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UZASADNIENIE 
 

rozwiązań przyjętych w projekcie  
 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego                    
przy ulicy Południowej w miejscowości Turów, 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 2015 r. poz. 199 z poźn. zm.) 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 III/25/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia                    
26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Przystąpienie do prac planistycznych miało na celu zmianę 
obowiązujących ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla 
miejscowości Turów i Bukowno, przyjętego Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
22 listopada 2005r., w odniesieniu do obszaru o powierzchni ok. 2,5 ha, położonego przy ulicy 
Południowej w miejscowości Turów w gminie Olsztyn. 

Podjęcie prac planistycznych ma na celu stworzenie prawnych uwarunkowań dla rozwoju 
istniejącej funkcji produkcyjnej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętym w listopadzie 2005r. w granicach obszaru, którego przeznaczeniem są 
tereny wielofunkcyjne - produkcyjno-składowo-usługowe (ozn. symb. P,U) znajduje się jedynie 
istniejąca zabudowa i zagospodarowanie terenu zakładu produkcyjnego WOSANA S.A. Wespół                     
z cechami geometrycznymi działek (działki wąskie i długie), obowiązujący plan miejscowy                 
w praktyce ogranicza możliwości rozwoju istniejącej funkcji produkcyjnej. Rozwój ten wiąże się 
bowiem m.in. z budową nowych obiektów budowlanych (np. hale produkcyjne i magazynowe).             
W pismach, skierowanych do Wójta Gminy Olsztyn w roku 2014 i 2015, WOSANA S.A. określiła ramy 
potrzeb związanych z planami rozwojowymi spółki:  

− rozbudowa zakładu w stronę północną, z uwagi na ograniczenia w użytkowaniu zachodniej 
części działek, związane z przebiegiem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
400 kV, oraz celem dostosowania cech geometrycznych terenu zakładu produkcyjnego do 
jego potrzeb funkcjonalnych i technologicznych, 

− powierzchnia niezbędnego terenu nie większa niż 0,5 ha, 
− uwzględnienie współczesnych standardów technicznych, odnoszących się do obiektów 

produkcyjnych i magazynowych, przy ustalaniu wymogów w zakresie wysokości budynków              
i wysokości ich górnej krawędzi elewacji, a także wzajemnych relacji ww. parametrów. 

 
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mieści się w ramach, 

jakie obecnie wyznacza 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 poźn. zm. 
Zgodnie z ww. dokumentem planistycznym, kierunkami przeznaczenia terenu objętego 
sporządzanym planem miejscowym są: tereny zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej 
(ozn. symb. P), tereny otwarte, rolnicze (ozn. symb. R) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (ozn. symb. MN). 
 
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 § 7 - § 11 
tekstu projektu planu, 

b) wymogi ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami zrealizowano poprzez 
wprowadzenie regulacji § 12 i § 14 tekstu projektu; w granicach terenu objętego 
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opracowaniem nie występują grunty leśne ani grunty rolne objęte ochrona prawną; nie jest 
wymagane uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne, 

c) wymogi ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeb osób 
niepełnosprawnych zrealizowano poprzez wprowadzenie regulacji § 6, § 8 - § 9 i § 14 tekstu 
projektu, 

d) wymogi uwzględnienia walorów ekonomicznych przestrzeni zrealizowano poprzez 
wprowadzenie regulacji § 7 - § 10 i § 18 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, 

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 § 7 i § 16 tekstu 
projektu, 

h) regulacje § 16 tekstu projektu stanowią realizację wymogów zapewnienia odpowiedniej ilości                
i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności, 

i) regulacje § 13 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 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 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, 

− 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: 
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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. 
Zgodnie z § 1 pkt. 2 lit. b) ww. uchwały, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olsztyn, dla miejscowości Turów i Bukowno, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy 
Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r., uznano za aktualny. 

Procedowana, fragmentaryczna zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego nie znalazła 
się w Wieloletnim Programie Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, 
przyjętym ww. uchwałą. Niemniej jednak zauważyć należy, że fragment terenu opracowania znajduje 
się w obszarze wskazanym w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn, gdzie gmina zamierza przystąpić do sporządzenia planu 
miejscowego.  
Procedowana zmiana ustaleń obowiązującego planu miejscowego mieści się w ramach § 3 ust. 3 
Uchwały Nr 32/312/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 listopada 2014r.  

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.  
Nie przyjęto Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
 
3) wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy: 
 

Prognozuje się, iż rozwój funkcji produkcyjnej (rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego) 
wiązać się będzie z powstaniem nowych, trwałych miejsc pracy. W konsekwencji - ze zwiększeniem 
zatrudnienia (obecnie to ok. 50 osób) oraz z przychodami do budżetu gminy z tytułu podatków 
dochodowych od osób fizycznych i prawnych. 

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 może wiązać się z przychodami do budżetu gminy      
z tytułu podatków od nieruchomości.  
 
3. Podsumowanie: 
 

Organ zważył interes publiczny i interesy prywatne. Ustalone przeznaczenie terenu i określony 
sposób zagospodarowania i korzystania z terenu 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, obszar objęty opracowaniem jest w części zabudowany i zagospodarowany. Obejmuje 
swymi granicami przede wszystkim teren zakładu produkcyjnego WOSANA S.A. - producenta soków, 
napojów i wód źródlanych. Niewielka część terenu opracowania jest zabudowana i zagospodarowana 
dla potrzeb funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała - jest integralną częścią przestrzeni 
rolniczej. Obszar objęty opracowaniem sąsiaduje m.in. z terenami zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej i produkcyjnej. 

W przedmiotowym przypadku, zmiana obowiązującego dokumentu planistycznego, mieszcząca się 
w ramach uprawnień władz gminy w zakresie władztwa planistycznego, uzasadniona jest 
stwierdzonymi przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą potrzebami rozwojowymi, 
zgłoszonymi właściwemu organowi administracji publicznej. WOSANIA S.A. pozostaje nadal jedną              
z dwóch najważniejszych jednostek gospodarczych w gminie Olsztyn, generującą miejsca pracy. 
Potrzeby rozwojowe spółki zostały doprecyzowane w stopniu umożliwiającym organowi ustalenie 
zakresu potrzebnych zmian dokumentu planistycznego oraz ocenę konsekwencji ich wprowadzenia 
dla gminy. Starania podmiotu o umożliwienie realizacji planów rozwojowych wpisują się                      
w konsekwentne działania na przestrzeni wielu lat, w tym przede wszystkim - czynne uczestnictwo                             
w procedurze sporządzania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Olsztyn, przyjętego w czerwcu 2012 r. 

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 
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przestrzennej, zgodnie ze sporządzonym projektem, nie zwiększa w sposób istotny 
transportochłonności układu przestrzennego. Lokalizowanie nowej zabudowy przewidziano w rejonie 
o wykształconej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz w granicach jednostki 
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 siepnia 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 stosownie do uwarunkowań lokalnych.  
Projekt nie zakłada lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej.  
 

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. 
 


