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 UZASADNIENIE  rozwiązań przyjętych w projekcie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego                    w rejonie ulicy Zrębskiej w miejscowości Biskupice, w gminie Olsztyn     1. Podstawy prawne:  Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) Wójt sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem, wraz z uzasadnieniem. Prace nad projektem zainicjowane zostały Uchwałą Nr V/57/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmian obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r., w odniesieniu do obszaru o powierzchni ok. 44 ha, położonego w rejonie ulicy Zrębskiej w Biskupicach.  Kierunek potencjalnych zmian dotychczasowych ustaleń planu miejscowego określa obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, przyjęte Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późn. zm.  Rejon Biskupice – Krzemionka (Kolonia Zrębska) został wskazany w ww. studium jako obszar, dla którego gmina zamierza sporządzić plan miejscowy. Podjęcie prac planistycznych jest ponadto realizacją dyspozycji wynikającej z Uchwały Nr XXXII/312/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 listopada 2014r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Olsztyn. Przyjęty przez radę gminy Wieloletni program sporządzania planów miejscowych zakłada przystąpienie do sporządzenia planu dla omawianego rejonu. Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w ramach, jakie wyznacza obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn.   2. Zakres danych zawartych w uzasadnieniu:  1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  a) wymogi ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walorów architektonicznych i krajobrazowych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji Oddziału 1 w Rozdziale 2 tekstu projektu planu, b) wymogi ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 18 i § 20 tekstu projektu; z uwagi na fakt, iż część obszaru objętego opracowaniem stanowią grunty leśne objęte ochrona prawną, organ właściwy do sporządzenia projektu planu miejscowego uzyskał zgodę Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (Decyzja z dnia 04.10.2017r., znak: ES.2210.109.2017.WS); brak jest w granicach opracowania gruntów rolnych podlegających ochronie prawnej, c) wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 6, Oddziału 1 w Rozdziale 2  oraz § 20 tekstu projektu, d) wymogi uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 8 i § 24 tekstu projektu, e) wymogi uwzględnienia prawa własności zrealizowano w projekcie stosownie do uwarunkowań lokalnych, z zastrzeżeniem art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
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f) wymogi wynikające z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględniono w projekcie stosownie do uwarunkowań lokalnych, g) wymogi w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych, zrealizowano w projekcie poprzez wprowadzenie regulacji § 8 i § 22 tekstu projektu, h) regulacje § 21 tekstu projektu stanowią realizację wymogów zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, i) regulacje § 19 tekstu projektu stanowią realizację wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, j) wymogi zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
− umożliwienie składania wniosków i uwag, 
− ogłoszenie i obwieszczenie o wyłożeniu oraz wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
− zorganizowanie publicznej dyskusji nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami, 
− udostępnianie wersji elektronicznej projektu planu miejscowego z uzasadnieniem, prognozy oddziaływania na środowisko, opinii uzyskanych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn, k)  wymogi zachowania jawności i przejrzystości procedur planistycznych zrealizowano poprzez: 
− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu  do sporządzenia ww. planu miejscowego z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków, 
− zawiadomienie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu miejscowego  instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 
− uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
− uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień sporządzonego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
− uzyskanie zgody Ministra Środowiska na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolne i nieleśne, 
− ogłoszenie w miejscowej prasie oraz obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia, o terminie i miejscu dyskusji publicznej oraz danych dotyczących wnoszenia uwag do projektu, 
− wyłożenie projektu do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni, 
− zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, 
− umożliwienie zainteresowanym możliwości wniesienia uwag dotyczących projektu planu oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;  2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wraz z datą uchwały Rady Gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2 ww. ustawy:   W dniu 20 listopada 2014r. Rada Gminy Olsztyn podjęła Uchwałę Nr 32/312/14 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie gminy Olsztyn. Procedowana zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego znalazła się w Wieloletnim Programie Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym ww. uchwałą. 
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Poprzednią ocenę aktualności dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy Olsztyn właściwy organ przeprowadził w sierpniu 2009r. Na jej podstawie Rada Gminy Olsztyn podjęła w dniu 24 listopada 2009r. stosowną Uchwałę Nr XXXIV/269/2009.  Wówczas, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r., uznano za aktualny.  Nie przyjęto Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.   3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy:  W sporządzonej, zgodnie z wymogiem art. 17 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, prognozie skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oszacowano, iż realizacja ustaleń projektu planu wiązać się będzie w pierwszej kolejności z kosztami pozyskania terenu pod inwestycje celu publicznego, tj. w przedmiotowym przypadku – drogi publiczne. W dalszej perspektywie czasowej może wiązać się z kosztami realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Ponadto – z przychodami do budżetu gminy z tytułu zbycia nieruchomości oraz, w dalszej perspektywie czasowej, z tytułu podatków od nieruchomości.  3. Podsumowanie:  Organ zważył interes publiczny i interesy prywatne. Ustalone przeznaczenie terenów w granicach obszaru objętego planem, i określony sposób zagospodarowania i korzystania z terenów jest wynikową badań możliwości ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w zakresie odpowiednim do uwarunkowań lokalnych. Obecnie, teren objęty opracowaniem jest w części niezabudowany i niezagospodarowany.  W części zaś składa się z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszanej, tj. mieszkaniowej, usługowej i zabudowy o charakterze zagrodowym. Sąsiaduje z terenami o podobnym sposobie użytkowania, zabudowy i zagospodarowania, a ponadto z terenami o funkcji użyteczności publicznej (kościół), leśnymi i rolnymi. Analiza regulacji sporządzonego projektu planu miejscowego w odniesieniu do dotychczasowego stanu planistycznego pozwala stwierdzić, że projekt wprowadza możliwość sytuowania nowej zabudowy, z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. Uzupełnienie ukształtowanej struktury przestrzennej, zgodnie ze sporządzonym projektem, nie zwiększa w sposób istotny transportochłonności układu przestrzennego. Stosownie do potrzeb zaprojektowano nowe elementy układu komunikacyjnego. Dostęp do komunikacji publicznej pozostaje bez zmian.  Lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej przewidziano w rejonie o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005r.  Nr 17, poz. 141), jako uzupełnienie istniejącej zabudowy. Rozwiązania przestrzenne przewidziane w procedowanym projekcie uwzględniają potrzeby pieszych i rowerzystów.   Gmina Olsztyn zajmuje powierzchnię ok. 109 km2. W jej skład wchodzi 10 miejscowości: Olsztyn, Zrębice pierwsze, Zrębice drugie, Kusięta, Przymiłowice, Turów, Biskupice, Bukowno, Skrajnica i Krasawa. Miejscowość Biskupice (łącznie z częścią zajęta przez Lasy Państwowe) zajmuje powierzchnię 1486 ha, co stanowi 13,6 % powierzchni całej gminy. Miejscowość Biskupice, w znacznej swej części (o powierzchni 1047 ha), objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, przyjętym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r. Pozostała część miejscowości Biskupice znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, dotyczącego kompleksu lasów państwowych, przyjętego Uchwałą Nr XXI/152/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008r. 
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W dalszych obliczeniach za powierzchnię miejscowości Biskupice przyjmuje się tą jej część, która objęta jest planem przyjętym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r. tj. obszar o powierzchni 1047 ha.  Tereny, które w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę różnego rodzaju, zajmują łącznie ok. 201,76 ha, co stanowi ok. 19,3 % powierzchni miejscowości Biskupice. Tereny, dla których w obowiązującym studium ustalono kierunki przeznaczenia - zabudowa różnego rodzaju, zajmują łącznie powierzchnię o 122,36 ha większą niż już przeznaczone do tej pory w planie miejscowym. Daje to zatem powierzchnię 324,12 ha, stanowiącą nieco ponad 30% powierzchni miejscowości. Tereny obecnie zabudowane i zagospodarowane w miejscowości Biskupice zajmują łącznie powierzchnię ok. 95,32 ha  (9% powierzchni miejscowości). Z powyższego wynika, że w skali miejscowości istnieją obecnie rezerwy terenowe pod budownictwo (różne funkcje) zarówno na poziomie obowiązującego planu miejscowego (ok. 100 ha), jak i - jeszcze większe (ok. 122,36 ha) – stworzone przez studium.  Powierzchnia obszaru opracowania to nieco ponad 4% powierzchni miejscowości. W obowiązującym planie miejscowym, większość terenów przeznaczonych pod zabudowę w Biskupicach ulokowano poza granicami opracowania. Rejon opracowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych, zagospodarowanych i wyposażonych w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Mimo to możliwości zabudowy zostały w praktyce ograniczone do zabudowy w pasie przyulicznym. Tereny, które w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę (MM, 1 MN i 2 MN) zajmują łącznie ok. 10,6 ha, co stanowi ok. 24 % powierzchni obszaru objętego opracowaniem, i nieco ponad 1 % powierzchni miejscowości Biskupice. Tereny przeznaczone pod zabudowę w projekcie (MM/U, MNU, MN i UT) powiększają powierzchnię, o której mowa wyżej o ok. 15 ha, tym samym zajmując łącznie ponad 60 % powierzchni obszaru opracowania, i prawie 2,5 % powierzchni miejscowości Biskupice. Wielkość terenów zabudowanych i zainwestowanych na obszarze opracowania wynosi ok. 6,8 ha, co stanowi ok. 15,7 % powierzchni obszaru objętego opracowaniem. Różnica pomiędzy wielkością terenów zabudowanych i zainwestowanych na obszarze opracowania a wielkością terenów, które w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę wynosi ok. 3,8 ha. Jest to wielkość charakteryzująca rezerwy rozwojowe dla zabudowy na obszarze opracowania w chwili obecnej. Kolejną wielkością charakteryzującą obszar opracowania jest rezerwa rozwojowa stworzona zapisami studium. Jest to różnica pomiędzy powierzchnią terenów MN i UT w studium a wielkością terenów, które w obowiązującym planie miejscowym przeznaczone są pod zabudowę. Różnica ta wynosi ok. 24,14 ha. W projekcie wykorzystano część potencjalnych (maksymalnych) możliwości, jakie stwarza studium. W projekcie wskazano o ok. 9,24 ha terenów do zabudowy mniej, niż wynoszą łączne powierzchnie terenów MN i UT w studium. Nowa zabudowa stanowi uzupełnienie zabudowy istniejącej oraz terenów przeznaczonych na takie cele do tej pory. Zakłada sukcesywne wypełnianie przestrzeni pomiędzy pasmami zabudowy przyulicznej, wraz z projektowaniem rozbudowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.  Mając na względzie potencjalne skutki ekonomiczne wejścia w życie planu miejscowego, który wprowadza zmiany w dotychczasowym przeznaczeniu terenów, rozwiązania projektowe uwzględniają stan prawny nieruchomości, szczególnie - dotychczasowe przeznaczenie terenów, kierunki przeznaczenia określone w studium oraz aktualny sposób użytkowania terenów. I tak, bez zmian o charakterze istotnym pozostaje przeznaczenie terenów, oznaczonych w projekcie symbolami: 1MM/U-4MM/U, 3MNU-6MNU, 1R i 2R, 1Ro i 2Ro, Rz, KD-Z i 2KD-L. W ich przypadku, rozwiązania projektowe miały na celu zachowanie uprawnień nabytych na mocy obowiązującego planu miejscowego w takim zakresie, w jakim uprawnienia owe mieszczą się w ramach, jakie wyznacza obowiązujące studium. Względem stanu obowiązującego od 2005r., projekt zmienia przeznaczenie terenów oznaczonych w symbolami: 1MN-11MN, UT, 1MNU i 2MNU a także północnej części terenu 1MM/U, na korzyść dla podmiotów, którym przysługuje prawo do nieruchomości. Z dopuszczeniem do zabudowy terenów 1MN-11MN wiąże się konieczność pozyskania terenu KD-D, a następnie realizacji inwestycji z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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Droga publiczna 1KD-L została przewidziana w obowiązującym studium.  Przeznaczenie terenów 1KDX-3KDX, 2Ro, 3KDW oraz fragmentów terenu 1R, mających połączenie z drogą KD-Z, uwzględniają obecny sposób ich użytkowania. Tereny 1KDW i 2KDW mają na celu zapewnienie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w granicach opracowania i poza nim. Teren 1KDW – z układem zewnętrznym, tj. układem komunikacyjnym zachodniej części osiedla.  Organ zobowiązany był do przyjęcia takich rozwiązań, które równolegle z uwzględnieniem interesów prywatnych nie wykazują sprzeczności z obowiązującym studium i nie uniemożliwiają w praktyce realizacji jego założeń. Interes publiczny i interesy prywatne uwzględnione zostały w uporządkowanych relacjach.  Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.  


