
Olsztyn, 17 września 2021 r.  

 
OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY OLSZTYN 
 

O  ODSTĄPIENIU OD PRZEPROWADZENIA STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU ZLOKALIZOWANEGO W MIEJSCOWOŚCI OLSZTYN 

POMIĘDZY UL. KOPERNIKA, A PLACEM MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO OBEJMUJĄCEGO DZIAŁKĘ EWID. NR 1525. 
 
 

Na podstawie art. 30 oraz w związku z art. 48 ust. 1 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 (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 
247 z późn. zm.),  

zawiadamiam 
 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn  pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525. 

W  dniu 14 maja 2019 r. Rada Gminy Olsztyn podjęła uchwałę Nr IV/41/19 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem 

Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525, zlokalizowaną  w miejscowości Olsztyn, w gminie Olsztyn. 

Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni 0,0820 ha, oznaczonego w aktualnie obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego symbolem „1MN,U”. Uchwała ma na celu zmianę obowiązujących ustaleń 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. z późn. zm. Zmiana obejmować ma przede wszystkim modyfikację zapisów przyjętych w części tekstowej 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica 

w zakresie parametrów: wskaźnika intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej. 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje się, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w  miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego  stanowić będzie 

niewielką modyfikację dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn 

i Skrajnica przyjętego Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. W odniesieniu do art. 48 ust. 1 ww. ustawy, 

biorąc powyższe pod uwagę organ uznał, że w przedmiotowym przypadku realizacja postanowień projektu planu miejscowego nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.  Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stanowisko organu 

opracowującego projekt planu miejscowego zostało uzgodnione z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, do której należą:  

• uzasadnienie z art. 48 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach, o których 

mowa w art. 49 ww. ustawy,  

• uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu planu miejscowego 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 18.08.2021 r. znak: WOOŚ.410.316.2021.AOK,  

• uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany planu miejscowego 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie z dnia 24.08.20121 r. znak: NS/NZ.9022.246.2021.  

Ww. dokumentacja dostępna jest do wglądu w dniach od 17.09.2021 r. do 27.10.2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie, 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu tj.:  

• poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30, 

•  wtorek – 7.30 – 17.00,  

• piątek – 7.30 – 14.00.  

Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału 

społeczeństwa.  

Uwagi i wnioski należy wnosić do Wójta Gminy Olsztyn w terminie do dnia 27.10.2021 r., w formie pisemnej, kierując je na adres 

siedziby Urzędu Gminy w Olsztynie j.w., ustnie do protokołu w siedzibie urzędu  j.w. lub za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, kierując je na adres e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest 

Wójt Gminy Olsztyn. 

 
Wójt Gminy Olsztyn 
Tomasz Kucharski 

 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olsztyn z siedzibą 42-256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionych uwag/wniosków związanych 
z prowadzoną procedurą planistyczną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą prawną przetwarzanie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2021.741 ze zm.) art. 17, 17a, w związku z art. 18. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika to z przepisu prawa; odmowa podania danych osobowych będzie 
skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: https://www.olsztyn.bip.jur.pl/kategorie/ochrona_danych_osobowych 


