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Załącznik nr 3 
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z dnia �. 

 
 
 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE OKREŚLAJACE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ STUDIUM 

 
 

1. Kierunki zagospodarowania przestrzennego dla obszaru opracowania: 

1) tereny usług (w tym oświaty, ochrony zdrowia, kultury) – oznaczone symbolem U: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

− usługi (z wyjątkiem handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
), w tym usługi oświaty, 

ochrony zdrowia, kultury, obiekty hotelowe i pensjonaty, 

− ponadto towarzysząca - zabudowa gospodarcza, zieleń urządzona, parkingi, drogi dojazdo-
we oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe, pom-
pownie ścieków, gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe), 

b) przeznaczenie uzupełniające – drobna działalność produkcyjna i magazynowa, mieszkanie 
funkcyjne, garaże i zespoły garaży od 3 do 20 stanowisk w każdym zespole; 

c) wskaźniki dotyczące zagospodarowania: 

− powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 50% powierzchni działki, 

− powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 30% powierzchni działki, 

− wysokość zabudowy – do 12 m, przy czym w szczególnych przypadkach dopuszcza się 
zmianę wysokości do 15 m, 

− miejsca postojowe - nie mniej niż 1mp/30m
2
 powierzchni użytkowej, 

d) wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

− w obrębie terenów zabudowy o podstawowej funkcji usługowej, istnieje możliwość prowa-
dzenia zróżnicowanych funkcji usługowych, wyspecjalizowanych lub wieloprofilowych, 

− przeznaczenie podstawowe terenów zabudowy usługowej obejmuje ponadto możliwość lo-
kalizacji budowli towarzyszących (budynki administracyjno – socjalne, gospodarcze, garaże, 
obiekty infrastruktury technicznej, wewnętrzne drogi dojazdowe, parkingi, place rozładunko-
we i manewrowe) oraz zieleń urządzoną i inne obiekty niezbędne dla prowadzenia działal-
ności usługowej, 

− w stosunku do terenów istniejącej zabudowy usługowej służącej świadczeniu usług  
o charakterze publicznym (w szczególności ochrony zdrowia i opieki społecznej, oświaty  
i edukacji, kultury oraz sportu i rekreacji), dopuszcza się możliwość częściowej lub całkowitej 
zmiany ich profilu, w pierwszej kolejności na funkcje pokrewne z zakresu usług publicznych; 
zmiana rodzaju usług musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z funkcji terenów są-
siednich, 

− w ramach przeznaczenia uzupełniającego – jako mieszkania funkcyjne – dopuszcza się 
możliwość łączenia zabudowy usługowej z funkcją mieszkaniową, realizowaną w budynku 
usługowym lub odrębnym budynku mieszkalnym albo z nieuciążliwą funkcją produkcyjną, z 
wykluczeniem działalności związanych z intensywnym ruchem pojazdów ciężarowych oraz 
magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów, 

− uwzględnić przepustowość układu drogowego i możliwość dostosowania jego parametrów 
do przewidywanego natężenia ruchu pojazdów, 

− doprecyzować wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysoko-
ści zabudowy oraz liczby miejsc postojowych, 

− w szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę wskaźników powierzchni zabudowy  
i powierzchni biologicznie czynnej o /+-/ 10 pkt procentowych, 

− w obszarach zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych doprecyzować zakres moż-
liwości inwestycyjnych, 

− dopuszczenie nowych terenów do zabudowy powinno być warunkowane realizacją (lub za-
awansowanym projektowaniem) odpowiedniej infrastruktury technicznej i układu komunika-
cyjnego, 

− kształtować lokalne ośrodki usługowe, 

− zaleca się (w maksymalnym stopniu) utrzymać istniejące zadrzewienia; 
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2) tereny usług turystyki, sportu i rekreacji – oznaczone symbolem UT: 
a) przeznaczenie podstawowe: 

− usługi turystyki, sportu i rekreacji, obiekty hotelowe i pensjonaty, 

− ponadto towarzysząca: zabudowa gospodarcza, zieleń urządzona, parkingi, drogi dojazdo-
we oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe, pom-
pownie ścieków, gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe), 

b) przeznaczenie uzupełniające – mieszkania funkcyjne, garaże i zespoły garaży od 3  
do 20 stanowisk, 

c) wskaźniki dotyczące zagospodarowania: 

− powierzchnia zabudowy - nie więcej niż 40% powierzchni działki, 

− powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niż 40% powierzchni działki, 

− wysokość zabudowy – do 9 m, przy czym w szczególnych przypadkach dopuszcza się 
zmianę wysokości do 12 m, 

− miejsca postojowe - nie mniej niż 1mp/30m
2
 powierzchni użytkowej, 

d) wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

− tereny usług turystyki, sportu i rekreacji należy kształtować na podstawie kompleksowych 
projektów zagospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów architektonicz-
nych i krajobrazowych, 

− w ramach przeznaczenia uzupełniającego – jako mieszkania funkcyjne – dopuszcza się 
możliwość łączenia zabudowy usługowej z funkcją mieszkaniową, realizowaną w budynku 
usługowym lub odrębnym budynku mieszkalnym, 

− w obrębie planowanych terenów usług turystyki, sportu i rekreacji należy zbilansować po-
trzeby parkingowe stosownie do rodzaju planowanej działalności usługowej, 

− w przypadku, gdy spełnienie tych warunków będzie niemożliwe, inwestor winien wskazać 
fragmenty parkingów ogólnodostępnych, mogących obsługiwać działalności usługowe  
i obligatoryjnie partycypować w kosztach ich realizacji i utrzymania, 

− doprecyzować wskaźniki powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wysoko-
ści zabudowy oraz liczby miejsc postojowych, 

− w obszarach zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych doprecyzować zakres moż-
liwości inwestycyjnych, 

− dopuszczenie nowych terenów do zabudowy powinno być warunkowane realizacją (lub za-
awansowanym projektowaniem) odpowiedniej infrastruktury technicznej i układu komunika-
cyjnego, 

− zaleca się (w maksymalnym stopniu) utrzymać istniejące zadrzewienia. 

 
2. Podsumowanie 

1) w ujęciu ogólnym istota projektu fragmentarycznej zmiany studium, obejmującej obszar położony  
w Olsztynie, na zapleczu wschodniej pierzei Rynku, w rejonie ulicy Zamkowej i wzgórza 
zamkowego, sprowadza się do pomniejszenia powierzchni terenów otwartych o dużych walorach 
krajobrazowych i zastąpieniu ich kierunkami przeznaczenia zbliżonymi do tych, które charakteryzują 
tereny okalające obszar opracowania (usługowe);  

2) poprzez wprowadzenie zmiany do studium, uzupełniona zostanie luka pomiędzy terenami  
o podobnym kierunku przeznaczenia. 

 
 


