy Olsztyn. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż 

udział w niniejszych konsultacjach nie przyznaje uczestnikom testu rynku prawa pierwszeństwa w trakcie 

właściwego postępowania przetargowego na wyłonienie partnera prywatnego, ani jakichkolwiek innych 

przywilejów. 

Opisane poniżej Przedsięwzięcie, co do zakresu rzeczowego jak i założeń finansowych, nie jest 

ostateczne i może ulec zmianie w wyniku Państwa uwag i wskazówek, dalszych prac analitycznych  

 i negocjacji przeprowadzanych w trybie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  

o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2017, poz.1834) - dalej, jako „u.p.p.p.”/”PPP” oraz 

podczas postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia. 
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Gmina wiejska Olsztyn (populacja 8 tys. mieszkańców) usytuowana jest na południu Polski w województwie 

śląskim, w powiecie częstochowskim. Gmina Olsztyn położona jest na wschód od Częstochowy. 

Przez gminę Olsztyn przechodzą drogi: Droga Krajowa nr 46 (DK46) – droga krajowa klasy GP o długości 

270 km przebiegająca przez województwa dolnośląskie, opolskie i śląskie. DK 46 oraz drogi lokalne 

zapewniają bezpośrednie połączenie terenu Gminy z drogą E75 tj. trasą europejską bezpośrednią północ-

południe, biegnącą z Vardø w Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię 

Północną do miejscowości Sitia na Krecie w Grecji jak również autostradą A1 oraz DK 1. Działka 

skomunikowana z krajowymi i europejskimi szlakami komunikacyjnymi stanowić może wkład własny Gminy w 

Przedsięwzięcie.  

 

Mapa 1 Położenie Gminy Olsztyn. 

  

Olsztyn w województwie śląskim 

Obszar Gminy Olsztyn 

Powiat częstochowski 
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Olsztyn to bardzo popularna i atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo miejscowość jurajska leżąca w 

województwie śląskim, 12 km na południowy wschód od Częstochowy, w północnej części Wyżyny 

Krakowsko-Częstochowskiej. Olsztyn jurajski, choć niewielki, jest bardzo ciekawy dla turystów ze względu na 

nagromadzone na jego terenie różnorodne atrakcje przyrodnicze i kulturowe. Ruiny zamku górujące ponad 

miejscowością, jaskinie łatwe i te bardzo niebezpieczne, skałki umożliwiające wspinaczkę, paralotniarstwo, 

ścieżki leśne zachęcające do przechadzek. Wszędzie można tu trafić podążając oznakowanymi szlakami 

turystycznymi, pieszymi, rowerowymi, konnymi oraz trasą nordic walking. 

Przedmiot przedsięwzięcia (infrastruktura sportowo-turystyczna) poza obsługą lokalnych mieszkańców 

(szczególnie w zakresie basenu) ma za zadanie wzbogacić rozwijającą się ofertę turystyczną gminy. Już 

obecnie gmina jest bardzo popularna turystycznie, szczególnie wśród mieszkańców Częstochowy, Śląska i 

Małopolski za sprawą unikalnych walorów przyrodniczych, jak i świetnie przygotowanych szlaków 

turystycznych, które są dobrze oznakowane i bardzo ciekawe. Dodatkowo, turystów przyciągają imprezy 

wspierane przez lokalny samorząd – latem na zamku odbywa się barwny Turniej Rycerski, a ponadto są 

mistrzostwa w kolarstwie, nordic walking, jak również jarmarki. Jesienią organizowana jest tutaj Juromania - 

Święto Szlaku Orlich Gniazd. Od 2007 r. w Olsztynie funkcjonuje zabytkowy drewniany Spichlerz przeniesiony 

z Borowna, a turystów wita tutaj 7-metrowy Anioł Stróż z drewna lipowego. Powstały nowe szlaki turystyczne 

i tablice informacyjne, a w 2012 roku zrewitalizowano Rynek, który stał się obecnie znacznie ciekawszy.  

Znane w skali całej Polski są Ruiny zamku w Olsztynie - ponad miejscowością, na jurajskim wapiennym 

wzgórzu wznoszą się ruiny średniowiecznego zamku będące celem wielu turystów. Cenny turystycznie jest 

Rezerwat Sokole Góry w Olsztynie oddalony około 2 km od centrum Olsztyna, który chroni znacznej wysokości 

wzgórza porośnięte lasem, kryjące jaskinie przyciągające grotołazów. Inną unikalną atrakcją Olsztyna są Góry 

Towarne, wznoszące się na północ od zamku w Olsztynie. To piękne skałki, z których roztacza się cudowny 

widok. Wśród malowniczych skał odnaleźć można otwór Jaskini Towarnej, zwanej też Niedźwiedzią, bo 

odnajdywano tu kości niedźwiedzi jaskiniowych. Z jaskinią tą łączy się ciaśniejsza Jaskinia Dzwonnica. Turyści 

zwiedzać mogą też Górę Biakło, tzw. Giewont Jurajski, do złudzenia przypominający ten z Tatr, również z 

metalowym krzyżem na szczycie.  

Hotel (inne usługi) będący częścią komercyjną przedsięwzięcia (wraz z basenem) ma stanowić 

zaplecze dla rozwijającego się ruchu turystycznego, który powinien obejmować pobyty dłuższe niż 

jednodniowe, bez konieczności korzystania z bazy hotelowej poza gminą Olsztyn. 

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na zaprojektowaniu, sfinansowaniu, budowie, wieloletnim zarządzaniu oraz 

utrzymaniu obiektów i infrastruktury wytworzonej w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów 

gminnych na cele sportu i turystyki”:  („Inwestycja”). 

 

Zakres rzeczowy Inwestycji będzie polegać na wybudowaniu nowego: 

• budynku basenu wraz z zapleczem; 

• infrastruktury służącej obsłudze podróżnych jak i obsłudze pojazdów korzystających z basenu i hotelu oraz 

infrastruktury towarzyszącej,  

• zagospodarowaniu nieruchomości wniesionych do przedsięwzięcia przez Podmiot Publiczny, łącznie z 

prawem do zabudowy obiektami usługowymi, w szczególności budynku hotelu i infrastruktury towarzyszącej. 

Wg zamierzeń Gminy Olsztyn w ramach Inwestycji powstaną następujące obiekty: 

a) infrastruktury basenowa, jako część publiczna Inwestycji; 

b) obiekty o funkcji usługowej, w tym hotel i infrastruktura przeznaczona do świadczenia usług obsługi 

turystów, jako część komercyjna Inwestycji. 

 

Elementem części publicznej Inwestycji może być również zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych 

przebudów pozostałych elementów infrastruktury znajdujących się w obszarze Inwestycji, wynikających                   
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z prowadzonych prac inwestycyjnych, jak również mających usprawnić obsługę komunikacyjną Inwestycji. 

Szczegółowy zakres tych przebudów jak i nowych naniesień i budynków będzie przedmiotem 

uzgodnień w ramach prowadzonych negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi. Przedmiotem 

negocjacji może być również wprowadzenie nowych usług związanych z funkcją sportową, w tym z 

rozwojem elektromobilności i mobilności dzielonej (na ryzyko ekonomiczne partnera prywatnego). 

Potencjalny partner powinien zwrócić uwagę, że część nieruchomości bezpośrednio graniczących z 

nieruchomościami, które zostaną zaangażowane przez Gminę Olsztyn stanowi własność podmiotów 

trzecich. Gmina Olsztyn zainteresowana jest harmonijną współpracą wszystkich przedsiębiorców 

prowadzących działalność w przedmiotowej lokalizacji. Wskazane są w szczególności propozycje 

dotyczące współpracy w zakresie wykorzystania infrastruktury sportowej zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie Inwestycji.  

 

Inwestycja o charakterze komercyjnym - hotel (obiekty usługowe) będzie realizowana na własny rachunek 

partnera prywatnego i będzie polegać na zabudowie nieruchomości, stanowiącej wydzieloną funkcjonalnie 

nieruchomość na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowie obiektów 

usługowych może towarzyszyć wybudowanie dodatkowych miejsc parkingowych i infrastruktury obsługi 

komunikacji (w tym infrastruktury służącej rozwojowi elektromobilności) obok miejsc realizowanych w 

ramach części publicznej. Gmina Olsztyn zwraca się z prośbą o wskazanie jakiego rodzaju zmiany w MPZP 

lub koncepcji Przedsięwzięcia mogą być celowe dla efektywniejszej realizacji całego projektu (w części 

publicznej jak i komercyjnej, która jest źródłem finansowania części publicznej). 

Gmina oczekuje też propozycji alternatywnych w zakresie urządzenia części komercyjnej jeśli zdaniem 

uczestników dialogu pomoże to w efektywnej realizacji Przedsięwzięcia. 

Powyższy zarys opcji realizowanego Przedsięwzięcia, w tym w szczególności funkcje komercyjne i 

powierzchnia poszczególnych obiektów, infrastruktura i kubatura Inwestycji, jakie będą ostatecznie 

wymagane przez Gminę Olsztyn w ramach realizacji Przedsięwzięcia, będzie przedmiotem ustaleń w ramach 

negocjacji w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia. Formalne ramy 

zagospodarowania terenu Inwestycji została przedstawiona na poniższym rysunku. 
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Mapa 2 Normatywny model zagospodarowania terenu Inwestycji: 
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Zasady zagospodarowania nieruchomości, na której zlokalizowana ma być Inwestycja określa 

Uchwała nr XIII/125/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – Zielonej i Kϋhna w 

Olsztynie.1  Zgodnie z przywołaną uchwałą, przeznaczenia terenu oznaczenie graficzne oraz symbol 

literowy - UT, oznaczający teren usług turystyki, sportu i rekreacji, wskazując jednocześnie 

nieprzekraczalne granice zabudowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Uchwała podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 



 „Zagospodarowanie terenów gminnych na cele sportu i turystyki – Gmina Olsztyn" 

 

Strona | 8  

 

Szacunkowa wartość Inwestycji 

 

Szacunkowa wartość realizacji części publicznej Inwestycji nie jest określona, jednak w założeniach Gminy 

Olsztyn zakres inwestycji i jej wartość nie powinna przewyższać wartości nieruchomości sprzedanych na 

potrzeby części komercyjnej inwestycji, zadeklarowanej w ofercie strony prywatnej. Wartość (i zakres) 

części publicznej Inwestycji powinna odzwierciedlać nakłady inwestycyjne związane z wybudowaniem 

basenu wraz z zapleczem, w tym obsługi mieszkańców i rozwiązań komunikacyjnych w tym parkingów 

i innych instalacji np. infrastruktury służącej obsłudze pojazdów elektromobilnych.  Wartość Inwestycji 

nie uwzględnia nakładów na jego część komercyjną, tj. wybudowanie obiektów usługowych z uwagi na fakt, iż 

ostateczny kształt i związana z tym wielkość nakładów są zależne od indywidualnej koncepcji przyszłego 

partnera prywatnego i spodziewanej dochodowości przedsięwzięcia. 

 

Gmina Olsztyn zastrzega sobie, że ostateczny zakres rzeczowy Inwestycji w części publicznej będzie 

wynikiem negocjacji w ramach prowadzonego postępowania. Dla organizatora dialogu/konsultacji, istotne 

jednak są uwagi uczestników pozwalające na stworzenie optymalnego zakresu przedsięwzięcia, jeśli 

nawet poszerzenie zakresu części publicznej Inwestycji wiązałoby się z poszerzeniem części 

komercyjnej Inwestycji w sposób jaki wymagałby zmian w sposobie zagospodarowania wszystkich 

nieruchomości.  

Przedmiotem dialogu może być sposób, w jaki Gmina Olsztyn zyska stały dostęp do infrastruktury basenowej 

przy uwzględnieniu wartości nieruchomości stanowiącej własność Gminy przekazanej Partnerowi Prywatnemu  

w sytuacji, w której przez długi czas lub trwale byłby on właścicielem infrastruktury basenowej, niemniej jednak 

docelowo zamiarem Gminy jest uzyskanie z czasem trwałego i wyłącznego tytułu do infrastruktury celu 

publicznego (budynek basenu).  
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3. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Teren, na którym przewiduje się realizację Inwestycji, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji – pomiędzy ul. Zieloną a ul. Kühna, między działkami zajętymi przez Dom 

Rekolekcyjno-Wypoczynkowy a działką, na której znajdują się Pokoje Gościnne przy ul Zielonej 59. 

 

Mapa 3.  Fizyczna lokalizacja terenu inwestycji. 

 

Teren położony jest w centralnej części miasta, między zabudową mieszkaniową a terenami przeznaczonymi 

na sport i rekreację.  

 

Przewidywany wkład własny Gminy Olsztyn obejmuje działki nr 1576/17 obręb 0005 Olsztyn. 

 

Tabela 4. Stosunki własnościowe na obszarze realizacji przedsięwzięcia  

Działka przewidziana na wkład własny stanowi własność podmiotu publicznego.  

 

Tabela: Zestawienie własności działek i ich rozmiar: 
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Z uwagi na konieczność uwzględnienia założeń MPZP i konieczności rozwiązania kolizji wynikłych                          

w związku z prowadzonymi pracami na cele Inwestycji udostępniona będzie działka nr 1576/17 obręb 0005 

Olsztyn, której właścicielem jest Gmina Olsztyn (obszar 13815 m2). 

 

Na obszarze Przedsięwzięcia obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

zlokalizowanego w rejonie ulic - Zielonej i Kϋhna w Olsztynie, zwany dalej „planem” po stwierdzeniu, że nie 

narusza on 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.  

 

Wg zapisów MPZP teren Inwestycji może zostać przeznaczony na: 

 

a) dla części publicznej Inwestycji oraz 

b) dla części komercyjnej Inwestycji: 

 

Dla przedmiotowej działki oznaczonej symbolem literowym - UT, jako teren usług turystyki, sportu i rekreacji; 

1U/KS tj.  MPZP przewiduje, że na terenie działki przeznaczonej na wkład własny, dopuszczalne są usługi z 

zakresu turystyki, przez które należy rozumieć usługi związane z atrakcjami turystycznymi gminy Olsztyn i 

całokształtem działań osób odwiedzających, jak i  usługi z zakresu rekreacji, przez co rozumieć należy usługi 

związane z formami aktywności nie wynikającymi z obowiązków (np. zawodowych), takimi jak: sport, 

wypoczynek lub hobby; 

 

Na obszarze objętym planem nie występują uwarunkowania, które wymagałyby określenia w planie wymagań 

wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; wymagań wynikających z potrzeb ochrony 

dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej czy sposobów i terminów tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu. Nie występują również szczególne wymogi co do granic 

i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych oraz regulacji, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wyjątkiem wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 8 - 

10. 

 

W świetle Uchwały ustanawiającej MPZP, dla przedmiotowej działki, w zakresie ustaleń co do przeznaczenia 

terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu a także szczególne warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenu,  dla 

całego obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie: teren usług turystyki, sportu i rekreacji, 

oznaczony symbolem UT. 

W ramach przeznaczenia podstawowego terenu UT mieszczą się: 

1) usługi z zakresu turystyki, np.: 

a) hotel i podobne obiekty zakwaterowania, 

b) turystyczne obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 

c) pola namiotowe, pola kempingowe, 

d) usługi związane z wyżywieniem (placówki gastronomiczne); 

2) usługi z zakresu rekreacji, np.: 

a) obiekty służące do uprawiania sportu, rekreacji; 

b) usługi w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego i rekreacyjnego wraz z jego przechowywaniem. 

Ponadto, w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenu UT mieszczą się usługi w zakresie nadzoru, 

obsługi, organizacji, promocji, edukacji (np. sale konferencyjne) i do nich podobne.  
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Przeznaczenie terenu uzupełniają obiekty towarzyszące, spełniające kryterium niezbędności lub służące 

określonemu przeznaczeniu terenu, a którymi w rozumieniu planu są w szczególności: 

1) towarzyszące usługom parkingi dla pojazdów samochodowych i rowerów, place manewrowe itp. oraz inne 

elementy komunikacyjne; 

2) urządzenia budowlane oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej integralnie związane z obsługą 

terenu; 

3) obiekty małej architektury i tereny zieleni. 

Za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się: 

1) roboty budowlane polegające na: remoncie, przebudowie, rozbiórce lub odbudowie obiektów budowlanych, 

jak również zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części; 

2) uzbrojenie terenu, o ile jego realizacja nie skutkuje ograniczeniami, które wykluczają w praktyce możliwość 

zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonym przeznaczeniem. 

Warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania dla przedmiotowego terenu (UT) wymagają: 

1) utrzymania powiązania widokowego z ogólnodostępnym szlakiem komunikacji pieszej, pomiędzy drogami 

publicznymi przylegającymi do terenu, jako regułę obowiązującą przy lokalizacji obiektów; 

2) dominujący rodzaj materiałów budowlanych wykończenia zewnętrznego zabudowy: kamień, drewno, 

ceramika, szkło; 

3) dopuszcza się usytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od wspólnej granicy 

działek budowlanych, których przeznaczenie jest takie samo; 

4) odseparowanie od graniczących działek budowlanych użytkowanych dla funkcji mieszkalnej zielenią 

izolacyjną lub ogrodzeniem spełniającym taki sam cel jak zieleń izolacyjna; 

5) szerokość pasma zieleni izolacyjnej, o której mowa w pkt 4 nie może być mniejsza niż 4 m; 

6) wykorzystanie istniejącego drzewostanu do kształtowania kompozycji zieleni podnoszących walory 

estetyczne przestrzeni, jako elementów zagospodarowania terenu; 

7) dopuszcza się usunięcie istniejącego drzewostanu jedynie do wielkości i zakresu powierzchni zajętej przez 

zabudowę i elementy zagospodarowania terenu; 

8) utrzymanie istniejącego drzewostanu w ramach terenu biologicznie czynnego, 

9) funkcje gospodarcze, garażowe i do nich podobne o charakterze infrastrukturalnym względem 

przeznaczenia terenu, należy projektować jako wbudowane w kubaturę obiektu zgodnego z przeznaczeniem 

terenu; 

10) obiekty infrastruktury technicznej, takie jak stacje transformatorowe itp.: 

a) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpośrednią lub pośrednią dostępność z pasa drogowego, 

b) dopuszcza się ich usytuowanie poza wyznaczoną linią zabudowy, przy zachowaniu zgodności z przepisami 

ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. 2015, poz. 460 z późn. zm.); 

Dla przedmiotowej lokalizacji ustanowiono zakaz lokalizacji: 

a) usług handlu, które nie są związane z przeznaczeniem terenu, 

b) obiektów oraz zagospodarowania terenu o charakterze składów, baz itp., 

c) obiektów o charakterze tymczasowym, z wyjątkiem: 

- obiektów będących zapleczem budowy, 

- obiektów sezonowych bądź okolicznościowych, 

- szyldów w formie tablic reklamowych, związanych z działalnością o charakterze sezonowym bądź 

okolicznościowym; 

12) spośród obiektów służących ekspozycji reklam dopuszcza się jedynie szyldy w postaci urządzeń 

reklamowych o powierzchni do 3 m2 w rzucie na płaszczyznę pionową; 

13) zasadę umieszczania obiektów służących ekspozycji reklam na elewacji budynku, w tym powyżej górnej 

krawędzi ściany budynku, do wysokości nieprzekraczającej wysokości tego budynku oraz w sposób, który nie 

powoduje przesłaniania otworów okiennych, wystawowych i drzwiowych; 
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14) w granicach działki budowlanej może znajdować się nie więcej niż jeden szyld, który nie jest umieszczony 

na elewacji budynku; 

15) zakaz umieszczania obiektów służących ekspozycji reklam: 

a) na obiektach związanych z infrastrukturą techniczną oraz na dachach innych obiektów, 

b) wyżej niż 4 m nad poziomem terenu; 

16) nie dopuszcza się reklam emitujących światło, które generują uciążliwości powodowane np. przez zmienną 

ekspozycję obrazu lub oświetlenia, albo zmienną liczbę powierzchni ekspozycyjnych; 

17) gabaryty nośników informacji wizualnej, niebędących znakiem drogowym lub obiektem służącym 

ekspozycji reklam: 

a) wysokość – do 2 m nad poziomem terenu, 

b) wielkość w obrysie zewnętrznym, w rzucie na płaszczyznę poziomą – do 1 m2, 

c) wielkość w obrysie zewnętrznym, w rzucie na płaszczyznę pionową – do 2 m2; 

18) charakterystyczne parametry i formę ogrodzenia: 

a) wysokość – do 1,7 m nad poziomem terenu, 

b) w przypadku ogrodzenia o wysokości powyżej 1 m nad poziomem terenu, co najmniej 80% powierzchni 

ogrodzenia, mierzonej po obrysie zewnętrznym w rzucie na płaszczyznę pionową, stanowić ma siatka 

ogrodzeniowa, elementy systemowe ogrodzenia panelowego lub inne elementy ażurowe, 

c) w zakresie rodzaju materiałów budowlanych – zakaz stosowania betonowych prefabrykatów, 

d) dopuszcza się ogrodzenia w formie nasadzeń zieleni. 

 

Dla przedmiotowej lokalizacji ustalono następujące parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy i  

zagospodarowania terenu UT : intensywność zabudowy: 0,01 – 0,5; wielkość powierzchni zabudowy w 

stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie więcej niż 25 %. 

Wielkość powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej: nie mniej niż 50%. 

Wyznaczono linie zabudowy wzdłuż: 

a) drogi publicznej – ulicy Kϋhna, w odległości 20 m od granicy terenu, 

b) drogi publicznej - ulicy Zielonej, w odległości 20 m od granicy terenu, 

c) drogi wewnętrznej, w odległości 8 m od granicy terenu; 

Geometrię dachu zabudowy dopuszcza kąt nachylenia połaci: do 450, układ połaci dachowych to dach płaski, 

jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy a kierunek głównej kalenicy dachu może być równoległy lub 

prostopadły względem granicy pasa drogowego drogi publicznej, dopuszcza się dach kolebkowy. 

Wysokość zabudowy liczona w kondygnacjach nadziemnych może objąć od 1 do 3 pięter; przy czym wysokość 

ta mierzona w metrach nad poziomem terenu wynosić może : 

- od 5 m do 12 m w przypadku obiektu z dachem stromym bądź kolebkowym, 

- od 4 m do 10 m w przypadku obiektu z dachem płaskim; 

Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (lub gzymsu albo okapu) zabudowy: 

a) od 4 m do. 8 m nad poziomem terenu, w przypadku obiektu z dachem stromym bądź kolebkowym, 

b) od 4 m do 10 m nad poziomem terenu, w przypadku obiektu z dachem płaskim; 

Nad płaszczyzną dachów budynków, do wysokości (liczonej łącznie z wysokością budynku) 

nieprzekraczającej dopuszczonej planem wysokości obiektów, dopuszcza się umieszczanie: 

a) elementów takich jak: świetliki dachowe, panele słoneczne lub fotowoltaiczne, 

b) pomieszczeń i urządzeń technicznych obiektu (p.. kominy), 

c) szyldów w postaci urządzeń reklamowych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 11 – 15; 

Gabaryty obiektów na przedmiotowej działce: 

Wysokość obiektów nie może przekroczyć maksymalnej wysokości ustalonej w planie dla zabudowy, za 

wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej, dla których ustala się maksymalną wysokość do 20 m nad 

poziomem terenu. 
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Kwestie dotyczące ewentualnego podziału działki docelowo na cel publiczny i prywatny. 

 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym 

obowiązującym dla działki będącej przedmiotem wkładu własnego jak i nieruchomości sąsiednich.  

 

MPZP ustalił minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej – 0,4000 ha, z wyłączeniem działek 

gruntu służących komunikacji, urządzeniom i obiektom infrastruktury technicznej, jak również przypadków 

regulowanych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 

r. poz. 1774). Minimalna szerokość frontu działki: 55 m, a kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: 70º - 110º. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

 

W zakresie systemu komunikacyjnego ustalono, że układ komunikacyjny na obszarze objętym planem składa 

się z drogi lub dróg wewnętrznych, których tras nie wyznacza się na rysunku planu. Dopuszcza się 

uzupełnienie układu komunikacyjnego o elementy komunikacji pieszej, pieszojezdnej i rowerowej, których tras 

nie wyznacza się na rysunku planu. Możliwe jest powiązanie układu komunikacyjnego z układem 

zewnętrznym, składającym się z dróg publicznych - zbiorczej (ulicy Kϋhna) i lokalnej (ulicy Zielonej), z 

uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Parametry szlaków 

komunikacyjnych winny zapewniać dostęp do drogi publicznej odpowiedni do przeznaczenia terenu i sposobu 

jego użytkowania, a zakończenie dróg w formie sięgacza powinno umożliwiać nawracanie pojazdów 

samochodowych. 

 

Zagospodarowanie działki budowlanej w sposób zapewniający realizację wszelkich potrzeb z zakresu obsługi 

komunikacyjnej z obszaru, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny. Ustalono wymóg urządzenia, 

w granicach działki budowlanej, miejsc lub stanowisk do parkowania w ilości odpowiadającej 100% 

zapotrzebowania, określonego przy zastosowaniu wskaźników: 

1) minimum 1 miejsce lub stanowisko do parkowania przypadające na: 

a) 30 m2 powierzchni użytkowej związanej z obsługą usługobiorcy lub powierzchni sprzedaży, 

b) 1 stanowisko obsługi usługobiorcy, 

c) 5 miejsc konsumpcyjnych, 

d) 4 osoby zakwaterowane, 

e) 3 osoby zatrudnione na jedną zmianę; 

2) uwzględnienie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w zakresie dotyczącym 

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową; 

3) uwzględnienie potrzeb w zakresie dostaw i zaopatrzenia. 

W przypadku zbiegu wskaźników dotyczących tego samego rodzaju użytkowników należy przyjąć wskaźnik, 

który skutkuje określeniem większej ilości miejsc lub stanowisk do parkowania. Jeśli dla określonego rodzaju 

działalności wskaźnik miejsc do parkowania nie został określony, należy ilość miejsc lub stanowisk określać z 

zastosowaniem wskaźnika jak dla działalności o cechach zbliżonych do wymienionych. Ustalono sposób 

realizacji miejsc lub stanowisk do parkowania w formie parkingu terenowego; garażu wbudowanego w 

kubaturę obiektu zgodnego z przeznaczeniem terenu, ale dopuszcza się również parkingi podziemne. 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 

W zakresie układu infrastruktury technicznej, na przedmiotowej działce dopuszcza się budowę, rozbudowę i 

przebudowę sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem potrzeb ochrony przeciwpożarowej, kanalizacji sanitarnej, 
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kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnych, w 

powiązaniu z elementami układu zewnętrznego. 

W sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, ustawy - Prawo wodne oraz przepisach z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, dopuszcza się rozwiązania indywidualne.  Dopuszczono zaopatrzenie w ciepło w oparciu o 

indywidualne i zbiorowe rozwiązania techniczne. Ustalono zasadę dostosowania istniejących obiektów 

infrastruktury technicznej do zmienionych uwarunkowań przestrzennych i funkcjonalnych, w tym ich 

przebudowę. Ustalono zasadę trasowania obiektów liniowych infrastruktury technicznej pod ziemią, wzdłuż 

dróg i poza jezdnią. Dopuszczono lokalizację uzbrojenia terenu w innych miejscach z zastrzeżeniem, że nie 

ograniczy to możliwości realizacji określonego w planie przeznaczenia terenu. 

 

 

4. OPIS MODELU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Faza inwestycyjna. 

 

Gmina Olsztyn oczekuje od Partnera Prywatnego: 

• Zaprojektowania (całej) Inwestycji,  

• następnie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• wykonania robót budowlanych,  

• wyposażenia wybudowanych obiektów, 

• zagospodarowania terenu placu publicznego,  

zgodnie z wytycznymi koncepcji, zapisami MPZP, a następnie dokumentacją projektową (Program 

Funkcjonalno-Użytkowy przygotowany będzie przez Gminę Olsztyn stosownie do wyników konsultacji i 

potrzeb wspólnoty lokalnej) oraz innymi decyzjami odnoszącymi się do Inwestycji, przepisami prawa 

budowlanego, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz standardami ustalonymi w 

umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,  

• jak również uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń na użytkowanie obiektów. 

 

Proponowany zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje wybudowanie infrastruktury sportowej i turystycznej, 

infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, infrastruktury drogowej, parkingowej i zagospodarowaniu zieleni 

oraz - w zależności od ostatecznego zakresu przedmiotu partnerstwa - również infrastruktury drogowej, jako 

infrastruktury publicznej. Podmiot Publiczny (Gmina Olsztyn) oczekuje od Partnera Prywatnego 

zaprojektowania i wykonania robót budowlanych przy użyciu materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, 

o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż będą określone w dokumentacji projektowej i w 

terminach wynikających z umowy o PPP. Szczegółowe dane dotyczące zakresu prac projektowych i robót 

budowlanych projektowanych obiektów określi umowa o PPP. 

 

Obowiązki objęte procesem inwestycyjnym Partner Prywatny będzie wykonywał jako inwestor w rozumieniu 

prawa budowlanego. 

 

Faza eksploatacyjna. 

 

W okresie obowiązywania umowy o PPP Partner Prywatny będzie w szczególności odpowiedzialny za: 

• eksploatację techniczną, polegającą w szczególności na dokonywaniu wszelkich czynności 

związanych z bieżącym utrzymaniem basenu oraz pozostałej infrastruktury i terenów zielonych, 
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• eksploatację gospodarczą, polegającą na zarządzaniu infrastrukturą komercyjną (hotel z zapleczem) 

i infrastrukturą celu publicznego (basen z zapleczem), czyli utrzymaniu ich w czystości i porządku, 

prowadzeniu czynności administracyjnych oraz ewentualnej ochronie. 

Wskazane powyżej oczekiwania względem Partnera Prywatnego w zakresie utrzymania technicznego 

obiektów celu publicznego i celu komercyjnego mają charakter ogólny i będą przedmiotem dalszych negocjacji 

w ramach prowadzonego postępowania. 

 

Założenia ekonomiczno-finansowe i prawne współpracy. 

 

Podstawowe założenia modelu współpracy Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego w ramach 

konsultowanego Przedsięwzięcia PPP przedstawiają się następująco: 

 

• w wyniku konkurencyjnego postępowania negocjacyjnego pomiędzy Podmiotem Publicznym                       

a wybranym wykonawcą (Partnerem Prywatnym) zawarta zostanie umowa o PPP; umowa o PPP 

zawarta zostanie na okres wieloletni, przy czym okres trwania umowy ustalony zostanie                            w 

postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego; 

• Partner Prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych                     

w zakresie całości Inwestycji, a następnie utrzymanie basenu i związanych z nim funkcji publicznych 

oraz obsługę, ewentualnie, obsługę infrastruktury służącej obsłudze elektromobilności; 

• zapewnienie finansowania dla realizacji Przedsięwzięcia, w tym sfinansowania robót budowlanych, 

należeć będzie do obowiązków Partnera Prywatnego; 

• w ramach wkładu własnego Podmiot Publiczny udostępni Partnerowi Prywatnemu określonym tytułem 

prawnym nieruchomości pod budowę publicznej części inwestycji (basen); wkładem własnym 

Partnera Prywatnego będą środki finansowe (własne lub pożyczone) służące sfinansowaniu 

Przedsięwzięcia; 

• własność nieruchomości wydzielonej pod zabudowę komercyjną Inwestycji w odpowiednim 

momencie (ustalonym w toku negocjacji) będzie mogła zostać przeniesiona na Partnera Prywatnego; 

cena sprzedaży nieruchomości będzie mogła zostać rozliczona z nakładami Partnera Prywatnego na 

część publiczną Inwestycji; 

• Partner Prywatny będzie utrzymywał i eksploatował obiekty wybudowane w ramach części publicznej 

Inwestycji zgodnie z umową o PPP oraz obowiązującymi przepisami prawa; 

• Partner Prywatny będzie pobierał przychody z obiektu usługowego w części komercyjnej (w tym 

sprzedaży) oraz z eksploatacji usługowej części inwestycji publicznej (jak również inne dochody od 

klientów korzystających z basenu i hotelu); 

• w celu zwiększenia dochodowości Przedsięwzięcia Partner Prywatny może otrzymać na czas trwania 

umowy o PPP prawo do utrzymania i eksploatacji infrastruktury części publicznej Inwestycji. 

• Gmina może zakontraktować usługi w części publicznej (basen) dla swoich mieszkańców, szczególnie 

dzieci i młodzieży. 

• Gmina może rozważyć wprowadzenie częściowej opłaty za dostępność basenu, płatnej z budżetu, 

• Gmina może rozważyć, że w ramach modelu wynagrodzenia własność basenu ostatecznie pozostanie 

własnością partnera prywatnego przez czas konieczny do realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia 

instytucji finansujących. 

• Gmina otwarta jest na inne modele realizacji projektu jeśli będą korzystne dla interesu publicznego, 

przyczyniając się do efektywnego zrealizowania zadania publicznego. 
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5. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

W poniższej tabeli przedstawiono wstępny harmonogram realizacji Przedsięwzięcia. 

 

 TERMIN 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU VII 2019 – XII 2021 

1. • DIALOG TECHNICZNY (Testowanie rynku) XI 2019 - II 2020 

2. • WYKONANIE DOKUMENTACJI PRZEDREALIZACYJNEJ II 2020 - III 2020 

3. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA 

• publikacja ogłoszenia o postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego 

• odpowiedzi na pytania do ogłoszenia 

IV 2020 

4. SKŁADANIE WNIOSKÓW VI 2020 

3. BADANIE I OCENA WNIOSKÓW 

• badanie i ocena wniosków 

• ew. wezwania do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści wniosków 

• prekwalifikacja (wybór Partnerów Prywatnych, którzy zostaną 

dopuszczeni do dialogu konkurencyjnego) 

• przekazanie informacji o podmiotach dopuszczonych do dialogu wraz z 

zaproszeniami 

VI 2020 – VII 2020 

4. DIALOG Z PARTNERAMI PRYWATNYMI 

• spotkania w ramach kolejnych rund dialogu, poświęconych 

poszczególnym aspektom realizacji Przedsięwzięcia (prawne, 

ekonomiczno-finansowe, techniczne) 

• przygotowanie i aktualizacja dokumentacji postępowania (projekt 

umowy o PPP, model finansowy, PFU) 

VIII 2020 – VI 2021 

5. SKŁADANIE OFERT VIII 2021 

6. OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

• badanie i ocena ofert 

• ew. wezwania do wyjaśnienia treści ofert 

• wybór oferty najkorzystniejszej 

IX 2021 

7. ZAWARCIE UMOWY O PPP (ZAMKNIĘCIE KOMERCYJNE) IX 2021 

8. ZAWARCIE UMOWY KREDYTU (ZAMKNIĘCIE FINANSOWE) XII 2021 

 

 

 


