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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr ………………………….. Rady Gminy  Olsztyn   

z dnia …………………..   

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu 

położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów    

 

Rada Gminy Olsztyn  podjęła w dniu 13 marca 2018 r. Uchwałę Nr XXV/284/18  

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy  Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów. Przystąpienie do 

sporządzenia planu ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenia sposobu jego 

zagospodarowania i zabudowy, zgodnie z kierunkami rozwoju ustalonymi w obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. Potrzeba 

sporządzenia planu wiąże się z uwzględnieniem wniosków składanych przez mieszkańców w 

latach 2015 – 2016. 

W szczególności - celem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie drogi 

dojazdowej – przedłużenia drogi gminnej ul. Leśnej o odcinek długości ok. 280 m, co umożliwi jej 

późniejszą realizację oraz uzupełnienie istniejącej zabudowy  siedliskowej i wyznaczenie  terenów 

zalesień w dostosowaniu do stanu istniejącego. Pozostały obszar będzie przeznaczony na cele 

rolnicze. 

Obszar objęty planem powierzchnię ok. 6,0 ha i składa się z działek nr ew. 53, 54 i 55 oraz 

fragmentów działek nr ew. 26, 43 i 47, obręb Turów. Położony jest w otulinie Parku 

Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, bezpośrednio przy jego granicy. Od północy  obszar planu 

graniczy z linią kolejową relacji Kielce – Częstochowa – Fosowskie. Najbliższe zabudowania wsi 

Turów znajdują się w odległości 80 m w kierunku północnym – jest to dom pomocy społecznej 

zlokalizowany w zabytkowym zespole dworskim. Od wschodu obszaru planu przebiega linia 

energetyczna 220 kV.  

Droga gminna ul. Leśna, przy której położony jest obszar objęty planem  ma nawierzchnię 
asfaltową na odcinku do przejazdu kolejowego i skrzyżowania z ulicą Joachimowską. Na odcinku 

od przejazdu kolejowego w kierunku zachodnim ulica jest nieurządzoną drogą polną o zmiennej 

szerokości, biegnącą częściowo po terenie kolejowym. 

Obszar objęty planem jest użytkowany rolniczo, na jednej z działek znajduje się budynek 

mieszkalny i budynek gospodarczy. Część obszaru od strony lasu jest porośnięta zaroślami 

sosnowo-brzozowymi. 

Zgodnie z ustaleniami studium gminy Olsztyn, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy 

Olsztyn nr XV/141/2012  z dnia 28 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami - dla obszaru planu  

obowiązują następujące  kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

R - tereny otwarte rolnicze 

Przeznaczenie podstawowe – tereny otwarte, rolnicze. Dopuszcza się sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej. 

Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa i obiekty służące gospodarce rolnej z 

wyjątkiem obiektów uciążliwych dla środowiska (np. fermy drobiu, trzody chlewnej, zwierząt 
futerkowych); trasy rowerowe. 

W ramach terenów rolniczych  na działce nr ew. 55 - obszary zalesień (preferowane). 

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  (obszar o pow. ok. 3400 m
2
 na dz. nr 53) 

Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pensjonaty. Ponadto 

towarzysząca: zabudowa gospodarcza, zieleń urządzona, parkingi, drogi dojazdowe, usługi 

podstawowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe, 

pompownie ścieków, gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe). Na terenach zabudowy 

mieszkaniowej nie dopuszcza się lokalizowania nowych stacji paliw (w tym gazowych). 
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Przeznaczenie uzupełniające – usługi, garaże, drobne działalności produkcyjne i 

magazynowe wyłącznie w powiązaniu z funkcją mieszkaniową. 

 

Projekt planu sporządzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.), 

z zachowaniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 

walorów ekonomicznych przestrzeni. 

Sposób realizacji wymogów z  art. 1 ust. 2 ustawy 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 

architektoniczne i krajobrazowe 

Wymagania te zostały spełnione poprzez określenie w Rozdziale 2 projektu planu zasad 

lokalizacji budynków i zieleni oraz ustalenie nakazu jednolitego wykończenia budynków w ramach 

zabudowy działki budowlanej. W Rozdziale 6 określono szczegółowe  parametry zabudowy oraz 

wskaźniki zagospodarowania terenu, w tym m. in.   maksymalną wysokość i powierzchnię 
zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, geometrię dachów. Parametry 

zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniają zapisy obowiązującego studium uwarunkowań 
gminy oraz ustalenia obowiązującego  miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Turów i Bukowno. 

2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami oraz ochrony 

gruntów rolnych i leśnych 

Wymagania ochrony środowiska zostały spełnione poprzez zapisy planu określające 

warunki korzystania ze środowiska i ochrony jego poszczególnych elementów, takich jak 

powietrze, wody podziemne, gleby, zieleń. Ustalony został ogólny zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1839), za wyjątkiem  urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej oraz zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, w 

szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 

W obszarze planu występują  grunty rolne klasy V i VI, które nie wymagają zgody na 

zmianę przeznaczenia terenu na cele nierolnicze. Przeważająca część obszaru objętego planem 

pozostanie w użytkowaniu rolnym i leśnym. 

W ustaleniach planu  zawarto dodatkowe ograniczenia w użytkowaniu, związane z położe-

niem obszaru w granicach  występowania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz w strefie 

ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Srocko – Olsztyn. 

Uwzględnienie wymagań ochrony środowiska zostało szczegółowo przeanalizowane na 

etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której został poddany projekt  planu, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-

sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm.). W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ 

na środowisko oraz zdrowie ludzi projektowanego zainwestowania. Prognoza uzyskała pozytywne 

opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo z dnia 17.12.2019 r. 

znak: WOOS.410.495.2019) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 

(pismo z dnia 10.12.2019 r. znak: NS/NZ.522-69/19). 

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej 

Obszar planu znajduje się w całości poza granicami stref ochrony konserwatorskiej. Nie 

występują tu obiekty zabytkowe. 

W sąsiedztwie, po drugiej stronie linii kolejowej  znajduje się zabytkowy dwór w Turowie. 

W projekcie planu uwzględniono zalecenia konserwatorskie dotyczące ograniczenia  lokalizacji 
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obiektów mogących stanowić dominanty – poprzez ustalenie maksymalnej wysokości budynków 

oraz innych obiektów budowlanych. 

4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby 

osób niepełnosprawnych 

Ustalenia  planu przewidują zagospodarowanie terenu na cele zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i siedliskowej, terenów rolnych oraz zalesień. Są to funkcje nie powodujące 

zagrożeń dla zdrowia ludzi, ani ich mienia. Zapisy planu wykluczają możliwość lokalizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

infrastruktury technicznej, wykluczają również lokalizację zakładów stwarzających zagrożenie dla 

życia i zdrowia ludzi, w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Prawidłowe 

określenie szczegółowych zasad ochrony środowiska oraz obsługi komunikacyjnej i inżynieryjnej 

obszaru przyczynia się również do ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Potrzeby osób niepełnosprawnych są zabezpieczone przez zapisy planu dotyczące 

realizacji inwestycji w sposób eliminujący bariery urbanistyczne i architektoniczne dla osób 

niepełnosprawnych oraz nakaz uwzględnienia odpowiednich miejsc do parkowania. Będzie to 

miało znaczenie w przypadku lokalizacji funkcji usługowych. 

5) walory ekonomiczne przestrzeni 

Projekt planu umożliwi wykorzystanie terenu pod zabudowę mieszkaniową, siedliskową, 
tereny rolne oraz zalesienia.  Obszar planu położony jest w obrębie zabudowy jednostki osadniczej 

- wsi Turów, posiada  dojazd z drogi gminnej ulicy Leśnej oraz  uzbrojenie inżynieryjne 

wystarczające do realizacji projektowanych funkcji (wodociąg, sieć energetyczna). 

6) prawo własności 

Obszar objęty planem jest  własnością osób prywatnych. Zaprojektowana w planie droga 

dojazdowa – przedłużenie ul. Leśnej będzie wymagała pozyskania terenu w związku z realizacją. 
W złożonym wniosku właściciele zadeklarowali nieodpłatne przekazanie  terenu pod drogę. 

7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa 

Wymagania te zostały zrealizowane w projekcie planu poprzez prawidłowe określenie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi, co zostało 

potwierdzone uzgodnieniem projektu planu z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic 

oraz bezpieczeństwa państwa. 

8) potrzeby interesu publicznego 

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z polityką przestrzenną gminy 

określoną w studium uwarunkowań i nie stoi w sprzeczności z interesem publicznym. 

Przedłużenie ulicy Leśnej będzie korzystne dla mieszkańców. 

9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych oraz potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów 

zaopatrzenia ludności 

Wymagania te uwzględniono poprzez zapisy planu umożliwiające przebudowę, rozbudowę 
i modernizację istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 

dopuszczające lokalizację nowych,  niezbędnych dla obsługi terenu. 

W ustaleniach planu znalazły się zapisy o zaopatrzeniu w wodę z gminnej sieci 

wodociągowej oraz o konieczności uwzględnienia przy projektowaniu sieci wodociągowej potrzeb 

ochrony przeciwpożarowej. 

10) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej 
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Udział społeczeństwa w pracach nad planem miejscowym jest zapewniony na wszystkich 

etapach procedury, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz 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. 

Informacje i ogłoszenia zamieszczane są na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie 

internetowej BIP gminy Olsztyn, z możliwością składania uwag i wniosków w formie 

elektronicznej. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu oraz ogłoszenie o wyłożeniu 

planu do publicznego wglądu ukazało się w prasie lokalnej. W trakcie wyłożenia projektu planu do 

publicznego wglądu, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Olsztynie  w dniach 6.02. – 

6.03.2020 r. projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko będą umieszczone na 

stronie internetowej gminy, każdy będzie mógł zapoznać z tymi dokumentami oraz złożyć swoje 

uwagi. 

11) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych 

Procedura planistyczna przeprowadzona została w oparciu o przepisy art.17 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Projekt planu  został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko,  zgodnie 

z przepisami 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 środowi-

sko. W prognozie zgodnie z przepisami ochrony środowiska przeanalizowano możliwy wpływ na 

środowisko oraz zdrowie ludzi projektowanego zainwestowania.  Prognoza uzyskała pozytywne 

opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo z dnia 17.12.2019 r. 

znak: WOOS.410.495.2019) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie 

(pismo z dnia 10.12.2019 r. znak: NS/NZ.522-69/19). 

Sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, 

z uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Projekt planu uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia organów właściwych do opiniowania 

i uzgadniania planów miejscowych.  Odbędzie się  wyłożenie projektu planu do publicznego 

wglądu, wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko przyrodnicze,  w dniach 6.02. – 6.03.2020 

r. w Urzędzie Gminy w Olsztynie, po stosownym ogłoszeniu  w prasie oraz  obwieszczeniu na 

tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Olsztyn.  W czasie wyłożenia w dniu 

6.03.2020 r. odbędzie się  w Urzędzie Gminy  dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w 

projekcie planu. W terminie do 23.03.2020 r.  można  będzie składać uwagi do projektu planu. 

Zostały wypełnione wszystkie procedury prawne związane ze sporządzaniem projektu 

planu miejscowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym  oraz z przepisami 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. 

Sposób realizacji wymogów z  art. 1 ust. 3 ustawy 

Ustalając przeznaczenie i zagospodarowanie terenu objętego planem władze gminy brały 

pod uwagę interes publiczny. Na obecnym etapie sporządzania planu nie ujawniły się wnioski osób 

prywatnych zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania oraz proponujące 

zmiany w zakresie projektowanego zagospodarowania. 

Sposób realizacji wymogów z  art. 1 ust. 4 ustawy 

Nowe przeznaczenie terenu, które będzie wynikiem uchwalenia planu miejscowego, 

uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz 

walorów ekonomicznych przestrzeni. 

Teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej został zlokalizowany zgodnie 

z  ustaleniami studium uwarunkowań gminy. Obszar planu znajduje się w granicach wsi Turów,  
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posiada  obsługę komunikacyjną i inżynieryjną wystarczającą dla projektowanego 

zagospodarowania terenu. 

Zgodność z wynikami analizy z art. 32 ust. 2 ustawy 

Gmina Olsztyn  posiada opracowaną analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy oraz ocenę aktualności studium i planów miejscowych, przyjętą uchwałą nr XXIX/338/18 

Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Olsztyn. „Ocena aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w gminie Olsztyn” w części dotyczącej analizy wniosków o 

zmianę zapisów studium i planu miejscowego dla miejscowości Turów i Bukowno wymienia 

wniosek będący przedmiotem niniejszego planu jako wniosek możliwy do uwzględnienia. 

Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

Ustalenia projektu planu nie powodują ujemnych skutków finansowych określonych w art. 

36, ust. 1, 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Gmina poniesie koszty realizacji zaprojektowanego w planie odcinka ul. Leśnej długości 

ok. 280  m.  Zmiana przeznaczenia terenu spowoduje wzrost wartości nieruchomości. Gmina może 

uzyskać niewielki dochód z renty planistycznej oraz podatku od nieruchomości. 

Szczegółowa analiza wpływu ustaleń planu  na finanse publiczne, w tym budżet gminy 

zawiera „Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego gminy Olsztyn dla terenu 

położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów”. 

 


