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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr � 
Rady Gminy Olsztyn 
z dnia �  

 
 

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W ZMIANIE STUDIUM 
ORAZ SYNTEZA USTALEŃ ZMIAN W STUDIUM 

 
 

 1. Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w zmianie studium: 
1) prace nad fragmentaryczną zmianą studium, obejmującą obszar o powierzchni ok. 0,9000 ha, 

położony w Olsztynie, w rejonie ulicy Zamkowej i wzgórza zamkowego, podjęto na podstawie 
uchwały Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 listopada 2012 r.; 

2) w granicach opracowania znalazło się zaplecze wschodniej pierzei Rynku w Olsztynie; 
3) z uzasadnienia uchwały, o której mowa w pkt 1 wynika, że projekt stanowić ma odpowiedź na 

rosnące, lokalne zapotrzebowanie w zakresie usług oraz infrastruktury technicznej, służących 
obsłudze ruchu turystycznego, uwzględniając w uporządkowanych relacjach uwarunkowania  
i wymagania funkcjonalne, społeczno – gospodarcze, środowiskowe, prawo własności i potrzeby 
interesu publicznego; 

4) zmiany mają na celu aktywizację terenu poprzez umożliwienie jego zagospodarowania i zabudowy, 
obecnie wykluczonych bądź ograniczonych w znacznym stopniu; 

5) w wyniku przeprowadzonych badań poprzedzających podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia projektu zmiany studium, ujawniono możliwości optymalizacji obowiązujących 
rozwiązań planistycznych, bez naruszenia chronionych wartości dziedzictwa kulturowego, tj.  
w szczególności z uwzględnieniem konieczności podporządkowania działań ekspozycji 
przestrzennej i ochronie zamku, zachowania istniejącego układu ulicznego oraz kierunku 
przekształcania obiektów w celu ujednolicenia gabarytów i formy architektonicznej; 

6) umożliwienie zagospodarowania i zabudowy nowych terenów wymaga zmiany dotychczasowych 
zapisów planu miejscowego; 

7) w celu zmiany obowiązujących ustaleń planu miejscowego niezbędna jest zmiana studium; 
8) zakres zmian w dokumentach planistycznych został skonsultowany z urzędem konserwatorskim   

na etapie analiz poprzedzających przystąpienie do zmiany studium; 
9) wnioski konserwatorskie (pismo z dnia 02.11.2012r. znak: C-NR.5183.190.2012.WS) uzależniają 

możliwości przekształceń i zagospodarowania terenu od ograniczenia ich powierzchni, ograniczenia 
kubatury i wysokości zabudowy, zachowania dużego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz 
ochrony m.in. endemitu przytulii olsztyńskiej; 

10) ramy dla przyszłych rozwiązań projektowych uzupełniają wnioski konserwatorskie oraz treść opinii 
nt. projektu, zgłoszone w ramach procedury planistycznej, w tym szczególnie ważny, dotyczący 
ograniczenia zasięgu zabudowy do drugiej linii zabudowy (względem Rynku) w zachodniej części 
obszaru opracowania; 

11) poprzez przyjęte rozwiązania projektowe - pomniejszenie powierzchni terenów otwartych o dużych 
walorach krajobrazowych i zastąpieniu ich kierunkami przeznaczenia zbliżonymi do tych, które 
charakteryzują tereny okalające obszar opracowania, uzupełniono lukę pomiędzy terenami o 
podobnym kierunku przeznaczenia; 

12) za regułę przyjęto wzrost intensywności wykorzystania obszarów zabudowanych  
i zagospodarowanych oraz rozwój tych obszarów w zakresie uwzględniającym warunki geologiczno-
inżynierskie oraz w ramach i z wykorzystaniem rezerw istniejących systemów infrastrukturalnych; 

13) stan opisany w pkt 11 i 12, będący pierwszym krokiem do stworzenia warunków prawnych dla 
bardziej efektywnego wykorzystania rejonu opracowania, stanowi realizację celów ujawnionych  
w uzasadnieniu uchwały Nr XVIII/172/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 listopada 2012 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia fragmentarycznej zmiany studium. 

 
 2. Synteza ustaleń przyjętych w projekcie zmiany studium: 

1) sporządzony projekt fragmentarycznej zmiany studium zakłada powiększenie terenów 
udostępnianych do zabudowy, z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i faktycznych obszaru 
opracowania oraz zgodnie z określonymi regułami: 
a) wynikającymi ze stanowisk konserwatorskich zgłoszonych w ramach procedury planistycznej, w 

szczególności - dotyczącego ograniczenia zasięgu zabudowy do drugiej linii zabudowy 
(względem rynku) w zachodniej części obszaru opracowania, 

b) wynikającymi z uwarunkowań geologiczno – inżynierskich dla lokalizacji zabudowy na obszarze 
opracowania (w jego części wschodniej występują niekorzystne warunki gruntowe posadowienia 
budynków), 

c) wynikającymi z analizy ukształtowania terenu u podnóża wzgórza zamkowego, będącego 
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naturalnym uwarunkowaniem do ograniczania urbanizacji tej części terenu; 
d) wynikającymi z analizy istniejącego stanu użytkowania, zabudowy i zagospodarowania rejonu, 

którego fragment objęto opracowaniem, w szczególności zaś: 

− funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu (dominuje funkcja usługowa, w tym – usługi 
publiczne, takiej jak Urząd Gminy, Policja, GOPR), 

− cech relacji zabudowy z otoczeniem (zabudowa skupia się w rejonie płyty Rynku, tworząc 
jego wschodnią pierzeję, oraz wzdłuż ulicy Zamkowej); 

2) zakres zmiany studium - zmiany w strukturze kierunków zagospodarowania oraz użytkowania 
terenów: 
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tereny otwarte  

o dużych walorach 
krajobrazowych 

U usługi  dotyczy zachodniej części obszaru, graniczącej  
od strony zachodniej z jednostką o takim właśnie 
kierunku przeznaczenia;  
w konsekwencji powierzchnia tej jednostki zwiększa 
się o ok. 0,5000 ha względem stanu obecnego  

UT usługi turystyki, 

sportu i rekreacji 
dotyczy wschodniej części obszaru), tworzące strefę 
buforową pomiędzy wzgórzem zamkowym a terenami 
zabudowy usługowej i mieszkaniowej;  
wybór z katalogu możliwych form użytkowania terenu 
musi gwarantować bezkolizyjność  
z uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi obszaru 
opracowania 

 
 
 

 


