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Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Olsztyn  
z dnia ...  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY OLSZTYN 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKT U ZMIANY STUDIUM 

 
1. Rada Gminy Olsztyn, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), po zapoznaniu 
się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 
projektu zmiany studium, obejmującej obszar położony na zapleczu wschodniej pierzei Rynku, 
w rejonie ulicy Zamkowej i wzgórza zamkowego, postanawia o ich nieuwzględnieniu. 

2. Lista nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany studium: 

 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy 

Olsztyn 

Nr 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i imię, nazwa 

jednostki 
organizacyjnej; 

oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga; 

Treść uwagi 
(streszczenie) 

Ustalenia 
projektu zmiany studium 

dla nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

uwaga 
uwzględ 
-niona 

uwaga 
nie- 

uwzglę
-dniona 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia 

1. 23.07. 
2014 r. 

Arkadiusz 
Chmielarz, 
Olsztyn 
 
cały obszar 
objęty 
projektem 

1.1) 
Usunięcie 
podziału 
obszaru 
objętego 
opracowaniem 
na różne 
kierunki 
przeznaczenia, 
na rzecz ich 
ujednolicenia, 
poprzez 
połączenie 
wskazanych w 
obowiązującym 
Studium 
terenów U, tym 
samym 
kierunkiem 
przeznaczenia. 

1.1.a) 
Rozwiązanie 
alternatywne – 
zastąpienie 
kierunku UT 
nowym, np. U1,  
skonstruowany
m 
indywidualnie, z 
uwzględnieniem 
uwarunkowań 
omawianego 
obszaru. 

1.1) i 1.1.a) 
Zastąpienie 
dotychczasowego 
kierunku - ZK dwoma 
kierunkami – U i UT. 
Użyto rozwiązań 
(kierunki U i UT) 
istniejących w 
obowiązującym 
Studium, przypisując te 
kierunki nowym 
terenom. 

- nie- 
uwzglę
-dniona 

1.1) i 1.1.a) 
Przeanalizowano rozwiązania 
alternatywne, uwzględniające 
wprowadzenie zmian do projektu, 
związanych ze zgłoszonymi 
uwagami. Zmiany projektu 
zostały uznane przez właściwy 
urząd konserwatorski za 
naruszające zasady ochrony 
konserwatorskiej rejonu 
wschodniej pierzei Rynku, ulicy 
Zamkowej i wzgórza zamkowego. 
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1.2) 
Powiększenie 
wskaźnika 
powierzchni 
zabudowy w 
terenie U z 50% 
do 60%. 

1.2) 
Wskaźnik powierzchni 
zabudowy – nie więcej 
niż 50% powierzchni 
działki. 
W planie miejscowym 
doprecyzowania 
wymaga m.in. wskaźnik 
powierzchni zabudowy. 
W szczególnych 
przypadkach, w planie 
miejscowym dopuszcza 
się zmianę m.in. 
wskaźnika powierzchni 
zabudowy o /+-/ 10 pkt 
procentowych. 

- nie- 
uwzglę
-dniona 

1.2) 
Obowiązujące zapisy Studium nie 
wymagają korekty w zakresie 
wytycznych do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. 18.08. 
2014r. 

Rafał 
Sieradzki, 
Olsztyn 
 
cały obszar 
objęty 
projektem oraz 
działka nr ewid. 
2023 

2.1) 
Zmiana 
przeznaczenia 
wschodniej 
części działki nr 
ewid. 2023 na 
ozn. symb. U, w 
ramach 
ujednolicenia 
kierunków 
przeznaczenia 
działek nr ewid. 
2023, 2024 i 
2026.  
Wyrażono 
niezadowolenie 
z 
projektowanego 
kierunku 
przeznaczenia – 
UT, w 
zestawieniu z 
opinią 
konserwatorską, 
która m.in. 
zawiera uwagę 
nt. rezygnacji z 
zabudowy 
kubaturowej w 
terenie UT. 
Zwrócono 
uwagę na 
istniejące 
uwarunkowania 
– 
infrastrukturalne
, ukształtowanie 
terenu działki 
oraz istniejącą 
zieleń wysoką. 

2.1) 
Kierunkiem 
przeznaczenia 
wschodniej części 
działki nr ewid. 2023 są 
tereny usług turystyki, 
sportu i rekreacji, ozn. 
symb. UT. 
 

- nie- 
uwzglę
-dniona 

2.1) 
Przeanalizowano rozwiązania 
alternatywne, uwzględniające 
wprowadzenie zmian do projektu, 
związanych ze zgłoszonymi 
uwagami. Zmiany projektu 
zostały uznane przez właściwy 
urząd konserwatorski za 
naruszające zasady ochrony 
konserwatorskiej rejonu 
wschodniej pierzei Rynku, ulicy 
Zamkowej i wzgórza zamkowego. 
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2.2) 
Powiększenie 
maksymalnego 
wskaźnika 
powierzchni 
zabudowy na 
obszarze 
opracowania do 
co najmniej 
60%. 

2.2)  
Teren U: 
wskaźnik powierzchni 
zabudowy – nie więcej 
niż 50% powierzchni 
działki. 
W planie miejscowym 
doprecyzowania 
wymaga m.in. wskaźnik 
powierzchni zabudowy. 
W szczególnych 
przypadkach, w planie 
miejscowym dopuszcza 
się zmianę m.in. 
wskaźnika powierzchni 
zabudowy o /+-/ 10 pkt 
procentowych. 
 
Teren UT: 
wskaźnik powierzchni 
zabudowy – nie więcej 
niż 40% powierzchni 
działki. 
W planie miejscowym 
doprecyzowania 
wymaga m.in. wskaźnik 
powierzchni zabudowy. 

- nie- 
uwzglę
-dniona 

2.2) 
W odniesieniu do terenu U, 
obowiązujące zapisy Studium nie 
wymagają korekty w zakresie 
wytycznych do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
W odniesieniu do obszaru 
zlokalizowanego u podnóża 
wzgórza zamkowego 
podtrzymuje się zasadę  
wprowadzenia ograniczeń w 
urbanizacji tej części obszaru 
opracowania. 

2.3)  
Zmniejszenie 
wskaźnika 
powierzchni 
biologicznie 
czynnej na 
obszarze 
opracowania do 
min. 20-25%. 

2.3)  
Teren U: 
wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej – 
nie mniej niż 30% 
powierzchni działki. 
W planie miejscowym 
doprecyzowania 
wymaga m.in. wskaźnik 
powierzchni 
biologicznie czynnej. W 
szczególnych 
przypadkach, w planie 
miejscowym dopuszcza 
się zmianę m.in. 
wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej o 
/+-/ 10 pkt 
procentowych. 
 
Teren UT: 
wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej – 
nie mniej niż 40% 
powierzchni działki. 
W planie miejscowym 
doprecyzowania 
wymaga m.in. wskaźnik 
powierzchni 
biologicznie czynnej. 

- nie- 
uwzglę
-dniona 

2.3)  
W odniesieniu do terenu U, 
obowiązujące zapisy Studium nie 
wymagają korekty w zakresie 
wytycznych do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
W odniesieniu do obszaru 
zlokalizowanego u podnóża 
wzgórza zamkowego 
podtrzymuje się zasadę  
wprowadzenia ograniczeń w 
urbanizacji tej części obszaru 
opracowania. 

 


