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STUDIUM SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH CZĘŚCI  
 
 
 
 WPROWADZENIE 
  
I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY OLSZTYN 

Diagnoza prospektywna stanu istniejącego, identyfikacja problemów do rozwiązania 
w poszczególnych dziedzinach życia i funkcjonowania gminy Olsztyn 
Dokonana w oparciu o analizę materiałów inwentaryzacyjnych, analitycznych, dokumentacyjnych i elementy 
strategii rozwoju gminy  

   

II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY   
OLSZTYN 
Wynikające z diagnozy prospektywnej
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Projekt Studium Uwarunkowań i Kieruków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Olsztyna opracowano 
w Wydziale Strategii i Planowania Przestrzennego przy współpracy z wydziałami Urzędu Miasta Olsztyna:  
 
Wydziałem Geodezji, Wydziałem Spraw Obywatelskich, Wydziałem Kultury  Sportu i Turystyki , Wydziałem Och-rony 
Środowiska, Wydziałem Inżynierii Miasta, Wydziałem Administracji Architektoniczno–Budowlanej, Wydziałem Spraw 
Mieszkaniowych, Wydziałem Oświaty, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego 
 

 

w oparciu o opracowania specjalistyczne i dane, w zakresie: 
 
komunikacji kołowej – Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej –Kraków 

 Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni w Olsztynie 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 

rozwoju ścieżek rowerowych – Pełnomocnika Prezydenta M. Olsztyna ds. Ścieżek Rowerowych Zbigniewa Rojka i 
Zespołu ds. Koncepcji Dróg Rowerowych w Mieście przy Komisji Sportu i Turystyki   
Rady Miasta Olsztyn 

rozwoju handlu w mieście – Instytut Usług Marketingowych „Eurotest” - Gdańsk 
rynku pracy i bezrobocia – Maria Markowska i Barbara Seroka-Piotrowska 

infrastruktury technicznej      – Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny 
Olsztyn, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

demografii – Urząd Statystyczny W Olsztynie 
ekologii – Instytut Ochrony Środowiska Gdynia 
ochrony dóbr kultury – Autorska Pracownia Atelier\ 40 
ocena zaspokojenia potrzeb – Alicja Roszkowska, 
w zakresie ochrony zdrowia  

unieszkodliwianie odpadów – Barbara Olszewska, 
(projekt koncepcyjny zakładu  
unieszkodliwiania odpadów  
komunalnych)  
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CZYM JEST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY : 
 

W zamiarze ustawodawcy ( Ustawa z 7 lipca 1994  z późniejszymi zmianami o zagospodarowaniu przestrzen-
nym tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 ) sporządzane obligatoryjnie „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego” jest podstawowym instrumentem Rady i Zarządu Miasta do prowadzenia 
polityki przestrzennej. 
W obowiązującym ustawodawstwie gmina stała się podstawową jednostką organizacji demokratycznego państwa a jej 
zadaniem jest organizacja lokalnego życia publicznego, decydowanie o wspólnym majątku gminy oraz zaspokajanie pot-
rzeb lokalnych społeczności zapisanych w „Studium” ma być pomocą w realizacji tych celów. 

 
Nie jest przepisem gminnym, podstawą do wydawania decyzji lokalizacyjnych, jest „aktem kierownictwa wewnętrzne-
go” władz gminy. 
Ma być podstawą prac planistycznych, stanowi podstawę koordynacji planów zagospodarowania przestrzennego. 
 
Studium definiuje zasady polityki przestrzennej oraz określa obszary dla których konieczne jest opracowywanie 
planów zagospodarowania przestrzennego. Plany te będą uszczegółowieniem  zasad polityki w odniesieniu do tere-
nów na których przewiduje się inwestowanie. Zarząd gminy sprawdza zgodność opracowywanych planów z założe-
niami Studium. Określa także niezbędne do wykonania opracowania specjalistyczne i szczegółowe. 
 
Studium kształtuje politykę przestrzenną gminy w dłuższych okresach czasu. Uchwalone Studium nie ma określonego 
ustawowo horyzontu czasowego ważności i jest aktualizowane w miarę potrzeb i stopnia dezaktualizacji. 

 
 

 
Ekorozwój - rozwój zrównoważony, nie powodujący konfliktów i napięć, zgodny z uwarunkowaniami 
ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury jest podstawowym zadaniem i celem formułowanego 
w Studium rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta.
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METODYKA OPRACOWANIA  
 
Opracowanie dzieli się na następujące trzy etapy etapy prac: 
 
Wielowątkowe analizy miasta Olsztyn w zakresie niezbędnym dla opracowania diagnozy prospektywnej stanu istnie-
jącego określające problemy (zadania) do rozwiązania. 
 
Sformułowanie głównych problemów do rozwiązania i uwarunkowań rozwoju gminy. 

 
Sformułowanie kierunków i zasad rozwoju przestrzennego miasta. 
 
Opracowanie zatytułowane„Uwarunkowania rozwoju i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna”  
składa się z następujących części: części:  
 

I – Uwarunkowania rozwoju gminy Olsztyn  
     /Opis stanu, diagnoza prospektywna stanu istniejącego identyfikacja problemów do rozwiązania w posz-

czególnych dziedzinach życia i funkcjonowania gminy Olsztyn/  
II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn
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OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA MIASTA 
 
 
POŁOŻENIE  
 
Miasto Olsztyn stolica województwa Warmińsko-Mazurskiego leży w centralnej części Pojezierza Olsztyńskiego będą-
cego fragmentem makroregionu Pojezierza Mazurskiego (wg. Kondrackiego)  nad rzeką Łyną i Wadągiem w jego cen-
tralnej części regionu (do granic regionu 40-90 km). Przez Olsztyn przebiega droga Nr 16 stanowiąca główne połączenie 
wschód –zachód od granicy z Niemcami przez Pojezierze Pomorskie, Mazurskie do granicy wschodniej kraju oraz drogi 
Nr 51 i 52 stanowiące połączenie z kierunku Warszawy do przejścia granicznego z Obwodem Kaliningradzkim 
w Bezledach. 
Sąsiaduje z gminami: Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity. Pomiędzy nimi wytworzyły się wza-
jemne zależności funkcjonalno-przestrzenne. Istnieje konieczność rozwiązywania wspólnie wielu problemów komunal-
nych, gospodarczych i  zarządzania. 
W zasięgu 25 km leżą miasta: Olsztynek, Dobre Miasto,Barczewo. 
 
WIELKOŚĆ GMINY OLSZTYN 
 
Miasto zajmuje w granicach administracyjnych obszar 87,9km2. Na koniec 2000 roku Olsztyn liczył 172 559 mieszkańców. 
Liczba ludności w ostatnim dziesięcioleciu przedstawiała się następująco: 
 

Lata Liczba ludności na 31 grudnia 

1990 162 935 

1991 164 785 

1992 164 882 

1993 166 142 

1994 166 955 

1995 167 898 

1996 168 711 

1997 169 878 

1998 170 904 

1999 172 559 

2000 174 271 
 
STRUKTURA ADMINISTRACYJNA GMINY: 
 

Olsztyn jest powiatem grodzkim nie posiada administracyjnego podziału na dzielnice. Miasto posiada 22 osiedla.  
 
Zameldowani na pobyt stały w dniu 31.12.2000 r. w poszczególnych osiedlach: 

Lp. Nazwa osiedla 
Liczba ludności na koniec 

2000 r. 

1 Brzeziny 1 223 

2 Dajtki 5 790 

3 Grunwaldzkie 6 329 

4 Gutkowo 1 902 

5 Jaroty 25 405 

6 Kormoran 17 327 

7 Kortowo 1 091 

8 Kościuszki 7 030 

9 Kętrzyńskiego 8 066 

10 Likuzy 3 057 
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Lp. Nazwa osiedla 
Liczba ludności na koniec 

2000 r. 

11 Mazurskie 4 597 

12 Nad jeziorem Długim 2350 

13 Nagórki 13 198 

14 Pieczewo 11 092 

15 Podgrodzie 11 263 

16 Podleśna 9 986 

17 Pojezierze 13 824 

18 Redykajny * 

19 Wojska Polskiego 6 872 

20 Zatorze 7 150 

21 Zielona Górka 1033 

22 Śródmieście 3 801 
               * wykazane razem z Likusami 
 
 
RYS HISTORYCZNY 
 
Nadana przez Kapitułę Warmińską lokacja miasta nastąpiła w 1353 r a następnie  ponowna  powiększająca jego obszar 
w kierunku północnym w 1378 .roku. Zasadźcą był Jan z Łajs. Zamek olsztyński, mający znaczenie w systemie obron-
nym kapituły warmińskiej, powstał wcześniej niż miasto.  
Miasto wytyczono w zakolu rzeki Łyny na jej prawym brzegu. W przywileju lokacyjnym pojawia się nazwa Allenstein. 
Rodowód jej pochodzi od nazwy rzeki nad którą powstał Olsztyn Allen i  stein – kamień symbolizujący także zamek, 
strażnicę, gród. Andrzej Wakar Allenstein tłumaczy jako "Łyński Gród".  
Forma Olsztyn pojawia się w korespondencji z XVII wieku. Istniała już w XVI wieku gdyż znajduje się w rocie przysięgi 
mieszczan na wierność administratorowi miasta.  
Po roku 1378  miasto posiadało już mury z Dolną i Górną Bramą na początku głównej ulic która była przedłużeniem szla-
ku handlowego o relacji północ – południe (obecnie ul. Staromiejska i Prosta). Przy tej ulicy wytyczono rynek główny. 
Mieszkańcy żyli głównie z rolnictwa w małym stopniu z handlu i rzemiosła. 
Miasto leżało na uboczu głównych szlaków handlowych a częste pożary i zarazy dodatkowo wpływały na jego powolny 
rozwój. Pełniło funkcje obronne w systemie administracyjnym Warmii.  
Dopiero po 1818 roku zabudowa wykracza poza obrys murów obronnych. Powstają Dolne (obecnie rejon ul.Grunwal-
dzkiej i placu Roosevelta ) i Górne Przedmieście (obecnie rejon nowego ratusza, ulic Wyzwolenia i Nowowiejskiego).  
Oba przedmieścia pierwotnie miały charakter gospodarczy. Tworzyły je szopy, magazyny itd.  stanowiły zaplecze gos-
podarcze rolników. Dolne Przedmieście dodatkowo posiadało targowisko – Targ Koński (obecnie plac Roosevelta). 
Pod koniec XIX i na początku XX wieku miasto zaczyna się dynamicznie rozwijać.  
Spowodowane jest to budową węzła kolejowego (1872-1887 r.) oraz budową dróg bitych wiążących z miasto z prowin-
cją. Budowane są wodociągi i kanalizacja  (1898 r.),  gazownia z siecią gazowniczą (1890 r.).  
Rosnące znaczenie gospodarcze i strategiczne Olsztyna i w sieci osadniczej Prus powodują lokalizację kolejnych gar-
nizonów wojska (pierwsze koszary powstały w 1890 roku – w rejonie obecnych ulic Gietkowskiej i Dąbrowskiego). 
Stolicą powiatu Olsztyn stał się w 1818 r. obejmując dawne komornictwo Olsztyńskie, Barczewskie i część Jeziorań-
skiego . Ze stolicy powiatu w 1905  r Olsztyn staje się. siedzibą rejencji.  
Wkrótce liczba ludności podwaja się Olsztyn osiąga 27 394 mieszkańców. Prusy których stolicą był Królewiec dzieliły się 
na rejencje, a każda z nich na powiaty, te zaś na komornictwa).  
Oprócz rozwijającego się przemysłu siłą miastotwórczą jest wojsko i rozwój administracji. 
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Na przestrzeni lat ludność Olsztyna  rośnie co ilustruje tabela: 
Rok Liczba mieszkańców 

średniowiecze ca 1 000 

1795 2 000 

1864 4 793 

1880 7 610 

1890 19 375 

1910 33 077 

1940 50 396 
 
 
WARMIA I MAZURY W ROZWOJU DZIEJOWYM  
 
Ważniejsze  wydarzenia  mające wpływ na rozwój polityczny, gospodarczy i kulturowy . 
 
Warmia to pojęcie historyczne pochodzące od nazwy terytorium plemiennego Warmów, położonego w okolicach Bra-
niewa i Fromborka. Mazury to pojęcie etniczno-geograficzne, które za sprawą historyka M.Toeppena  weszło do litera-
tury  w 1818 r. a w latach czterdziestych XIX wieku do obiegu powszechnego i oznaczało wschodnie i południowe po-
wiaty  Prus Wschodnich. 
 

Do roku 1230 (Dzieje samodzielne plemion pruskich) 
Ok.1230  -  obszar dzisiejszego woj. zamieszkują plemiona pruskie : pomezanie , pogezanie , warmowie, natangowie, 
bartowie, galindowie, nadrowowie, sudowowie. 
 
Lata 1230–1466 (Państwo krzyżackie z Warmią) 
1234 – pierwsza wyprawa wojsk krzyżackich i polskich na Prusy , Zakon rozpoczyna budowę Państwa Krzyżackiego. 
1243 – jeszcze w trakcie podboju ziem prusów, następuje podział całego kraju na cztery diecezje: chełmińską, war-

mińską, pomezańską i sambijską. 
1251 – biskup warmiński  otrzymał 1/3 swojej Diecezji na uposażenie  i ta część od tej pory nazywana jest Warmią, 

dominium, biskupstwem. 
1260 – erygowanie warmińskiej kapituły katedralnej z siedzibą w  Braniewie. Kapituła otrzymuje 1/3 biskupstwa we wła-

danie (komornictwa fromborskie, pieniężnieńskie i olsztyńskie). 
1350 – Lidzbark Warmiński rezydencją biskupów. 
1375 – zakończenie procesu formowania granic Warmii. 
1414 – wyniszczająca Warmię wojna polsko-krzyżacka zw. głodową. 
 
Lata 1466–1525 (Prusy zakonne-lenne oraz Prusy Królewskie z Warmią) 
1466 – w wyniku wojny trzynastoletniej, część państwa krzyżackiego , nazywana od tej pory Prusami Królewskimi wraz 

z Warmią zostały inkorporowane do Królestwa Polskiego, a samo państwo krzyżackie pozostało lennem. Sie-
dzibę Wielkiego Mistrza przeniesiono z Malborka do Królewca. 

1519 - 1521 – ostatnia wojna  Rzeczpospolitej z Zakonem Krzyżacki. 
 
Lata 1525–1611 – Prusy Książęce (okres polski) oraz Prusy Królewskie z Warmią 
1525 – w Krakowie podpisano traktat, pomiędzy Wielkim Mistrzem Albrechtem  a królem Zygmuntem I Starym, na mocy 

którego pa ństwo zakonne  zostało sekularyzowane, Albrecht zostaje księciem świeckim, składa hołd lenny  kró-
lowi polskiemu i wprowadza w nowopowstałym księstwie luteranizm. 

1544 – w Królewcu książe Albrecht zakłada Uniwersytet. 
 
Lata 1611–1701– Prusy Książęce (okres niemiecki) oraz Prusy Królewskie z Warmią 
1611 – sejm polski nadaje Prusy Książęce w lenno elektorowi brandenburskiemu  Januszowi Zygmuntowi i ceduje pra-

wo do lenna na Hohenzollernów brandenburskich. 
1641 - w Warszawie odbył się ostatni hołd pruski. 
1657 - w Welawie podpisano układ polsko-brandenburski przyznający elektorowi suwerenność w Prusach Książęcych. 
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Lata 1701-1871 – Królestwo w Prusach (od 1772r. Królestwo Pruskie) oraz Prusy Królewskie z Warmią. 
1701 - Elektor Fryderyk Wilhelm  zostaje koronowany na  króla w Prusach i przybiera imię Fryderyka I. 
1772 - nastąpił  I rozbiór Polski. Królestwo w Prusach zajęło Prusy Królewskie z Warmią. Warmię podzielono na dwa 

powiaty i włączono do kamery królewieckiej. Od tej pory teren d.Prus Książęcych i Warmii nosił nazwę Prus 
Wschodnich. 

1818 – reorganizacja administracji w Prusach Wschodnich. Na Warmii powstały dwa powiaty. 
1821 – reorganizacja Diecezji warmińskiej. Zniesienie jej odrębności. 
1824 –  połączenie Prus Wschodnich i Zachodnich  pod nazwą Prusy i podział prowincji na cztery rejencje: gdańską, 

kwidzyńską , królewiecką i gąbińską. 
 
Lata 1871-1945 – II Rzesza Niemiecka, Republika Wejmarska, III Rzesza Niemiecka. 
1878 – przywrócenie podziału Prus na dwie prowincje: Prusy Zachodnie i Prusy Wschodnie. 
1905 – utworzenie nowej rejencji z siedzibą w Olsztynie. 
1918 – część Prus zachodnich włączono do Polski, tworząc woj.pomorskie z siedzibą w Toruniu. Gdańsk wolnym mias-

tem. Prusy wschodnie dzielą się na cztery rejencje: królewiecką, gabińską, olsztyńską i zachodniopruską. 
1920 – na Warmii, Mazurach i Powiślu odbył się plebiscyt . 
1939 – wojska niemieckie 3.armii wschodniopruskiej uderzają na Polskę, rozpoczynając II Wojnę Światową. 
1945 – Prusy wschodnie zajmuje armia Radziecka. Na mocy układów w Jałcie  Polska obejmuje we władanie część 

Prus Wschodnich tworząc tzw. Okręg Mazurski. 
 
KLIMAT  
 
Klimat uwarunkowany jest lokalnie elementami środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora) jednakże stanowi  typowy klimat 
pojezierny. Zalicza się do najchłodniejszego w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi 6.6 stopnia C, średnia lipca 
17.7 stopni C a stycznia – 3.5 stopnia C. Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w ciągu roku, a okres wege-
tacyjny jest bardzo krótki. Średnia roczna opadów osiąga 600 mm, w Olsztynie występuje 160 dni w roku z opadami. 
 

Dominują w ciągu roku wiatry południowo – zachodnie i zachodnie a jesienią i zimą wzrasta udział południowych zaś 
wiosną i latem północno – zachodnich.  
 

WARUNKI FIZJOGRAFICZNE 
 

Pod względem fizjograficznym Olsztyn jest miastem nietypowym w skali kraju. W granicach administracyjnych posiada 
11 jezior stanowiących 9,9% powierzchni miasta, ponad 1200 ha lasów (wraz z zadrzewieniami stanowią 22,7% pow. 
miasta), wszystkie formy terenów zieleni w mieście stanowią ponad 50% powierzchni.  
Olsztyn przecina dolina rzeki Łyny.  
Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m. nad poziomem morza najniższe 88 m. nad poziomem morza.  
Bardzo zróżnicowane warunki geologiczne spowodowane są położeniem miasta w paśmie moren czołowych ostatniego 
zlodowacenia.  
Posiada również skomplikowany układ hydrograficzny gdzie jego tereny leżą w trzech zlewniach: rzeki Łyny, jeziora 
Wadąg, jezior położonych na południe od Olsztyna. 
 
NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 
 

W strukturze Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET  obszar Pojezierza wraz z miastem Olsztyn zyskał rangę ob-
szaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym, oznaczony Nr 13, leży w korytarzu ekologicznym rangi krajowej 
Nr 13, jaki tworzy dolina rzeki Łyny. 
Usytuowany jest wraz z całym regionem w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski. 
Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego również miasto Olsztyn zostało objęte Obszarami Chronionego Krajobrazu. 
W granicach miasta (las miejski) znajdują się dwa rezerwaty przyrody. 
Rada Miasta uchwałą w 1991 r. wyznaczyła strefy bezpośredniej ochrony jezior w granicach administracyjnych. 
Najważniejszym problemem przy formułowaniu kierunków i zasad rozwoju miasta jest zachowanie walorów przyrodni-
czych Olsztyna, szczególnie ochrona jezior, doliny rzeki Łyny i Wadąga oraz zespołów leśnych.  
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WARUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO  
 

Olsztyn jest stolicą województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełni rolę ośrodka regionalnego wspomaganego przez dwa 
największe ośrodki subregionalne: Elbląg (ca 130 000  mieszkańców) i Ełk (ca 56 000 mieszkańców). 
W sieci osadniczej województwa Warmińsko-Mazurskiego miasto Olsztyn stanowi ośrodek obsługi strefy funkcjonalnej, 
jest siedzibą władz Wojewódzkich, Powiatowych (powiatu grodzkiego i ziemskiego) i Miejskich.  
Występowanie w gminie atrakcyjnych i przydatnych dla rekreacji terenów pozwala na kreowanie gminy Olsztyn do obsługi 
turystyki pobytowej i obsługi turystów przejeżdżających tranzytem. Mało korzystne warunki klimatyczne muszą być jednak 
brane pod uwagę przy programowaniu rozwoju turystyki, powinny też wpływać na program użytkowy obiektów prowadząc 
do  przedłużania sezonu turystycznego. 
 
OLSZTYN W ANALIZACH INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ  
 

W swych analizach przeprowadzanych w stosunku do miast wojewódzkich w 1998r. Olsztyn usytuował w grupie B  
(A- najatrakcyjniejsze, C- najmniej atrakcyjne) przed Białymstokiem, Rzeszowem i Lublinem, zaś w 1999 roku wśród 
miast liczących powyżej 150 000 mieszkańców Olsztyn znalazł się na trzecim miejscu (po Lublinie i Rzeszowie) pod  
względem jakości życia. 
Raport o stanie miasta na rok 2 000 podkreśla: 
- intensywny rozwój miasta w porównaniu z latami poprzednimi przejawiający się między innymi; w rosnących docho-

dach budżetu na jednego mieszkańca (wzrost powyżej inflacji w stosunku do roku poprzedniego o 8%), wzrostem 
wydatków budżetowych, wielkością wydatków na inwestycje (ca 26%) 

- w problemach demograficznych dodatnie saldo migracji +1053 osoby, w tym wewnętrznej dodatniej na poziomie 
ca +1 500 osób, ujemne saldo migracji zewnętrznej -129 osób  

- stale (z różną dynamiką )na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat rosnąca liczba zatrudnionych (wyraźny wzrost sektora 
prywatnego i malejące zatrudnienie w sektorze publicznym) 

- stale na przestrzeni dziesięciu lat malejące bezrobocie w mieście (Olsztyn - średnia krajowa i o 10 punktów wyższe 
od średniej krajowej bezrobocie w otoczeniu miasta) 

- wzrost dochodów ludności ma takie same tendencje jak w skali kraju, jednakże podwyższenie dochodów w Olsztynie 
było, zależnie od roku, niższe o 3-20 punktów niż w kraju. 

 
OLSZTYN W BADANIACH  OPINII PUBLICZNEJ – PROBLEMY MIESZKAŃCÓW, WIZJA MIASTA 
 
Dla potrzeb planistycznych (strategia rozwoju miasta) w roku 1997 i 2000 przeprowadzono na zlecenie Urzędu Miasta 
badania opinii publicznej. Celem badań było uzyskanie opinii mieszkańców przede wszystkim na temat funkcjonowania 
miasta i władz samorządowych, warunków życia w mieście, hierarchii potrzeb oraz wizji rozwoju miasta. Badania 
w pewnym zakresie zachowały ciągłość identyfikacji problemów i były na tyle porównywalne, by zilustrować zachodzące 
zmiany w poglądach po trzech latach. Najważniejsze wnioski z tych badań istotne dla formułowania Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego można sformułować następująco: 
- utrzymuje się silna identyfikacja mieszkańców z miastem (silna u starszych, słabsza u młodzieży), sygnalizowane 

są chęci zmian dzielnicy zamieszkania w obszarze Olsztyna. Atrakcyjność turystyczna miasta jest bardzo wysoka 
i mało rozpropagowana; 

- niezmiennie od 1997 r. sytuację materialna mieszkańców uznać trzeba za niezadowalającą, społeczność Olsztyna, 
nawet w grupach sytuowanych wysoko w hierarchii nie jest zasobna materialnie (dotyczy to nawet 70% populacji), 
a sytuację mieszkaniową można ocenić jako ledwie zadowalającą; 

- w obszarze wizji miasta zdecydowanie przeważa pogląd ze należy rozwijać funkcje metropolitarne miasta kładąc na-
cisk na rozwój turystyki, kultury, centrum biznesu; 

- najważniejsze problemy życia w mieście w opinii mieszkańców to: bezpieczeństwo (75% odczuwa zagrożenie), prob-
lemy czystości, estetyki ulic, natomiast poza odczuciami dyskomfortu znalazły się handel, usługi, komunikacja, bezro-
bocie i ochrona zdrowia. Zmiany jakie zaszły w handlu, usługach i komunikacji miejskiej zyskały najwyższą ocenę,  

- prywatyzacja mienia komunalnego zyskuje coraz mniej zwolenników, preferowana jest forma dzierżawy z utrzyma-
niem kontroli miasta. Ta postawa odnosi się do wszystkich elementów mienia i usług komunalnych. Zwiększył się 
poziom zgody, przyzwolenia na wejście inwestorów zagranicznych w obszar miasta. Podkreślana jest potrzeba kapita-
łu bez względu na to czy krajowy czy zagraniczny; 

- Olsztynianie podkreślają potrzebę włączenia się samorządu w inwestowanie mieszkań komunalnych i wynajem 
mieszkań; 
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- miasto powinno mieć wpływ na architekturę miejską, zaś tereny powinny być wykupywane przez miasto po cenie ok-
reślonej przez właściciela bądź w trybie negocjacji miasta  z właścicielem. 25% respondentów uważa, że powinna 
obowiązywać cena określona przez rzeczoznawcę; 

- w badaniach podkreślana jest potrzeba poprawy komunikacji społecznej między władzami miasta a mieszkańcami, 
mimo iż tradycyjne formy jak radio i prasa zyskały najwięcej zwolenników. Badani nie rozróżniają w sposób wyrazisty 
organów władzy miasta – Rady Miasta i Zarządu Miasta. Ze zdecydowaną krytyką  spotyka się działalność samorzą-
dów osiedlowych. 

 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 
 
Gmina Olsztyn na tle układu transportowego i sieci infrastruktury technicznej regionu stanowi węzeł układu komunika-
cyjnego; dróg krajowych, regionalnych i powiatowych oraz kolei. Stanowi też węzeł sieci infrastruktury technicznej 
o podobnej randze w zakresie ; przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej.  
Samo miasto pełni także rolę obsługującą tereny gmin przyległych w zakresie zaopatrzenia w wodą i odbioru ścieków 
i odpadów.  
Udokumentowane i eksploatowane ujęcia i stacje uzdatniania wody nie są w pełni wykorzystywane, zaś wydajność mo-
dernizowanej oczyszczalnia ścieków uwzględnia potrzeby przylegających do granic Olsztyna terenów gmin. 
Masowa komunikacja miejska opiera się na autobusach. Przewoźnikami są Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
i trzech prywatnych przewoźników. 29 linii autobusowych o łącznej długości 307 km obsługuje w dni robocze 125 auto-
busów o różnej pojemności (od 280 do 29 pasażerów). W dni robocze wykorzystanie komunikacji wynosi ok. 80%.  
Komunikacja lotnicza Olsztyna odbywać się może za pomocą lotniska w Szymanach. 
W perspektywicznej sieci lotnisk transportu cywilnego w Polsce lotnisko w Szymanach przewidziane są jako port główny 
drugorzędny obsługujący międzynarodowy ruch pasażerski i towarowy oraz pełniący funkcję lotniska tranzytowego. 
Warunkiem wykorzystania, szczególnie turystycznych, walorów położonego ca 60 km od Olsztyna lotniska w Szymanach 
jest sprawne powiązanie komunikacyjne z Olsztynem.  
Lotnisko w granicach miasta (w Dajtkach) pełni rolę lotniska sportowego, dyspozycyjnego (małe samoloty pasażerskie) 
i sanitarnego. 

 
OLSZTYN  NA  TLE  INNYCH  PODOBNEJ WIELKOŚCI STOLIC  WOJEWÓDZKICH  W  KRAJU 
 

MIASTA 1998 1999 

LUDNOŚĆ OGÓŁEM w tys. 

Kielce .............................................................................................212,4 211,7 

Olsztyn ................................................................... 170,9 172,6 
Opole  ............................................................................................129,6 129,5 
Rzeszów  ................................................................ 162,0 162,3 
Zielona Góra ................................................................ 118,2 118,4 

w tym kobiety 

Kielce .............................................................................................111,1 110,8 
Olsztyn  ................................................................ 90,7 91,7 
Opole  ............................................................................................68,7 68,7 
Rzeszów  ................................................................ 85,9 85,9 
Zielona Góra ................................................................ 61,9 62,0 

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI 1 w tys. 

Kielce b ...........................................................................................23,8 12,9c 
Olsztyn  ................................................................ 6,5 8,1 
Opole  ............................................................................................3,0 . 
Rzeszów  ................................................................ 6,3 18,1c 
Zielona Góra ................................................................ 5,4 5,5 

STOPA BEZROBOCIA a w % 

Kielce .............................................................................................11,2 8,3c 

                                                             
1 Stan w końcu okresu. b Dla roku 1998 dotyczy rejonu miejskiego.  c Dotyczy miasta łącznie z powiatem. 
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OLSZTYN  NA  TLE  INNYCH  PODOBNEJ WIELKOŚCI STOLIC  WOJEWÓDZKICH  W  KRAJU 
 

MIASTA 1998 1999 

Olsztyn  ................................................................ . 9,2 
Opole .............................................................................................3,6 . 
Rzeszów  ................................................................ 8,7 . 
Zielona Góra ................................................................ 7,4 9,7c 

OFERTY PRACY  2 w tys. 

Kielce b ...........................................................................................0,0 0,0c 
Olsztyn  ................................................................ 0,2 0,3 
Opole .............................................................................................0,0 . 
Rzeszów b................................................................ 6,7 0,1c 
Zielona Góra ................................................................ 0,0 0,0c 

LICZBA BEZROBOTNYCH NA 1 OFERTĘ PRACY  a 

Kielce b ...........................................................................................1700 . 
Olsztyn  ................................................................ 36 32 
Opole .............................................................................................87 . 
Rzeszów  ................................................................ . 142c 
Zielona Góra ................................................................ 1073 2757c 

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU OGÓŁEM 

Kielce .............................................................................................601 656 
Olsztyn  ................................................................ 1160 990 
Opole .............................................................................................144 . 
Rzeszów  ................................................................ 459 547 
Zielona Góra ................................................................ 591 642 

w tym spółdzielcze 

Kielce .............................................................................................509 451 
Olsztyn  ................................................................ 961 689 
Opole .............................................................................................- . 
Rzeszów  ................................................................ 324 382 
Zielona Góra ................................................................ 291 303 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 MIESZKANIA ODDANEGO DO UŻYTKU w m2 

Kielce .............................................................................................81,0 82,5 
Olsztyn  ................................................................ 55,2 59,9 
Opole .............................................................................................113,4 . 
Rzeszów  ................................................................ 94,1 87,7 
Zielona Góra ................................................................ 82,6 74,9 

w tym spółdzielczego 

Kielce .............................................................................................71,3 64,5 
Olsztyn  ................................................................ 49,9 50,2 
Opole .............................................................................................- . 
Rzeszów  ................................................................ 63,5 60,1 
Zielona Góra ................................................................ 56,8 50,2 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE KRUPGN-REGON 3 OGÓŁEM. Stan w końcu okresu 

Kielce .............................................................................................20777 22845 
Olsztyn  ................................................................ 18381 19727 
Opole .............................................................................................15060 16833 
Rzeszów  ................................................................ 15149 16353 
Zielona Góra ................................................................ 14058 14194 
   

                                                             
2 Stan w końcu okresu. b Dla roku 1998 dotyczy rejonu miejskiego.  c Dotyczy miasta łącznie z powiatem lub rejonu miejskiego. 
3 Łącznie z jednostkami lokalnymi. 

(c.d.) 
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OLSZTYN  NA  TLE  INNYCH  PODOBNEJ WIELKOŚCI STOLIC  WOJEWÓDZKICH  W  KRAJU 
 

MIASTA 1998 1999 

w tym: 
przemysł 

Kielce .............................................................................................1960 2076 
Olsztyn  ................................................................ 1662 1684 
Opole  ............................................................................................1225 1280 
Rzeszów  ................................................................ 1460 1526 
Zielona Góra ................................................................ 1263 1257 

budownictwo 

Kielce .............................................................................................2404 2643 
Olsztyn  ................................................................ 1994 2034 
Opole  ............................................................................................1594 1743 
Rzeszów  ................................................................ 1247 1342 
Zielona Góra ................................................................ 1371 1425 

handel i naprawy 

Kielce .............................................................................................8266 8561 
Olsztyn  ................................................................ 6475 6608 
Opole  ............................................................................................4689 5085 
Rzeszów  ................................................................ 5855 6136 
Zielona Góra ................................................................ 5048 4998 

hotele i restauracje 

Kielce .............................................................................................361 403 
Olsztyn  ................................................................ 325 345 
Opole  ............................................................................................323 362 
Rzeszów  ................................................................ 325 370 
Zielona Góra ................................................................ 301 309 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE KRUPGN-REGON 4 Stan w końcu okresu   
transport, gospodarka magazynowa i łączność 

Kielce .............................................................................................1789 1893 
Olsztyn  ................................................................ 1703 1795 
Opole  ............................................................................................1109 . 
Rzeszów  ................................................................ 990 1068 
Zielona Góra ................................................................ 1177 1177 

sektor publiczny 

Kielce .............................................................................................349 596 
Olsztyn  ................................................................ 353 591 
Opole  ............................................................................................719 931 
Rzeszów  ................................................................ 336 367 
Zielona Góra ................................................................ 292 276 

sektor prywatny 

Kielce .............................................................................................20428 22249 
Olsztyn  ................................................................ 18028 19136 
Opole  ............................................................................................14341 15902 
Zielona Góra ................................................................ 13766 13918 

 

                                                             
4 Łącznie z jednostkami lokalnymi. 

(c.d.) 
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ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU OLSZTYNA: 
 
 
Uwarunkowania te wynikają z  opracowań krajowych, basenu morza Bałtyckiego i opracowań  regionalnych zatytułowa-
nych: 
- Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju,  
- Długofalowa strategia rozwoju regionalnego, wiedza – specjalizacja – spójność, 
- VASAB 2010 Plus – Program rozwoju przestrzennego (rozwój przestrzenny Obrzeża Bałtyckiego), 
- Strategie i programy sektorowe i inne, 
- Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,  
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 

ZWIĄZKI EKOFIZJOGRRAFICZNE, POWIĄZANIA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE MIASTA 
Z REGIONEM 

 
Plan Zagospodarowania Województwa Warmińsko – Mazurskiego potwierdza uwarunkowania ekofizjograficzne Olsz-
tyna wynikające z opracowań w skali kraju, regionu morza Bałtyckiego i europejskiego systemu sieci ekologicznej.  
W strukturze Europejskiej Sieci Ekologicznej EECONET  obszar Pojezierza wraz z miastem Olsztyn zyskał rangę ob-
szaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym oznaczony Nr 13 oraz leży w korytarzu ekologicznym rangi krajowej 
Nr 13 jaki tworzony jest przez dolinę rzeki Łyny. 
Usytuowany jest wraz z całym regionem w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski. 
Planuje się aby lasy od południowej strony miasta objąć granicami Parku Krajobrazowego Puszczy Napiwodzko-Ramuc-
kiej.  
Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego również miasto Olsztyn zostało objęte Obszarami Chronionego Krajobrazu.  
W granicach miasta (las miejski) znajdują się dwa rezerwaty przyrody. 
 
Konsekwencją tych ustaleń jest: 
 
Honorowanie zasad wynikających z opracowania ECONET – PL. 
 
Przestrzeganie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego w zakresie ochrony krajobrazu 
 
 
ZWIĄZKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE MIASTA Z OTACZAJĄCYMI JE GMINAMI 
 
Olsztyn jest ośrodkiem regionu wykreowanym zmianami granic Polski, które nastąpiły po Drugiej Wojnie Światowej. Stał 
się stolicą tego obszaru Prus Wschodnich które przypadły Polsce po odłączeniu od nich Obwodu Kaliningradzkiego 
(wraz z historycznym ośrodkiem regionu Królewcem – patrz str. 17 i 18 niniejszego tekstu.) 
 
Z dawnego ośrodka ponadpowiatowego w Prusach Wschodnich - siedziby rejencji (obok Królewieckiej , Gąbińskiej 
i Kwidzyńskiej) Olsztyn po wojnie stał się stolicą Okręgu Mazurskiego, następnie województwa Olsztyńskiego, obecnie 
zaś – Warminsko-Mazurskiego.  
 
Bardzo szybko bo już przed 1950 rokiem osiągnął przedwojenną liczbę ludności tzn.ca 42 000 mieszkańców by obecnie 
osiągnąć blisko 180 000 mieszkańców. 
 
Olsztyn należy zaliczyć do średniej wielkości miast w Polsce, o ograniczonym wpływie na urbanizację obszaru otaczają-
cego. Tym samym obserwowane w rejonie miasta procesy urbanizacyjne są bardzo ograniczone. Można na jego przy-
kładzie prześledzić początkową fazę tworzenia się biegunów wzrostu i mechanizmów powstawania aglomeracji. 
 
Miasto leży w regionie mało zurbanizowanym, z dominującą gospodarką rolniczą i leśną, gdzie oprócz niego najwięk-
szymi miastami są Elbląg – ca 130 000 i Ełk – 56 000 mieszkańców. Pozostałe miasta – siedziby powiatów – liczą po 
ca 30  tysięcy mieszkańców. 
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Wymienione trzy największe miasta maja swoją specyfikę, charakteryzują się różnymi siłami miastotwórczymi, które dop-
rowadziły je do obecnego stanu rozwoju, i w skali regionu stanowią trzy bieguny wzrostu, w wielu dziedzinach konkuru-
jące ze sobą.  
 
Trzeba za nietypowe uznać mechanizmy, które doprowadziły do rozwoju Olsztyna, gdyż nie był to rozwój przemysłu czy 
innej dziedziny gospodarki. W pewnym uproszczeniu rozwój miasta następował na skutek wzrostu jego rangi w sieci 
osadniczej regionu.  
 
Biegunowość rozwoju należy odnotować przy analizie związków przestrzennych, funkcjonalnych i gospodarczych w obsza-
rze jego bezpośredniego oddziaływania. Oddziaływanie to obejmuje w maksymalnym zasięgu teren powiatu Olsztyn.  
 
Silne, bezpośrednie związki widać wyraźnie między Olsztynem i otaczającymi gminami Dywity, Barczewo, Purda, Sta-
wiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.  
Nie są to klasyczne powiązania obserwowane w ramach wykształconej już aglomeracji a raczej ich początkowa faza. 
 
Tereny największego inwestowania gmin otaczających Olsztyn przylegają do granic administracyjnych miasta. Tak przebie-
gająca urbanizacja zaciera aktualne granice administracyjne sprawiając, że powstające obszary zabudowy, mimo innej 
przynależności administracyjnej, tworzą jeden funkcjonalno – przestrzenny organizm powiązany z miastem. Procesy te 
narastają żywiołowo niosąc ze sobą wiele konfliktów interesów miasta i gmin otaczających, nieuregulowanych do końca 
zależności funkcjonalnych, infrastrukturalnych i gospodarczych. 
Przy niezależnej polityce poszczególnych gmin brak jest mechanizmów i narzędzi prowadzących do koordynacji przest-
rzennej i funkcjonalnej tych żywiołowo przebiegających procesów. 
 
Wykorzystanie infrastruktury technicznej i społecznej miasta bez potrzeby inwestowania na terenie gminy decyduje o lo-
kowaniu terenów inwestycji w bezpośredniej strefie oddziaływania Olsztyna.  
 
Nieskoordynowane z miastem procesy urbanizacyjne oprócz konfliktów gospodarczych owocują także nieracjonalnym 
wykorzystaniem przestrzeni i skutkami szkodliwymi z punktu ochrony środowiska. Na przykład odrzucony w analizach 
urbanistycznych, ze względu na zagrożenia ekologiczne, wariant rozwoju przestrzennego miasta na północ Olsztyna za 
lasem komunalnym realizowany jest w ramach polityki gminy Dywity.  
Wybrany jako docelowy kierunek rozwoju miasta w pasie komunikacji kolejowej i drogowej Olsztyn – Barczewo realizu-
je się w ekstensywnych formach zagospodarowania i zabudowy. W ten sposób mamy do czynienia z powstawaniem 
dalekich przedmieść miasta Olsztyna na obszarach wiejskich (gmin). „Przedmieścia” te pozbawione są usług i korzystają 
z infrastruktury technicznej miasta (woda, kanalizacja sanitarna, gaz, elektryczność, komunikacja masowa itd.) 
i infrastruktury społecznej (szkoły, ochrona zdrowia itd.).  
Trzeba stwierdzić, że gminy te stanowią bieguny wzrostu zdecydowanie konkurujące  z miastem mimo znacznej różnicy 
potencjału gospodarczego między nimi a miastem. Wykorzystują sprzyjające sobie warunki inwestycyjne na styku 
z Olsztynem nie licząc się zupełnie z  jego potrzebami.  
 
Procesy urbanizacyjne prowadzące do powstania aglomeracji olsztyńskiej, jak wcześniej wspomniano, obserwuje się 
w stadium początkowym. W otoczeniu słabo zurbanizowanego regionu dotyczy to najbliżej położonych miejscowości 
w zasięgu oddziaływania Olsztyna . Procesy te obejmują powiązania z miastem Barczewem i siedzibą gminy – Dywi-
tami. Czynnikami spowalniającymi zjawisko pełnej integracji funkcjonalno-przestrzennej i gospodarczej jest odrębność 
administracyjna tych jednostek osadniczych. Wszystkie inne czynniki, a zwłaszcza wykształcone już powiązania funk-
cjonalno–przestrzenne, infrastrukturalne i gospodarcze powodują, że już dzisiaj związki między nimi są tak silne, że mo-
głyby to być peryferyjne dzielnice Olsztyna.  
 
Przy potencjale jaki stanowi obecnie Olsztyn nie zaobserwowano jeszcze związków o charakterze aglomeracyjnym 
w stosunku do Olsztynka (na południe) do Biskupa i Dobrego Miasta (na północ) . 
Tereny podmiejskich gmin są przedmiotem dającego się odnotować zainteresowania mieszkańców Olsztyna nie tylko 
w celach rekreacyjnych lecz także osadniczych.  
 
Obserwuje się, wprawdzie nie masową ale już wyraźną , tendencję osadnictwa mieszkańców Olsztyna poza miastem 
i dojeżdżania do pracy w mieście. Zjawisko to ma charakter rosnący na co wpłynie w przyszłości niewątpliwie technolo-
gia pracy komputeryzacja i poprawa łączności.  
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Reasumując na podstawie zjawisk obserwowanych w wypadku Olsztyna wysnuć można następujące najważniejsze 
wnioski: 

 
Miasto Olsztyn wraz z obszarami otaczającymi wytworzyły bieguny wzrostu wzajemnie na siebie oddziałujące, określić 
je można jako wstępną fazę procesów tworzenia się aglomeracji 
 
Odrębności administracyjne rozpatrywanych jednostek osadniczych, mimo iż kierunki i zasady tego rozwoju gmin 
właściwie prowadzą w tym samym kierunku, powodują odrębną od siebie politykę przestrzenną i gospodarczą zdo-
minowaną przez potencjał miasta Olsztyna 
 
Obowiązujący aktualnie stan prawny nie daje narzędzi wymuszających koordynację polityki sąsiadujących gmin 
i godzenia interesów w imię celów nadrzędnych   

 
Powiązania funkcjonalne z gminami sąsiadującymi i oddziaływanie Olsztyna na obszar otaczający analizowane były też 
przy określaniu zasięgu potencjalnej aglomeracji olsztyńskiej i przy opracowywaniu planu ogólnego zagospodarowania 
przestrzennego miasta Olsztyna. Analizy te potwierdzają fakt iż potencjał gospodarczy miasta powoduje ścisłe związki 
o charakterze aglomeracyjnym jedynie z miejscowościami i gminami  bezpośrednio przyległymi. Nie znaleziono takich 
zależności z Olsztynkiem i Dobrym Miastem. 
Nawiązując do opublikowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (autorstwa P.Świaniewicza i W.Dzie-
mianowicza) W. Kłosowski i J. Warda zaproponowali metodę określania zasięgu i intensywności oddziaływania miast 
w oparciu o hipotezę, że: „Koniunktura inwestycyjna w ośrodkach miejskich skutkuje wzmożeniem rozwoju lokalnego na 
obszarach sąsiedzkich, proporcjonalnie do trzech czynników: poziomu aktywności inwestycyjnej, wielkości miasta 
i odległości od  niego” Przy rozpatrywania miasta wielkości i atrakcyjności inwestycyjnej Olsztyna oddziaływanie obej-
mowałoby dwie strefy w postaci koncentrycznych kręgów oddziaływania przeciętnego i słabego. Obie mieszczące się 
w promieniu 20 km   
Brak jest dowodów na tak duży zasięg wpływów Olsztyna. Odczuwalny zasięg oddziaływanie dotyczy tylko Barczewa 
i Dywit oraz terenów gmin bezpośrednio przylegających do granic Olsztyna. 
Gospodarka przestrzenna na terenach tych gmin jest ściśle powiązana z Olsztynem. Jest to inwestowanie o charakterze 
miejskim (nie wiejskim) korzystające z infrastruktury technicznej i społecznej Olsztyna. 
 
Najważniejszym problemem do rozwiązania jest: 
 
Koordynacja polityki przestrzennej i inwestycyjnej; dotyczące gospodarki terenami, komunikacji, 
w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej Olsztyna i gmin otaczających Dywity, Barczewo, 
Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.  
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POWIĄZANIA MIASTA Z SYSTEMEM TRANSPORTOWYM REGIONU  
 
 
KOMUNIKACJA DROGOWA 
 
Główne korytarze komunikacyjne Europy i autostrady omijają województwo Warmińsko-Mazurskie z wyjątkiem bardzo 
zbliżonego do województwa korytarza Ia Riga – Kaliningrad – Gdańsk.  
 
Plany Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z początku 2 000 roku nie przewidywały także budowy dróg eks-
presowych przechodzących przez nasze województwo (zamierzenia do 2 006 r.)   
 
Z takim stanowiskiem polemizuje plan województwa uważając, iż realizacja drogi Nr 16, głównego powiązania wschód –
zachód dla północnej części Polski i naszego regionu, w klasie drogi ekspresowej jest niezbędna i realizację takiej trasy 
zabezpiecza w planie . 
Najbliższą Olsztyna drogą ekspresową w planach krajowych jest powiązanie Gdańsk – Warszawa przez Olsztynek, zaś 
najbliższa planowana autostrada to A-1 Gdańsk – Malbork – Warszawa. 
 
Olsztyn stanowi węzeł komunikacyjny dróg krajowych i regionalnych. Przez miasto przechodzą drogi : 
krajowa Nr 16 o relacji Grudziądz (Toruń)-Augustów  
krajowa Nr 51 – Olsztynek-Bezledy 
krajowa Nr 53 – Olsztyn-Szczytno-Ostrołęka 
wojewódzka Nr 527 – Olsztyn-Morąg-Elbląg 
wojewódzka Nr 508 – Olsztyn-Butryny – do powiązania z krajową drogą Olsztynek-Szczytno 
Pozostałe drogi wylotowe z Olsztyna mają rangę powiatowych. 
Wszystkie te drogi nie powiązane obwodnicą pozamiejską przechodzą ulicami miasta, nie omijając śródmieścia i gęsto 
zabudowanych dzielnic.  
 
Ciężki ruch tranzytowy przechodzi ulicami zupełnie do tego nieprzystosowanymi zarówno pod względem charakterystyki 
geometrycznej (ulice, skrzyżowania), jak i konstrukcji nawierzchni. Podnosi to wyraźnie koszty utrzymania ulic (remonty) 
oraz powoduje uciążliwości przekraczające dopuszczalne normy (zanieczyszczenie atmosferyczne, klimat akustyczny – 
patrz dalej). 
 
W latach 1990 – 1995 (kolejne pomiary Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych) na drogach wlotowych do Olsztyna nastą-
pił znaczący wzrost natężenia ruchu kołowego: 
na drodze Nr 16 od Osrtródy do Barczewa – ponad 101% 
na drodze Nr 51 w rejonie Dywit – ponad 101% 
na drodze Nr 51 od Olsztynka do Olsztyna do 100% 
na drodze Nr 53 Olsztyn – Szcztno (wrejonie Olsztyna) 30%  

Tendencję tę należy uznać jako trwałą o czym świadczy wzrost na trasach tradycyjnie bardziej obciążonych (drogi 
krajowe nr 16 i 51). 
 
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych przeprowadziła w 2000r. kolejny Generalny Pomiar Ruchu. Na podstawie pomia-
rów określone zostały wartości Średniego Dobowego Ruchu (SDR) na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 
Poniższa tabela przestawia wartości Średniego Dobowego Ruchu na odcinkach dróg bezpośrednio przy granicach miasta. 

L.P. 
NUMER DROGI 

NAZWA ODCINKA 
POJAZDY SAMO-

CHODOWE OGÓŁEM 
(SDR) KRAJOWEJ WOIEWÓDZKIEJ 

1. 16 - OLSZTYN – BARCZEWO 9808 

2. 51 - OLSZTYN – OLSZTYNEK 8017 

3. 53 - OLSZTYN – PASYM 4058 

4. - 527 OLSZTYN – ŁUKTA 2355 

5. - 598 OLSZTYN – ZGNIŁOCHA 1348 
INFORMACJA GDDP O NATĘŻENIU RUCHU NA DROGACH KRAJOWYCH. 
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Problemy do rozwiązania: 
 
Zabezpieczenie możliwości realizacji drogi Nr 16 w klasie drogi ekspresowej. 
 
Wyłączenie centralnej, najgęściej zabudowanej części miasta (śródmieścia) z zewnętrznego ruchu 
tranzytowego i tranzytu międzydzielnicowego – obwodnica wokół Śródmieścia (tzw. ul.Obiegowa).  
 
Wyłączenie z układu miejskiego ruchu tranzytowego w kierunku przejścia granicznego w Bezledach 
osiedla Zatorza –północny fragment obwodnicy miasta. 
 
KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
 
Olsztyn jest węzłem komunikacji kolejowej dla tras połączonych z magistralą kolejową Gdynia – Warszawa – Katowice 
położonej w międzynarodowym korytarzu kolejowym E-65 relacji Gdynia – Wiedeń. Sieć linii kolejowych tworzą: 
 

linie pierwszorzędne: 
Poznań – Iława – Olsztyn – Korsze – Skandawa – Czerniachowsk (do Korsz zelektryfikowana) 
Białystok – Ełk – Korsze (zelektryfikowana) 
Malbork – Braniewo – Kaliningrad (na odcinku Malbork – Braniewo zelektryfikowana) 
Olsztyn – Działdowo (zelektryfikowana) 
Olsztyn – Bogaczewo (linia zelektryfikowana) 
 

linie pozostałe:  
Olsztyn – Szczytno – Pisz – Ełk , Gutkowo – Braniewo (ważna z uwagi na powiązanie z przejściem granicznym w Bra-
niewie). 
 
Z dotychczasowych analiz techniczno-ekonomicznych wynika brak uzasadnienia dla wykorzystania dróg kolejowych 
dla lokalnej komunikacji pasażerskiej w rejonie miasta Olsztyna. 
 
Problemem do rozwiązania jest :  

 
Ze strony PKP – zapewnienie właściwego standardu obsługi dla ruchu pasażerskiego i towarowego 
węzła olsztyńskiego oraz powiązań Dworca Głównego i przystanku Olsztyn Zachodni z położonymi 
na północ dzielnicami miasta. 
 
Ze strony miasta – przygotowanie właściwej recepcji i odpowiedniego standardu dla ruchu pasażer-
skiego stacji kolejowej Olsztyn Główny i przystanku Olsztyn Zachodni, poprzez zapewnienie obsługi 
w zakresie parkingów, podjazdów, postojów taksówek, komunikacji miejskiej itd.. 
 
 
DROGI WODNE 
 
Drogą wodną miasta Olsztyna jest rzeka Łyna. Nie ma ona znaczenia jako droga wodna w układzie regionalnym jednak-
że stanowi znaczący, nie wykorzystany do tej pory szlak turystyki wodnej.  
Niewykorzystanie Łyny jako szlaku turystyki wodnej wynika z dotychczasowej niskiej  klasy czystości rzeki. Sytuacja 
uległa zmianie i nadal poprawia się na skutek budowy bądź modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowościach nad 
nią położonych (w dolnym w stosunku do Olsztyna biegu rzeki). 
 
W Olsztynie koncentrują się szlaki turystyki wodnej (głownie kajakowej): 
Waplewo – Olsztyn (rzeka Maruzka – Łyna) 
Jezioro Kalwa – Kośno – Wadąg 
Jezioro  Dadaj – rz. Pisa – j. Wadąg – rz. Łyna 
 
Aktywizacja turystyczna rzeki Łyny na całym jej biegu może stworzyć z niej międzynarodowy szlak wodny przebiegający 
przez atrakcyjne przyrodniczo i krajoznawczo rejony woj. Warmińsko-Mazurskiego z miastami posiadającymi wysokiej 
klasy zabytki (Olsztyn, Dobre Miasto, Lidzbark Warmińki, Sępopol). 
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Problemy do rozwiązania: 
 
W oparciu o operacyjny program aktywizacji doliny rzeki Łyny w porozumieniu z gminami sąsiadujący-
mi zorganizować turystykę wodną w rejonie m. Olsztyna. 
 
W ramach współpracy regionalnej dążyć do kompleksowej aktywizacji turystyki wodnej po rzece Łynie 
do Pregoły. 
 
KOMUNIKACJA LOTNICZA 
 
Olsztyn posiada lotnisko w Dajtkach. Pełni ono funkcje lotniska: sportowego, sanitarnego, dyspozycyjnego (lądowisko 
dla małych samolotów).  
Lotnisko nie posiada utwardzonych pasów startowych, dostosowane jest do startu i lądowania samolotów o krótkim 
starcie i lądowaniu.  
 
Położone jest w sąsiedztwie kilkutysięcznego osiedla zabudowy jednorodzinnej Dajtki w bezpośrednim sąsiedztwie naj-
bardziej atrakcyjnych w Olsztynie terenów rekreacji przywodnej i kompleksów leśnych.  
Jest uciążliwe (klimat akustyczny) lecz stały postęp techniczny budowy samolotów uciążliwość tę zmniejsza. Dla miej-
skich form rekreacji nad jeziorem Ukiel (kąpieliska, przystanie) stanowi swoistą atrakcję.  
Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna wobec braku racjonalnych możliwości rozbudowy 
lotniska w Dajtkach dla potrzeb ruchu pasażerskiego (dalszy wzrost uciążliwości akustycznej, wycinka lasu spowodowa-
na potrzebą wydłuzenia pasów startowych, położenie pod międzynarodowym korytarzem powietrznym i inne przesłanki) 
przewidywał jego docelową likwidację lotniska. Teren miał być wykorzystany pod budowę kompleksu obiektów  rekrea-
cyjno – turystyczno – sanatoryjnych powiązanych z jez Ukiel.  
Likwidacja lotniska w przewidywalnym okresie jest nierealna.  
 
Niejednoznaczna też wydaje się potrzeba jego likwidacji wobec postępu technicznego budowy samolotów (zmniejszenie 
uciążliwości akustycznej) oraz specyficznych, niewymagających ciszy form rekreacji przywodnej jeziora Ukiel. 
 
Najbliższe lotnisko pasażerskie znajduje się w miejscowości Szymany w rejonie Szczytna, ca 50 km od Olsztyna. Jest to 
port lotniczy regionalny obsługujący ruch międzynarodowy . 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Nie rozwijanie lotniska w Dajtkach w kierunku lotniska pasażerskiego, dążenie do znacznego rozsze-
rzenia form sportowych i turystycznych jego funkcjonowania (szybownictwo, lotniarstwo, baloniar-
stwo, wycieczki turystyczne itd.) w powiązaniu ze zmniejszaniem uciążliwości akustycznej lotniska 
na skutek postępu technicznego w konstrukcji samolotów 
 
Dążenie do rozwiązania sprawnego powiązania komunikacyjnego lotniska w Szymanach z Olsztynem. 
 
 
POWIĄZANIA MIASTA Z SYSTEMEM INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ REGIONU 
 
Olsztyn stanowi węzeł krajowego układu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki i gazu ziemnego. 
 
ELEKTROENERGETYKA: 
 
Węzłowa stacja transformatorowa w miejscowości Mątki pod Olsztynem zasilana jest z krajowego systemu elektroener-
getycznego linią 400 kV z Gdańska. Ponad to Olsztyn jest zasilany liniami 220KV  Ostrołęka – Olsztyn i Włocławek –
Olsztyn oraz lokalnymi liniami 110 KV. Transformacja energii 400/110kV następuje w stacji transformatorowej w Mąt-
kach zaś 220/110 kV w GPZ Olsztyn. Stacje te stanowią węzły sieci Polskich Sieci Energetycznych S.A. z siecią Zakła-
du Energetycznego S.A. w Olsztynie. 
Taki układ sieci doprowadzonych do miasta Olsztyna tworzy znaczny stopień pewności zasilania miasta, szczególnie 
po wybudowaniu planowanego GPZ w Gutkowie. 
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Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego Olsztyna zabezpieczały potrzeby bieżące i przyszłe (inwes-
tycyjne) Zakładu Energetycznego S.A. w Olsztynie. 
 
Uwarunkowania kierunków rozwoju miasta: 
 
Utrzymanie rezerwowanych w planach zagospodarowania przestrzennego pasów dla prowadzenia się-
ci elektroenergetycznych oraz lokalizacji GPZ 
 
ZAOPATRZENIE W GAZ: 
 
Główne zasilanie województwa w gaz ziemny przechodzi przez Olsztyn. Gaz wysokiego ciśnienia dochodzi trasą Płońsk 
– Ciechanów dwoma rurami DN 200 i DN 400 do Nidzicy i dalej do Olsztyna DN 200 i 150. W Olsztynie (Kortowo) gaz 
redukowany jest do średniego ciśnienia. Miasto Olsztyn omija sieć sieć wysokiego ciśnienia idąca w kierunku północ-
nym.  
 
 

ZADANIA KRAJOWE I REGIONALNE SŁUŻĄCE REALIZACJI CELÓW PUBLICZNYCH 
 
Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (art. 58 i 59) precyzuje tryb ustalania rządowych i wojewódzkich progra-
mów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
Warunkiem podstawowym wpisania do odpowiedniego rejestru takich programów jest zapewnienie środków finanso-
wych na ich realizację.  
Do chwili obecnej nie wpisano do rejestru żadnych zadań ponadlokalnych związanych z funkcjonowaniem lub rozwojem 
przestrzennym miasta Olsztyna.  
 
Rezerwacja terenów dla komunikacji i infrastruktury technicznej zabezpieczy możliwość realizacji planowanych resorto-
wo zadań służących realizacji celów publicznych. 
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WEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU OLSZTYNA : 
 
 
UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE  
 
ZASOBY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 
Pod względem fizjograficznym Olsztyn jest miastem nietypowym w skali kraju. W granicach administracyjnych posiada 
11 jezior stanowiących 9,9% powierzchni miasta, 1867 ha lasów ( w tym ponad 1200 ha komunalnych) i stanowią 22,7% 
powierzchni miasta, wszystkie formy terenów zieleni w mieście stanowią ponad 50% jego powierzchni.  
 
RZEŹBA TERENU 
 
Według podziału fizyczno – geograficznego Polski wg Kondrackiego, Olsztyn leży w centralnej części Pojezierza Olsz-
tyńskiego i stanowi fragment makroregionu Pojezierza Mazurskiego. 
 
Obszar ten jest bardzo zróżnicowany geomorfologicznie i hydrogeologicznie co wynika z położenia miasta w paśmie 
moren czołowych ostatniego zlodowacenia. 
 
Podstawowa powierzchnia wykształcona została w postaci moreny dennej falistej (120 – 150 npm). Charakteryzuje się 
on znaczną falistością (kemy, pagórki morenowe) oraz formami wklęsłymi w postaci dolin rzecznych i glacjalnych oraz 
zagłębieniami wytopiskowymi spowodowanymi akumulacyjną działalnością londolodu. 
 
Dolina rzeki Łyny pod względem genezy stanowi formę poligenetyczną ; w części rozległej południowej stanowi formę 
glacjalną, gdy w rejonie Podgrodzia ma cechy doliny rzecznej zaś w lesie miejskim tworzy przełomy  porozcinane for-
mami erozyjnymi. Podobnym charakterem cechuje się rzeka Wadąg.  
Dolina rzeki Łyny w południowej części ma szereg odgałęzień o różnej szerokości. W odgałęzieniach tych leży jezioro 
Ukiel Kortowskie i Długie a także jeziora osuszone pod koniec XIX i XX wieku  (Faiferek, i na wysokości Kortowa). 
Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m. nad poziomem morza najniższe 88 m. nad poziomem morza. 
 
Uwarunkowania kierunków rozwoju miasta: 
 
Zróżnicowana  wysokość względna rzeźby terenu miasta Olsztyna stanowi jej niewątpliwy walor kraj-
obrazowy wymagający honorowania w gospodarce terenami i w rozwiązaniach przestrzennych oraz 
architektonicznych 
 
Naturalnie utworzone obniżenia terenowe wraz z doliną rzeki Łyny powinny być zachowane jako ciąg 
logiczny stanowiąc zieleń o różnych formach zagospodarowania (zieleń nieurządzona, zieleń parkowa 
i inne). 
 
BUDOWA GEOLOGICZNA  
 
Budowę geologiczną rozpoznano do głębokości około 300m (wiercenia studni ujęć wody). Pomimo znacznej ilości wier-
ceń jedynie część ich sięga czwartorzędu. Najstarszym, utworem zalegającym na trzeciorzędzie jest glina zwałowa.  
Wyżej dominują osady wodnolodowcowe 14 – 20 m miąższości to przeważnie piaski drobnoziarniste z przewarstwieniem 
żwirów.  
Najwyższy poziom utworów pleistoceńskich tworzy glina morenowa silnie zapiaszczona w rejonie jeziora Ukiel, gliny roz-
dzielają osady wodnolodowcowe.  
 
Na terenie miasta udokumentowano złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej Karolin , zlokalizowano 16 torfowisk 
(łącznie ca 2,1mln3 torfu). 
 

Olsztyn posiada również skomplikowany układ hydrograficzny, jego tereny leżą w trzech zlewniach: rzeki Łyny, jeziora 
Wadąg, jezior położonych na południe od Olsztyna. 
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SZATA ROŚLINNA, ZIELEŃ : 
 
Ilość i różnorodność terenów zieleni w mieście określa to skalę problemów co powinno znaleźć odzwierciedlenie w dzia-
łaniach organizacyjnych i planowanych kosztach związanych z zakładaniem i utrzymaniem zieleni. Strukturę i wielkość 
powierzchni terenów zieleni ilustruje tabela: 
 

Zieleń urządzona ca 566 ha 6,4 % obszaru miasta 33,6 m2/M 

Lasy   ca 1867 ha 21,2 %  obszaru miasta  

Zadrzewienia parki skwery ca  151 ha 1,7 % obszaru miasta  

Razem ca 2 584 ha 29,4 %  obszaru miasta  

Użytki rolne w tym: ca 2 580 ha 29,4 %  obszaru miasta  

Ogrody działkowe ca   230 ha  2,6 %  obszaru miasta  

Łącznie tereny zieleni 
w Olsztynie 

ca 5 164 ha 58,8 %  obszaru miasta  

  
Zróżnicowany bogato urzeźbiony krajobraz Pojezierza Mazurskiego stwarza mozaikę siedlisk.  
Przeważają siedliska grądowe. Tereny wzdłuż rzeki Łyny i Wadaga oraz nisko położone tereny nad jeziorami to sied-
liska łęgów olszowych i jesionowo – olszowych, niewielkie wyniesienia morenowe to siedliska borów mieszanych, zag-
łębienia międzymorenowe stanowią siedliska dla roślinności szuwarowej.  
 
LASY 
 
Naturalne zbiorowiska roślinne koncentrują się w obszarach leśnych miasta Olsztyna. Las Miejski położony w północnej 
części Olsztyna ma 1054,7 ha powierzchni, łącznie lasy komunalne zajmują w granicach miasta powierzchnię 1247,0ha. 
Ponad to w mieście znajdują się lasy prywatne 185,0 ha i - fragmentami - Lasy Państwowe Nadleśnictw Olsztyn 
i Kudypy (łącznie - 435,0 ha).  
 
W lesie komunalnym przeważają siedliska borów mieszanych, ponad 100-letnim nasadzeniom sosen towarzyszą młode 
dęby, rzadziej graby.  
Jest to przejaw degeneracji grądów, pod okapem ponad 100-letniego drzewostanu sosnowego rozwija się porost liś-
ciasty naturalny dla tych siedlisk.  
 
W lesie miejskim drzewostany powyżej 140-letnie stanowią ca 36%. Głównymi gatunkami lasotwórczymi jest sosna 
(86,6 % powierzchni lasu), buk (6,0 % powierzchni lasu), dąb (4,9 % powierzchni lasu), świerk (3,9% powierzchni lasu), 
brzoza (2,0 % powierzchni lasu).  
 
Obserwuje się nie wykorzystywanie żyzności siedlisk przy doborze gatunków nasadzeń, jedynie naturalne bez ingerencji 
człowieka odrastanie drzewostanu  obrazuje właściwy dla tego siedliska skład gatunkowy lasu  
 
W ostatnim planie urządzenia lasu przyjęto następujące wieki rębności lasu miejskiego: sosna 180 lat, dąb 200 lat, 
świerk 140 lat, brzozy 80 lat, olszy 60 lat. 
Las nie ma aktualnego operatu urządzeniowo – leśnego. W obszarze lasu (wg kierownictwa Lasu Miejskiego) nie doko-
nuje się cięć zupełnych, a jedynie cięcia sanitarne.  
 
W obszarze Lasu Miejskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody: torfowiskowy „Redykajny” (od 22.12.1948 r.) 
i „Mszar” ( od 07.04.1949 r.). Do lat osiemdziesiątych istniał jeszcze rezerwat obejmujący jezioro Tyrsko, lecz na skutek 
penetracji rekreacyjnej i zainwestowania miejskiego przedmiot ochrony (reliktowa roślina Isoetes lacustris) uległ znisz-
czeniu (patrz mapa nr 6). 
 
Las Miejski tradycyjnie (już od XIX wieku) użytkowany był w celach rekreacyjnych mieszkańców Olsztyna a w rejonie Ja-
kubowa funkcjonowało boisko (późniejszy Stadion Leśny) służące sportom masowym oraz strzelnice sportowe. Zagospo-
darowanie ówczesne ilustruje załączona mapa nr 7. 
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Znaczne obszary drzewostanów starych (przekraczające przyjęty  wysoki wiek rębności gatunków), monokulturowa 
struktura gatunkowa w Lesie Miejskim oraz sposób użytkowania lasu, powodują następujące problemy do rozwiązania: 
 
Obszar zadrzewień i zalesień w granicach miasta nie pokrywa się z ewidencją geodezyjną (różnica 
in minus kilkadziesiąt hektarów) – należy doprowadzić do korekt na mapach w tym w mapie nume-
rycznej. 
 
Należy uporządkować stan władania lasów tak aby przejąć od Nadleśnictwa Kudypy i Nadleśnictwa 
Olsztyn małe rozproszone kompleksy leśne w granicach administracyjnych Olsztyna. 
 
Konieczność opracowania i realizacji wieloletniego programu restrukturalizacji gatunkowej Lasu Miej-
skiego. 
 
Przystosowanie Lasu Miejskiego do współczesnych potrzeb rekreacyjnych i turystycznych przy częś-
ciowym odtworzeniu pierwotnych form zagospodarowania i użytkowania 
 
Udostępnienie w celach edukacyjnych w zakresie ekologii  istniejących rezerwatów przyrody zabez-
pieczając je od zniszczenia  
 
Stworzenie warunków inwestowania obiektów i urządzeń służących potrzebom rekreacyjnym miesz-
kańców Olsztyna i turystów (gastronomia, wypożyczalnie sprzętu sportowego, pływającego, rowerów, 
obiekty sportowe itd. ) w rejonach nie kolidujących z ochroną środowiska.W pewnym zakresie byłby to 
powrót do tradycyjnego użytkowania lasu. 
 
Przywrócenie do funkcjonowania Stadionu Leśnego z programem hotelarsko-rehabilitacyjnym, sporto-
wym, lub innym gwarantującym możliwość masowego wykorzystania sportowego i dla imprez maso-
wych (muzycznych i innych). 
 
TERENY ZIELENI NIEURZĄDZONEJ 
 
W granicach miasta leżą znaczne obszary zieleni nie urządzonej oraz w postaci łąk. Większość z nich usytuowana jest 
w dolinie rzeki Łyny i w sąsiedztwie jezior (ponad 1590 ha to jest ponad 18% powierzchni terenów w granicach adminis-
tracyjnych miasta). Układ przestrzenny tych terenów zabezpiecza ciągłość ekologiczną obszarów zielonych w mieście. 
Stanowi też tereny lęgowe ptactwa oraz tereny zalewowe rzeki Łyny (retencja w wypadku powodzi). 
Tereny te są w większości niezagospodarowane, często nie posiadają „opiekuna” mimo, że ich stan prawny jest uregulo-
wany. Są nieprzystosowane do użytkowania jakiemu podlegają. Stan taki powoduje ich zniszczenia i trwałą degradację. 
W Studium ekologicznym miasta Olsztyna autorzy Instytutu Ochrony Środowiska podkreślają znaczenie zieleni nieurzą-
dzonej dla zachowania awiofauny  ze względu na usytuowane tam tereny lęgowe ptactwa.  
Wśród najważniejszych rejonów wymieniają poza lasem miejskim ;  całą dolinę rzeki Łyny szczególnie w rejonie Brzezin, 
lasy rejonu Redykajn, trzcinowiska przy kąpielisku miejskim osiedlu Dajtki, obniżenia bagienne i zbiorniki wodne rejonu 
jeziora Skanda i Tracka. 
 
Problemy do rozwiązania : 
 

W oparciu o kompleksowy program operacyjny określający między innymi formy zagospodarowania 
terenów zieleni podjęcie działań przystosowawczych do ich użytkowania. Należy zróżnicować stopień 
adaptacji dla potrzeb użytkowania rekreacyjnego lasu  pozostawiając większość obszarów możliwie 
naturalnymi z odpowiednią kanalizacją ruchu pieszego i rowerowego. 
 

Udostępnienie w celach edukacyjnych, z zabezpieczeniem przed zniszczeniem, najatrakcyjniejszych 
przyrodniczo obszary lasu.  
 

Stworzenie warunków prawno – organizacyjnych dla utrzymania terenów zieleni otwartej i nieurządzo-
nej w formie parkowej a stanowiących ciągi ekologiczne w strukturze przestrzennej Olsztyna. 
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ZIELEŃ URZĄDZONA W MIEŚCIE 
 
Poniższe zestawienia ilustrują następujące formy zieleni urządzonej (z pominiąciem zieleni przyulicznej); parki, cmen-
tarze przekształcone w parki, zieleń osiedlowa. 
 
Zestawienie istniejących terenów parkowych, określenie zakresu niezbędnych działań 
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1 Podzamcze- ciąg 
nad rz. Łyną 

12 + + remont + remont    remont + 

2 Jeziorko Czarne 
(Jeziorna-Bałtycka) 

 
8,4 

 
+ 

  
+ 

  
+ 

 remont    
+ 

3 Jakubowo (Wojska 
Polskiego- Radiowa 

13,5  +  +  remont  + remont + 

4 Rataja (dawny 
cmentarz Wojska 
Polskiego-Rataja) 

 
3,17 

 
leczenie 

  
+ 

 
+ 

     
+ 

 
+ 

5 Kusocińskiego (od 
Głowackiego do 
Stadionu STOMIL) 

 
16,8 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

6 Jar (od Żołnierskiej 
do hali) Jar I 

 +          

6 Jar II  2,56 +   + + +     

7 Muzeum Przyrod-
nicze (ul Metalowa) 

4,0 Projekt realizacji parku 

8 Posorty (ul Tuwima) 2,52           

9 Im prof.Wanica 
w Kortowie 

5,5           

10 Dworsko- pałacowy 
w Tracku 

3,5 inwentaryzacja – leczenie starodrzewu 

11 Dworsko-folwarczny 
w Grądku 

 brak inwentaryzacji zieleni – leczenie starodrzewu 

 Razem 71.9  

 
Z analizy wynika iż  większość terenów parkowych wymaga znacznych działań nie uwzględnianych w planach inwes-
tycyjnych i budżecie miasta. 
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PARKI PROJEKTOWANE 
 
Zestawienie projektowanych parków : 

lp Teren parkowy Pow. w ha. 
Stan projektowania 
(zaawansowanie) uwagi 

Brak projektu Proj. Koncepcyjny  Projekt  
1 Park Centralny (zakole rz. Łyny, 

ul.22styczxnia) 
13.5  ZTE 1986r + 

Potrzeba aktualizacji 
programowej 

2 ulice: Poprzeczna-Jagiellońska 
„Jaśkowa Dolina” 

ca 5,0   + 
Potrzeba aktualizacji 
projektu 

3 Im. Korczaka(Polna, Barczew-
skiego, Korczaka , Obrońców 
Tobruku) 

ca 3,0   
Projekt 
w 1988r 

Potrzeba aktualizacji 
projektu z1988 r. 

4 
Park Mleczna (Obrońców Tobru-
ku, rz.Łyna, Tuwima) 

ca10,0  
Koncepcje  

w 1989r i 2001r. 
 

Większość terenów-
UWM część ter. pod zab. 
mieszk. 

5 Między Osiedlem Mazurskim 
a Nagórkami (wzdłuż Krasic-
kiego) 

ca10,0  +  
ZTE w latach 80-ych 
Inwest. projekt. Olsztyn 

 
Na terenie Olsztyna wyróżniono 260 taksonów drzew i krzewów z tego 190 w randze gatunków, 51 kultywerów i 19 mie-
szańców. 
Drzewa iglaste stanowią ca 15 % dendroflory miasta. Drzew i krzewów iglastych jest przeszło 8 razy mniej niż liścias-
tych. 
Większość taksonów drzew i krzewów rosnących w Olsztynie jest obcego pochodzenia.  
Drzewostan przyuliczny stanowi ca 15 % wszystkich drzew w mieście. 
Zagospodarowanie parków charakteryzuje się małym zainwestowaniem w obiekty i urządzenia wzbogacające progra-
mowo park i zachęcających do przebywania w nim. Większość z nich posiada ścieżki spacerowe z ławeczkami i śmiet-
nikami, niektóre posiadają piaskownice i placyki zabaw dla dzieci. Nie przystosowane są do ruchu rowerowego, desko-
rolek i podobnego użytkowania. Brak jest całorocznej czy sezonowej gastronomii i innych atrakcji zachęcających do 
dłuższego przebywania w parku. 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Dokończenie działań inwestycyjnych polegających na uzupełnieniu materiału roślinnego, zastąpieniu ga-
tunków tymczasowych (szybkorosnących) trwałymi, uzupełnieniu programowym o urządzenia i obiekty 
zachęcające do dłuższego pobytu różnych grup wiekowych użytkowników. 
 
 Sukcesywne projektowanie i realizacja parków zaplanowanych. 
 
Stworzenie ram organizacyjno – prawnych dla konserwacji i utrzymania obiektów istniejących gdyż 
dotychczasowe formy nie sprawdziły się. 
 
Stosowanie materiału roślinnego trwałego,„ lokalnego” tzn. właściwego dla warunków glebowych i kli-
matycznych Olsztyna. 
 
W zieleni towarzyszącej ciągom komunikacyjnym i przyulicznej stosowanie zamiast trawników w więk-
szym stopniu krzewów i form zieleni ograniczających konieczne zabiegi konserwacyjne. 
 
W procesie projektowania traktowanie parków nie jako samodzielnego obiektu lecz jako element  cią-
gów ekologicznych miasta o takim stopniu zainwestowania jaki wynika z intensywności użytkowania 
i usytuowania względem zainwestowania miejskiego (zróżnicowanie stopnia przekształceń krajobrazu 
naturalnego). 
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Z analizy zainwestowania i zagospodarowania terenów parkowych wynika potrzeba działań dotyczących zrealizowanych 
lub częściowo zrealizowanych założeń parkowych pozostających w gestii gminy Olsztyn. 
 
Występują na tych obszarach następujące dwie grupy problemów : 
– utrzymanie:  

sprzątanie, konserwacja i uzupełnianie programu użytkowego  
– dokończenie rozpoczętych realizacji: 

w zakresie materiału roślinnego (dokończenie nasadzeń i wymiana nasadzeń typu tymczasowego np. topoli, które 
miały szybko wyrosnąć) oraz w zakresie programu użytkowego - wyposażanie w urządzenia powodujące aby parki 
nie były wyłącznie terenami spacerowymi; wyposażanie w funkcje rozrywkowo-gastronomiczne, urządzenia sportowe, 
zabaw dla dzieci ścieżki rowerowe, tory i rampy do jazdy na deskorolkach, łyżworolkach, hulajnogach i rowerach, ele-
menty dekoracyjne jak fontanny pomniki, niezbędne funkcje użytkowe np. szalety publiczne. 

 
Rozwiązanie tych problemów wymaga rozstrzygnięć organizacyjnych prowadzących do tego, aby planowanie terenów 
zieleni i utrzymanie (a przynajmniej nadzorowanie utrzymania  i realizacji) znajdowały się w jednej komórce organiza-
cyjnej Urzędu Miasta.  
 
Rozważenia wymaga prowadzenie tej problematyki w jednej jednostce organizacyjnej podległej Zarządowi Miasta.  
 
Marginalne traktowanie tej problematyki z racji innych poważnych zadań w Miejskim Zarządzie Dróg Mostów i Zieleni 
i nadzorowanie jej z poziomu dwu Wydziałów Urzędu ( Inżynierii miasta i Ochrony Środowiska) nie pozwala na sprawne 
działanie, sukcesywne projektowanie  i realizację terenów zieleni miejskiej. 
 
Koordynacji wymagają działania w zakresie zieleni na styku zieleni miejskiej i innej nie komunalnej (,spółdzielnie miesz-
kaniowe, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski itd.) prywatni właścicielami terenów 
 
CMENTARZE 
 
Cmentarze grzebalne  (33,00 ha) jak i zamknięte (9,6 ha) te ostatnie stanowią odrębny problem który wymaga opraco-
wania przez administrację cmentarzy szczegółowego programu. 
Zabytkowe cmentarze przekształcone w Parki i zieleńce wymagają działań pielęgnacyjnych jak parki dodatkowo z za-
chowaniem rygorów konserwatorskich. 
 
CMENTARZE WYZNANIOWE ZAMKNIĘTE 

lp Obiekt Adres Pow. w ha 
Nr w rejestrze 

zabytków Uwagi 

1 Garnizonowy i Armii Radzieckiej Szarych Szeregów 1,4 A-3903  

2 św. Jakuba Wojska Polskiego 2,68 A-3905  

3 Św. Józefa  i Serca P. Jezusa Rataja 4,91 A-3906  

4 Dajtki Sielska 0,38 A-3956  

5 Cmentarz z I Wojny Światowej Wojska Polskiego w lesie komunal-
nym 

0,2 *  

 Razem  ca 9,6   
*ochrona w trybie przepisów o cmentarzach wojennych 
 
CMENTARZE PRZEKSZTAŁCONE W PARKI I ZIELEŃCE 

lp Obiekt Adres Pow. w ha 
Nr w rejestrze 

zabytków 
Uwagi 

1 Mariańska Ul. Mariańska 0,23 A-3958 Zieleniec 
2 Ewangelicki Ul. Rataja –Wojska Polskiego 3,17 A-3959 Park  
3 Żydowski Ul. Zyndrama z Maszkowic 0,48 A-3960 zieleniec 
4 Przy Poliklinice MSW Al. Wojska Polskiego 2.94 A-3904 Park przyszpitalny  

5 Cmentarz Ewangelicki 
(nieistniejący) 

Przy ul. 1 Maja 065 - Garaże policji drzewa 
częściowo wycięte 
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Problemy do rozwiązania : 

 
Podjęcie stosownych działań w oparciu o opracowany program definiujący politykę miasta w stosunku 
do cmentarzy zamkniętych (w tym zabytkowych) program określający zakres przewidywanych działań 
- eksploatacyjnych, inwestycyjnych.  
Pozostawienie tych obszarów w formie dotychczasowej nie zapewnia właściwego ich utrzymania.  
  
OGRÓDKI DZIAŁKOWE 
 
Problemy ogrodów działkowych jest specyficzny w wypadku Olsztyna i ma bardzo duże znaczenie ze względu na : 
 

• przodującą w kraju wielkość terenów ogródków w mieście 230ha, co wraz z użytkowanymi „na dziko” daje ponad 3% 
powierzchni miasta i dorównuje powierzchnią terenom zieleni urządzonej; 

 

• z wielkości wskaźnika powierzchni tych terenów na jednego mieszkańca statystycznie wynika, że po odjęciu miesz-
kańców zabudowy jednorodzinnej – prawie każda rodzina w mieście posiada ogródek (te wstępne dane liczone są 
z tzw.Wójtową Rolą wymagają weryfikacji w szczegółowej analizie problemu); 

 

• problemy ogrodów działkowych w Olsztynie wymagają poważnego traktowania  także z uwagi przesądzenia prawne 
faworyzujące w gospodarce przestrzennej zespoły ogrodów działkowych (utrudniona możliwość ich likwidacji, nie-
kontrolowana zabudowa bez pozwoleń, zieleń regulowana wewnętrznymi regulaminami zespołów ogródków itd.). 

 
Niektóre zespoły ogrodów działkowych kolidują z rozwojem przestrzennym miasta. Studium ekologiczne wykonane przez 
Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański podkreśla uciążliwość ogrodów położonych w dolinie rzeki Łyny przy ul.Si-
korskiego. Według autorów tego opracowania stanowią one zagrożenie dla czystości wód Łyny. 
Wątpliwości budzą też ogrody przy ul.Leonharda i OZOS, ze względu na potencjalną szkodliwość upraw dla korzystają-
cych z nich ludzi. 
  
Problemy do rozwiązania : 
 

Likwidacja nielegalnych ogrodów działkowych w granicach miasta. 
 
Likwidacja ogrodów działkowych kolidujących z rozwojem przestrzennym i zagospodarowaniem tere-
nów miejskich (np. przy ul.Piłsudskiego OZOS) – wiąże się to z kosztami odszkodowań jakie gmina 
będzie musiała ponieść. 
 
Przebadanie szkodliwości dla środowiska ogrodów działkowych w dolinie rzeki Łyny i ewentualnej 
decyzji o ich likwidacji (koszty odszkodowań). 
 
ZIELEŃ OSIEDLOWA 
 
Zieleń osiedlowa charakteryzuje się odmiennością kształtowania i utrzymania w różnych rejonach Olsztyna. Jest to wy-
nikiem obowiązujących (w różnym czasie ) przepisów inwestycyjnych oraz mechanizmów gospodarczych.  
 
W osiedlach powstałych dawniej zrealizowano niezbędną ilość terenów zieleni, lecz osiedla te nie dysponują odpowied-
nią ilością miejsc postojowych dla samochodów. Tereny zieleni poddawane są naciskom inwestycyjnym dla zaspokoje-
nia potrzeb komunikacyjnych. Sytuacja ta dotyczy wschodnich rejonów miasta. 
 
Na terenach w południowej części miasta istnieje wyraźny niedobór terenów zieleni i rekreacji przy dużym zagęszczeniu 
zabudowy. Sytuacja w zakresie rezerwacji miejsc parkingowych jest nieco lepsza niż w części wschodniej miasta, lecz 
również niezadowalająca. 
 
Na terenach zabudowy jednorodzinnej prawie wszystkie publiczne tereny zieleni i rekreacji są anektowane przez nową 
zabudowę.  
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Najgorzej problem zieleni osiedlowej przedstawia się na terenach inwestycji wielorodzinnych najnowszych. Wymóg za-
bezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy ograniczeniu parkingów podziemnych i wielopoziomowych 
powoduje eliminacją terenów zieleni i rekreacji. 
Stan zieleni osiedlowej jest niezadowalający gdyż tworzą ją w dużym stopniu gatunki szybkorosnące (np. topole), a uk-
ład zieleni projektowanej prawie nigdzie nie doczekał się pełnej realizacji. Często brakuje terenów rekreacji i sportu dla 
dzieci i młodzieży.  
 
Stan utrzymania istniejącej zieleni jest zależny jest od użytkownika (właściciela terenu), przy czym porównanie tego sta-
nu między spółdzielniami mieszkaniowymi a gminą Olsztyn przemawia na jej niekorzyść.  
 
Na utrzymanie zieleni ma znaczny wpływ skomplikowany układ przestrzenny stanu władania terenów na niektórych 
obszarach. 
  
Problemy terenów zieleni osiedlowej dotyczą grup : 
– niedoinwestowania terenów, które powinny mieć zgodnie z projektem osiedla  odpowiednie nasadzenia i wyposażenie 

w urządzenia (trzepaki, śmietniki, utwardzone ciągi komunikacji pieszej i kołowej, miejsca zabaw dzieci, odpoczynku 
najstarszych, przydomowej rekreacji młodzieży itd.) i nie zostały zrealizowane. W tej grupie występują także problemy 
zieleni w zabudowie historycznej Olsztyna; 

– nieutrzymywanie we właściwym stanie zieleni osiedlowej urządzonej, a także potrzeby przebudowy drzewostanu 
niewłaściwego i działań sanitarnych. 

 
Te grupy problemów dotyczą poza zabudową mieszkaniową także obiektów usług publicznych. 
 
Celem działań ze strony władz miasta powinno być: 
 

poprawa warunków użytkowych i zdrowotnych życia mieszkańców miasta, 
 

poprawa estetyki  i w izerunku Olsztyna (w zamiarach urbanistów przedwojennych miasta-ogrodu), 
 

stworzenie systemu programowania i planowania i realizacj i terenów zieleni  (w  trybie zagospodarowania 
przestrzennego miasta, procedurach lokalizacyjnych i  gospodarce terenami).  
 
Problemy do rozwiązania : 
 
W procesie planowania, projektowania i egzekwowania (w trybie decyzji lokalizacyjnych i zatwierdza-
nia projektów budowlanych) zapewnienie dostatecznej ilości zieleni osiedlowej ze wszystkimi funk-
cjami sportowo rekreacyjnymi koniecznymi w zespołach zabudowy jedno i wielorodzinnej.  
 
Zapewnienie koordynacji w skali miasta projektowania terenów zieleni. 
 
Uporządkowanie stanu władania terenów zieleni, gwarantujące czytelne określenie podmiotów odpo-
wiedzialnych za ich utrzymanie. 
 
W prowadzonych pracach planistycznych i projektowych w zakresie rewitalizacji obszarów zwrócenie 
szczególnej uwagi na zieleń osiedlową. 
 
Stworzenie ram organizacyjnych dla skuteczniejszego planowania, projektowania, realizacji i konser-
wacji terenów zieleni w mieście.  
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ZIELEŃ PRZYULICZNA 
 
Szczególnie na obszarze „starego Olsztyna” zieleń wysoka, przyuliczna, placów i skwerów (drzewa) systematycznie ule-
ga wyniszczaniu i nasadzenia nie są odnawiane od kilkunastu lat. 
 
Podkreślenia wymaga fakt iż w stosunku do historycznego układu na, skutek poszerzania ulic oraz rozbudowy infra-
struktury technicznej, zniszczeniu uległy zniszczeniu ciągi zieleni przyulicznej w pasie między pierzejami zabudowy. 
 
Zielone aleje jakimi były ul Kościuszki, Partyzantów, 1 Maja, w znacznej części Dąbrowszczaków i inne straciły swój 
charakter alei. 
 
Pamiętać należy, że obsadzane drzewami ulice wraz z tak zwanymi przedogródkami (zieleń przed domami od strony 
ulic) tworzyły realizowaną w Olsztynie przed wojną zasadę „miasta ogrodu”.  
 
Następuje eliminacja zieleni wysokiej (drzewa) w trakcie budowy dróg i brak nowych nasadzeń dotyczy także dróg wylo-
towych z Olsztyna np. ulic Warszawskiej i Sikorskiego.  
 
Odrębnym problemem jest uzupełnianie zieleni przyulicznej tych tras które ten problem pomijały jak np. pośpiesznie bez 
urządzania zieleni, budowane na dożynki ulice Warszawska -Śliwy, Niepodległości, Pstrowskiego. 
 
Stan ten w wielu wypadków na skutek prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jest nie do odtworzenia ale należało-
by w miarę możliwości podjąć takie próby. 
 
W wypadku nowych realizacji ulic konieczne jest projektowanie zieleni  z uwzględnieniem jej  walorów izolacji  
akustycznej.  
 
Problemy do rozwiązania : 
 
Wszystkie modernizowane i nowoprojektowane ulice muszą przewidywać nasadzenia zielenią wysoką 
i zieleń niską (trawniki, krzewy) i przewidywać działania zieleni ograniczające uciążliwość ruchu koło-
wego. 
 
W oparciu o opracowany program wieloletni należy podjąć akcję uzupełniania zieleni wysokiej przy 
placach i ulicach. 
 
Generalną ocenę stanu zachowania zieleni w  mieście w Studium Ekologicznym miasta Olsztyna sformułowano nastę-
pująco: 
Czynnikami które wpłynęły na zieleń w mieście są: 
• Skażenie środowiska- 

głównie znaczne zasolenie gleby,  
• Niszcząca działalność człowieka- 

polegająca na działalności inwestycyjnej (zabudowa, uzbrojenie techniczne), niszczenie drzew na placach budów 
• Degradacja gleb- 

zmiany właściwości mechanicznych, chemicznych i biologicznych szczególnie w śródmieściu 
• Obniżenie poziomu wody gruntowej- 

osuszanie terenów podmokłych, drenaż spowodowany budowa infrastruktury technicznej 
• Nadmierna penetracja turystyczna- 

przy braku przygotowania terenów 
• Niewłaściwa gospodarka leśna- 

preferowanie gatunków iglastych, monokultura mimo żyzności siedlisk 
• Niewłaściwy dobór gatunkowy nasadzeń- 

zła jakość materiału roślinnego, niewłaściwy dobór gatunków, zbyt młode drzewa, gatunki nieodporne na warunki 
miejskie, drzewa o zbyt dużych koronach na wąskich ulicach. 

 
Niektóre z tych czynników uległy ograniczeniu lub złagodzeniu inne pozostały bez zmian lub natężyły się np. na skutek 
wzrostu motoryzacji. 
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Zieleń tę należy projektować z uwzględnieniem potrzeby nawodnienia i napowietrzenia układu korzeniowego (kraty wo-
kół drzew, układ drenażu itd.) 
 
KLIMAT  
 

Klimat uwarunkowany jest lokalnie elementami środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora), jednakże generalnie stanowi 
typowy klimat pojezierny.  
 
Zalicza się do najchłodniejszego w Polsce. Średnia temperatura roczna wynosi 6.6 ° C, średnia lipca 17.7° C, a stycznia 
– 3.5 ° C. Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w ciągu roku, a okres wegetacyjny jest bardzo krótki.  
Średnia roczna opadów osiąga 600 mm. W Olsztynie występuje 160 dni w roku z opadami. Pokrywa śnieżna zalega 
średnio83 dni.  
 
Dominują w ciągu roku wiatry południowo–zachodnie i zachodnie, jesienią i zimą wzrasta udział południowych zaś wios-
ną i latem północno–zachodnich.  
 
W projektowaniu osiedli mieszkaniowych, usług dziecięcych i ochrony zdrowia w większej mierze konieczne jest uwz-
ględnianie warunków klimatu lokalnego, w tym zwłaszcza przewietrzania. 
 
 
ZANIECZYSZCZENIA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE I ANTROPOGENICZNE 
  
ZANIECZYSZCZENIA WÓD OTWARTYCH  
 
Pomiary zanieczyszczeń  stanowiły podstawę do określenia aktualnej klasy czystości jezior i rzeki Łyny (patrz mapa nr 5), 
ostatnie badania przeprowadzano przed dziesięciu laty. 
W granicach miasta poza klasyfikacją znajduje się jez.Długie, jez.Kortowskie, oraz rz.Łyna. 
Na jez. Długim od  1970 roku trwają prace zmierzające do przywrócenia czystości wód. W pierwszej fazie próbowano 
dokonać wymiany zanieczyszczonych wód jeziora poprzez zastosowanie zasady lewara odprowadzającego wody do 
niżej położonej rz. Łyny i uzupełniając czystymi wodami z jez.Ukiel poprzez jez.Czarne. Eksperyment ten nie powiódł 
się. 
Obecnie wody jeziora są napowietrzane w  dwu najgłębszych miejscach. Działania te doprowadziły do przywrócenia ży-
cia w wierzchnich warstwach. Wody wgłębne nadal pozbawione są życia, ale czystość jeziora powoli ale stale poprawia 
się. Zmiany zawartości tlenu, fosforu i azotu ogólnego w naddennych  warstwach ilustruje tabela: 
 

Rodzaj oznaczenia 
rok 

1987 1989 1992 1994 1996 

BZT5 mg O2/dm3 30,0 18,0 8,0 7,0 9,0 

fosfor og. Mg P/dm3 2,0 1,8 0,3 0,4 0,7 

azot og. Mg N/dm3 18,0 8,0 4,0 3,0 5,0 
 

Na jeziorze Kortowskim oczyszczanie wód przeprowadza Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Eksperyment polega na wy-
mianie wód głębiej położonych poprzez kolektor położony przy dnie wykorzystujący zjawisko naturalnej cyrkulacji wód 
o różnych temperaturach. 
 
Czystość rz. Łyny badana jest w górze rzeki na granicy miasta oraz w dolnym biegu poniżej oczyszczalni ścieków. Brak 
rozeznania w zmianach zanieczyszczenia w granicach miasta. 
 
Oprócz badań fizykochemicznym służącym określeniu klasy czystości wód Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiolo-
giczna prowadzi coroczne badania wód pod względem bakteriologicznym na wszystkich kąpieliskach nad jeziorami. 
W granicach miasta nie ma ograniczeń w użytkowaniu kąpielisk.  
 
Wnioski i problemy do rozwiązania: 
 
Kontynuacja prac prowadzących skutecznie do rekultywacji jeziora Długiego i Kortowskiego. 
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Systematyczny (co kilka lat) monitoring czystości jezior Olsztyna i rzeki Łyny, w tym systematycznie 
również na jej odcinku w granicach miasta. 
 

Dla czystości wód konieczna jest budowa kanalizacji sanitarnej nadbrzeży jezior oraz podczyszczenie 
ścieków deszczowych odprowadzanych do jezior i rzeki. 
W rozwiązaniach kanalizacji deszczowej należy odprowadzenie jej do jezior traktować należy jako osta-
teczność przy braku innych możliwości technicznych i przy spełnieniu rygorów podczyszczania przed  
spuszczeniem do odbiornika. 
 
Należy rygorystycznie przestrzegać zasady iż w bezpośredniej zlewni jezior i rzek gospodarka wod-
no-ściekowa musi być uregulowana zaś w strefach ochronnych uchwalanych przez Radę  Miasta 
niedopuszczalna jest zabudowa poza służącą publicznemu wykorzystaniu jezior dla celów sportu 
i rekreacji.  
 
ZANIECZYSZCZENIE ATMOSFERY  
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, pracownia Pomiarów Zanieczyszczeń w 2000 roku prowadzi-

ła całoroczne badania zanieczyszczeń atmosfery. Pomiarów metodą pasywną dokonywano w 41 punktach. Zastosowa-
na metoda nie pozwala na uzyskanie pomiarów chwilowych zanieczyszczeń w atmosferze. 

Jako miesiące okresu chłodnego w roku przyjęto miesiące od stycznia do marca i od października do grudnia (6 miesię-

cy) pozostałe miesiące traktowano jako okres ciepły poza tym wyprowadzono średnioroczne zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń ilustruje tabela: 

 
 

Zanieczyszczenie 
 

D 30 D 24 1. Da 

ug/m3 

dwutlenek siarki 500 150 40 

dwutlenek azotu 500 150 40 

Gdzie: 
D 30 – dopuszczalny percentyl 99,8 ze stężeń odniesionych do 30 min zarejestrowanych w roku 
D 24 – dopuszczalny percentyl 98 ze stężeń odniesionych do 24 godzin zarejestrowanych w roku 
Da   – dopuszczalne stężenie średnie w roku 
 
Wyniki przeprowadzonych pomiarów: 

– emisja dwutlenku azotu: 

Tylko w jednym z punktów pomiarowych (rejon ronda przy kościele św. Józefa) stwierdzono nieznaczne  przekrocze-
nie  dopuszczalnej wartości sredniorocznej i zaś przy skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Piłsudskiego było wysokie, co wy-

nika z natężenia ruchu kołowego obszarze miasta.  
Średnioroczne stężenie tlenku azotu jest niestety wyższe niż prognozowano. Związane jest to z natężeniem ruchu 

na węzłach komunikacji i przenoszone jest 100-200 m od węzłów, zgodnie z dominującymi wiatrami. 
Minimum stężeń NO2 odnotowano w obszarach pozamiejskich. Średnie stężenia dla okresów chłodnego i ciepłego 

są znaczące, w okresie chłodniejszym blisko 2-krotnie większe niż ciepłego.  
– emisja dwutlenku siarki: 

Średnie sumy dwutlenku siarki w powietrzu są niewysokie, wyraźnie niższe niż dwutlenku azotu osiągając 12,5% Da 

i jest to niżej niż szacowano dla strefy podmiejskiej Olsztyna. 
Wyniki nigdzie nie przekroczyły dopuszczalnej wielkości.  

Największe zanieczyszczenie wystąpiło w rejonie dworca PKP wartość najniższą odnotowano w Kortowie.  
Rozkład zanieczyszczeń nie ma związku z trasami ruchu komunikacyjnego.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 46 

Minimum stężeń występuje w miesiącach letnich, występuje tu odwrotna zależność stężeń od wysokości temperatury 
powietrza. 

Porównanie wyników pomiarów metoda pasywną z metodami mokrymi, manualnie wykazuje wyjątkową zgodność obu 
metod pomiaru. 

Załączone mapy nr 11 i 12 ilustrują omawiane problemy. 
 

EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW  
SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWYCH DLA ŚRODOWISKA 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Zakłady uciążliwe dla czystości powietrza (stan w dniu 31 XII) ......................................  3 6 
   
 w tym wyposażone w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń:   

  pyłowych ...............................................................................................................  3 4 
  gazowych  .............................................................................................................  1 1 
   
Emisja pyłów w tys. ton  ...............................................................................................  0,4 0,6 

 w tym pył ze spalania paliw  ......................................................................................  0,4 0,6 
   
Emisja gazów (bez CO2) w tys. ton  ..............................................................................  5,5 6,0 
 w tym:   
  dwutlenek siarki  ....................................................................................................  1,5 3,1 
  tlenki azotu  ...........................................................................................................  1,4 1,4 
  tlenek węgla...........................................................................................................  0,8 1,0 
   

Zanieczyszczenia zatrzymane w urządzeniach do redukcji w %  zanieczyszczeń wytwo-
rzonych:   
  pyłowe  ..................................................................................................................  97,5 97,1 
  gazowe  .................................................................................................................  0,6 0,8 
 
 
Problemy do rozwiązania: 
 

Suma tlenków azotu w powietrzu związana jest z ruchem komunikacyjnym – konieczna jest poprawa 
warunków ruchu. 
 

Źródłami emisji dwutlenku siarki jest spalanie w celach energetycznych – konieczne jest kontynuowa-
nie zmian prowadzonych w sieci kotłowni (modernizacja, zmiany surowca spalanego) oraz zaniechanie 
spalania węgla i surowców węglopochodnych w zabudowie jednorodzinnej. 
 
Z uwagi na turystyczną funkcję miasta konieczny jest minitorig zanieczyszczenia powietrza wykracza-
jący poza minimum wynikające z dyrektywy unijnej 1999/30/EC oraz obowiązujących przepisów ustawy 
o ochronie środowiska 
 
KLIMAT AKUSTYCZNY MIASTA 
 

Przedmiotem powtarzanych co kilka lat pomiarów hałasu w mieście były ciągi komunikacyjne. 
Wydział Ochrony Środowiska w ubiegłym roku zlecił opracowanie pomiaru w 2001 roku   
Analiza dotychczasowych pomiarów pokazuje  wzrost uciążliwości ulic wraz ze wzrostem wskaźnika modernizacji.   
 
Mankamentem tych opracowań są pomiary hałasu na ulicach i węzłach bez zobrazowania zasięgu rozprzestrzenia-
nia się hałasu zależnie od topografii terenu, zielni i zabudowy i innych przeszkód. 
 
Z pomiarów dotychczasowych wynika znaczne przekroczenie dopuszczalnego hałasu na ulicach i węzłach komunika-
cyjnych.  
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OBSZARY PODATNE NA ANTROPOPRESJĘ  
 
W granicach miasta Olsztyna terenami tymi są krawędzie terenowe o dużych spadkach oraz dolina rzeki Łyny.  
Poza granicami miasta – pozbawione naturalnych warstw izolacyjnych warstwy wodonośne ujęcia wody "Wadąg". 
 
Wnioski i problemy do rozwiązania: 
 
Zagospodarowanie i zabudowa stoków powyżej 10% spadku wymaga uwzględnienia zjawisk erozji 
i osuwiskowych. Należy zabezpieczyć tereny przed tymi niekorzystnymi zjawiskami. Optymalnym 
rozwiązaniem jest kształtowanie tych terenów jako terenów zieleni.  
 
Szczególną ochroną należy objąć przełom rzeki Łyny przez teren Lasu Miejskiego oraz rzeki Wadąg.  
 
LOKALNE MAŁE ZBIORNIKI WODNE 
 
Zinwentaryzowane przez Wydział Ochrony Środowiska małe zbiorniki wodne wymagają weryfikacji hydrogeologicznej 
pod kątem celowości utrzymania oraz kosztów eksploatacyjnych z tym związanych. Celem tej weryfikacji powinno 
być stwierdzenie czy mają one charakter trwały czy spowodowane są innymi czynnikami np. niedrożnym układem melio-
racyjnym. 
 
Generalną zasadą powinno być dążenie do utrzymania naturalnych małych zbiorników wodnych.  
 
TERENY ZALEWOWE DOLINY RZEKI ŁYNY  
 
W XIX wieku doprowadzono do osuszenia jeziora między Kortowem a rzeką Łyną (między ulicą Warszawską a Łyną). 
Obszar ten na fragmentach posiada rzędną poniżej lustra rz. Łyny (depresja). 
Już w XIX i na początku XX wieku teren ten traktowany był jako naturalne tereny zalewowe rzeki w wypadku wzmo-
żonych opadów (powodzi). 
Anomalie klimatyczne ostatnich lat, prognozowane jako trend narastający, zmuszają miasto do traktowania tych terenów 
jako zapobiegających szkodom, które, w kryzysowej sytuacji, mogłaby spowodować rzeka Łyna. 
 
Problemy do uwzględnienia w planowaniu: 
 
Nisko położone tereny między ulicą Warszawską a rzeką Łyną, niezależnie od istniejącego użytkowa-
nia, należy traktować jako tereny zalewowe pozbawione zainwestowania kubaturowego. 
 
Możliwe jest ich wykorzystanie dla celów rolniczych, hodowli ryb oraz – po odpowiednim przystosowa-
niu –dla funkcji rekreacyjno-sportowych. 

 
OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE 
 
W granicach administracyjnych miasta obszarami objętymi prawną ochroną są dwa rezerwaty przyrody:  
– rezerwat torfowiskowy „Mszar” (4,45ha) 
– rezerwat torfowiskowy „Redykajny” (10,38ha) 
 
Cały obszar miasta objęty jest strefą krajobrazu chronionego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego 
Nr 53 z dnia 16 czerwca 1998 r. 

 
Rada Miasta uchwałą Nr XVI/205/91 z 18.12.1991r.  wyznaczyła strefy bezpośredniej ochrony jezior w granicach admi-
nistracyjnych. 
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UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
 
Pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w granicach administracyjnych miasta Olsztyna, znajduje 
się 400 obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz 1600 obiektów objętych ochroną konserwatorską.. 
Miejski Konserwator Zabytków kontynuuje działania mające na celu przywrócenie historycznych wartości miasta. 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony dóbr kultury nie tylko poprzez wpis do rejestru zabyt-
ków. 
 
Rozszerzenie zakresu ochrony o obiekty charakterystyczne wraz z ich kontekstem przestrzennym oraz 
ochrona krajobrazu miejskiego. 
 
Dostosowanie ograniczeń i rygorów ochrony do celu ochrony nie paraliżując rozwoju miasta i przys-
tosowania do współczesnych wymogów i potrzeb cywilizacyjnych. 
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UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE: 
 
 
LUDNOŚĆ, DEMOGRAFIA 

 
W 1999 r. w stosunku do 1990 r. liczba mieszkańców wzrosła o 9.624 osób, co oznacza wzrost o 5,9%. Poniższa tabela  
przedstawia zestawienie danych dotyczących liczby ludności Olsztyna oraz przyrost naturalny.  

 
LUDNOŚĆ OLSZTYNA W LATACH 1990-1999 

Lata 
Liczba ludności  

Stan w dniu 31.12 
Urodzenia żywe na 

1000 mieszk.  Zgony na 1000 mieszk 
Przyrost naturalny na 1000 

mieszk.  

1990 162 935 12,1 7,8 4,3 
1991 164 785 11,6 8,1 3,4 
1992 164 882 10,9 7,9 3,0 
1993 166 142 9,7 7,5 2,2 
1994 166 955 10,2 7,5 2,7 
1995 167 898 9,4 7,6 1,8 
1996 168 711 9,2 7,1 2,1 
1997 169 878 8,8 7,0 1,8 
1998 170 904 8,4 7,4 1,1 
1999 172 559 8,5 7,3 1,1 

Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
 

LUDNOŚĆ WEDŁUG OSIEDLI 

 
Lp. 

 
Nazwa osiedla 

Liczba mieszkańców 

1997 
1999 

Razem 
z zameldowaniem 

stałym tymczasowym 
1. Brzeziny  1262 1181 81 
2. Dajtki 5665 5894 5752 142 
3. Grunwaldzkie 6388 6479 6362 117 
4. Gutkowo 1698 1882 1818 64 
5. Jaroty 18074 25097 24642 455 
6. Kormoran 20102 18104 17611 493 
7. Kortowo 5775 5032 1093 3939 
8. Kościuszki 10196 8442 7071 1371 
9. Kętrzyńskiego 4947 8516 8170 346 
10. Likusy 2528 3160 2968 192 
11. Mazurskie 4264 4794 4576 218 
12. Nad Jeziorem Długim 2403 3064 2360 704 
13. Nagórki 13314 12415 13282 133 
14. Pieczewo 10832 11235 11092 143 
15. Podgrodzie 11053 11794 11224 570 
16. Podleśna 10170 10234 9968 266 
17. Pojezierze 12446 14290 13876 414 
18. Wojska Polskiego 6802 7193 6921 272 
19. Zatorze 7595 7362 7223 139 
20. Zielona Górka 945 1070 1044 26 
21. Śródmieście 4144 4043 3891 152 

 * Meldunek czasowy ponad dwa miesiące       Źródło: Urząd Miasta w Olsztynie 
 
Wolno wzrastająca liczba ludności w Olsztynie spowodowana jest stale malejącym przyrostem naturalnym. Współczyn-
nik feminizacji utrzymuje się na dość wysokim poziomie (114 kobiet na 100 mężczyzn w 1999 r.).  
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Liczbę mieszkańców Olsztyna dodatkowo kształtuje poziom migracji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Ukazuje to 
poniższa tablica.  

 

POZIOM MIGRACJI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH  
 

Lata 
Liczba ludności 

Olsztyna  
Migracje wewnętrzne Saldo migracji 

wewnętrznych 
Migracje zewnętrzne Saldo migracji 

zewnętrznych 
Saldo migracji 

ogółem napływ odpływ napływ odpływ 

1990 162 935 2 670 1 377 1 293 24 275 -251 1042 
1991 164 785 2 658 1 281 1 377 63 121 -58 1319 
1992 164 882 2 557 1 383 1 174 72 122 -50 1124 
1993 166 142 2 101 1 137  964 69 111 -42 922 
1994 166 955 1 939 1 277  662 50 106 -56 606 
1995 167 898 2 154 1 271  883 63 148 -85 798 
1996 168 711 1 999 1 333  666 55 106 -51 615 
1997 169 878 2 535 1 282 1 253 70 103 -33 1220 
1998 170 904 2 664 1 454 1 210 45 161 -116 1094 
1999 172 559 2 685 1 503 1 182 43 172 -129 1053 

Według stanu w dniu 31.XII 
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie 

 
Analizując strukturę ludności w/g ekonomicznych grup wiekowych (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny) 
zauważa się, że wprawdzie niezbyt szybko ale systematycznie: 
• maleje liczba dzieci i młodzieży (wiek przedprodukcyjny) 

która jeszcze w 1990 r. stanowiła 28,9% ludności Olsztyna, a w 1999 r. tylko 22,5%. Niewątpliwie wpływ na taki stan 
rzeczy ma malejący z roku na rok przyrost naturalny. Ten z kolei jest wynikiem szybciej malejącej liczby urodzeń od 
liczby zgonów.  

• w związku z "przechodzeniem" ludności z grupy wieku przedprodukcyjnego do grupy wieku produkcyjnego liczba tych 
ostatnich wzrosła w 1999 r. w stosunku do 1990 r. o 12,1%,  
a udział tej grupy w ogólnej liczbie mieszkańców Olsztyna zwiększył się w omawianym okresie o 3,6 punktu i wynosił 
65,2%.  

• w nieco mniejszym stopniu wzrósł udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców miasta (o 2,8 
punktu) i wynosił w 1999 r. – 12,3%.  

 
Omówione zjawiska przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI OLSZTYNA W LATACH 1990-1999  
 

Lata Liczba ludności Wiek przedprodukcyjny % Wiek produkcyjny % Wiek poprodukcyjny % 

1990 162 935 47 052 28,9 100 357 61,6 15 526 9,5 

1991 164 785 47 087 28,6 101 580 61,6 16 118 9,8 

1992 164 882 46 292 28,1 101 911 61,8 16 679 10,1 

1993 166 142 45 514 27,4 103 319 62,2 17 309 10,4 

1994 166 955 44 534 26,7 104 484 62,6 17 937 10,7 

1995 167 898 43 464 25,9 105 778 63,0 18 656 11,1 

1996 168 711 42 228 25,0 107 050 63,5 19 433 11,5 

1997 169 878 41 253 24,3 108 553 63,9 20 072 11,8 

1998 170 904 39 971 23,4 110 254 64,5 20 679 12,1 

1999 172 559 38 780 22,5 112 525 65,2 21 254 12,3 

Według stanu w dniu 31.XII 
Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
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Porównując strukturę ludności Olsztyna z ludnością kraju (dane za 1999r.) zauważa się, że o ile w grupie przed i popro-
dukcyjnej udział olsztyniaków w liczbie ludności ogółem jest niższy od średniej krajowej o 2,4% i 2,2%, o tyle w grupie 
produkcyjnej udział ten przewyższa średnią krajową o 4,6 %.  
Świadczy to o dobrym potencjale siły roboczej w naszym mieście.  
 
Zaniepokojenie może budzić fakt niższego niż średnia krajowa udziału młodzieży (wiek przedprodukcyjny) w ogólnej 
liczbie mieszkańców.  
 
Szczególnie wielkość ta odbiega od udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym w naszym województwie, która prze-
wyższa udział Olsztyna o 4,9%, a o 2,5% udział grupy przedprodukcyjnej kraju. Udział ludności w wieku produkcyjnym w 
województwie kształtuje się na poziomie średniej krajowej. Zjawisko to ilustruje kolejne zestawienie. 
 
STRUKTURA WIEKOWA LUDNOŚCI OLSZTYNA NA TLE WOJEWÓDZTWA I KRAJU 
 

Wyszczególnienie                Liczba ludności ogółem  
Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Polska 38 653 559 9 613 822 24,9 23 423 517 60,6 14,5 

Województwo 1 465 577 401 228 27,4 883 299 60,3 181 050 12,4 

Olsztyn 172 559  22,5 112 525 65,2 212.543 12,3 

Według stanu w dniu 31.XIIŹródło: Dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
 
 

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU. 

Stan w dniu  31 XII 1999 r. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Ogółem 172559 80826 91733 
w wieku:    

0-4 lata 7540 3904 3636 

0 1421 724 697 
1 1413 733 680 
2 1508 790 718 
3 1594 831 763 
4 1604 826 778 

5-9 9406 4738 4668 

5 1713 867 846 
6 1731 895 836 
7 1882 948 934 
8 2008 1012 996 
9 2072 1016 1056 

10-14 11857 6013 5844 

10 2092 1082 1010 
11 2182 1136 1046 
12 2304 1142 1162 
13 2574 1310 1264 
14 2705 1343 1362 

15-19 16599 8256 8343 

15 3240 1668 1572 
16 3452 1777 1675 
17 3285 1673 1612 
18 3067 1549 1518 

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU. 

Stan w dniu  31 XII 1999 r. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

19 3555 1589 1966 

20-24 17538 8039 9499 

20 3658 1640 2018 
21 3763 1638 2125 
22 3493 1613 1880 
23 3484 1638 1846 
24 3140 1510 1630 

25-29 12153 5896 6257 

25 2832 1400 1432 
26 2538 1245 1293 
27 2398 1163 1235 
28 2202 1061 1141 
29 2183 1027 1156 

30-34 10321 4962 5359 

30 2053 1016 1037 
31 2070 971 1099 
32 1922 949 973 
33 2107 1029 1078 
34 2169 997 1172 

35-39 12555 5965 6590 

35 2357 1112 1245 
36 2367 1139 1228 
37 2497 1226 1271 
38 2580 1175 1405 
39 2754 1313 1441 
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LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU. 

Stan w dniu  31 XII 1999 r. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

    

40-44 16147 7561 8586 

40 2981 1413 1568 
41 3130 1495 1635 
42 3266 1549 1717 
43 3332 1536 1796 
44 3438 1568 1870 

45-49 15707 7256 8451 

45 3295 1511 1784 
46 3230 1506 1724 
47 3102 1416 1686 
48 3053 1393 1660 
49 3027 1430 1597 

50-54 11484 5298 6186 

50 2942 1401 1541 
51 2722 1275 1447 
52 2473 1114 1359 
53 1957 875 1082 
54 1390 633 757 

55-59 6962 3203 3759 

55 1350 619 731 
56 1339 639 700 
57 1437 667 770 
58 1387 630 757 
59 1449 648 801 

60-64 7037 3036 4001 

60 1421 640 781 
61 1368 589 779 
62 1386 624 762 
63 1481 624 857 
64 1381 559 822 

65-69 6264 2615 3649 

65 1250 540 710 
66 1266 521 745 
67 1304 536 768 
68 1197 503 694 
69 1247 515 732 

    

    

LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU. 

Stan w dniu  31 XII 1999 r. 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

70-74 5285 2168 3117 

70 1183 516 667 
71 1140 498 642 
72 984 379 605 
73 1044 400 644 
74 934 375 559 

75-79 3257 1207 2050 

75 842 324 518 
76 773 299 474 
77 642 219 423 
78 512 187 325 
79 488 178 310 

80-84 1239 405 834 

80 341 116 225 
81 261 66 195 
82 224 83 141 
83 231 93 138 
84 182 47 135 

85-89 812 193 619 

85 204 48 156 
86 186 50 136 
87 147 27 120 
88 140 27 113 
89 135 41 94 

90-94 316 82 234 

90 102 22 80 
91 49 17 32 
92 54 17 37 
93 59 10 49 
94 52 16 36 

95-99 69 25 44 

95 10 9 1 
96 26 3 23 
97 14 6 8 
98 4 0 4 
99 15 7 8 

100 lat 
i więcej 

11 4 7 
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RUCH NATURALNY LUDNOŚCI 
 

Wyszczególnienie 1998 1999 

W liczbach bezwzględnych 
Małżeństwa 846 909 
Rozwody 410 351 
Urodzenia żywe 1385 1397 
Zgony 1210 1211 
w tym niemowląt 8 3 
Przyrost naturalny 175 186 
Migracje   
napływ1 2709 2728 
odpływ2 1615 1675 
Saldo migracji 1094 1053 

Na 1000 ludności 
Małżeństwa 5,2 5,5 
Rozwody 2,5 2,1 
Urodzenia żywe 8,4 8,5 
Zgony 7,4 7,3 

w tym niemowląt3 5,8 2,2 
Przyrost naturalny 1,1 1,1 
Saldo migracji 6,7 6,4 

1 Zameldowania na pobyt stały2 Wymeldowania z pobytu stałego 

3 Na 1000 urodzeń żywych.  
 
LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU                 Stan w dniu 31 XII 
 

Wyszczególnienie 1998 1999 

Ogółem 170904 172559 
W wieku przedprodukcyjnym1 39971 38780 

mężczyźni 20356 19773 
kobiety 19615 19007 

W wieku produkcyjnym2 110254 112525 
mobilnym3 74663 75336 
niemobilnym4 35591 37189 
mężczyźni 53344 54354 
kobiety 56910 58171 

W wieku poprodukcyjnym5 20679 21254 
mężczyźni 6500 6699 
kobiety 14179 14555 

Ludność w wieku nieprodukcyj-
nym6 na 100 osób w wieku 
produkcyjnym 

55,0 53,4 

 

1  Ludność w wieku 0-17 lat.                                         2 Mężczyźni w wieku 18-64 lata i  kobiety 18-59 lat. 
3 Ludność w wieku 18-44 lata.                                      4 Mężczyźni w wieku 45-64 lata i kobiety  45-59 lat. 
5 Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety 60 lat i więcej 6 Ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym. 
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PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI (DO 2030 R.) 
 

Rok 
Ogółem Mężczyźni  Kobiety 

w tys. osób 

2000 172,7 80,8 91,9 

2005 178,1 82,9 95,2 

2010 186,3 86,4 99,9 

2015 195,7 90,6 105,1 

2020 203,8 94,4 109,4 

2025 209,0 96,8 112,2 

2030 211,5 97,9 113,6 

   Stan w dniu 31 XII 

 

PROGNOZA STRUKTURY LUDNOŚCI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU (DO 2030 R.) 
 

 
Ludność  

Wyszczególnienie 
ogółem 

w tys. osób 

w  wieku: 

a - 2000  r. 
b - 2015 r. 
c - 2030 r. 

przedprodukcyjnym1 produkcyjnym2 poprodukcyjnym3 

w %  ogółem 

Ogółem ........................a 172,7 21,6 65,8 12,5 

 b 195,7 19,0 63,4 17,6 

 c 211,5 18,4 59,5 22,1 

Mężczyźni ....................a 80,8 23,5 68,0 8,4 

 b 90,6 21,1 67,9 11,0 

 c 97,9 20,5 63,5 16,0 

Kobiety ........................a 91,9 19,9 63,9 16,1 

 b 105,1 17,1 59,5 23,4 

 c 113,6 16,6 56,0 27,4 
1  Ludność w wieku 0-17 lat.                                                                                                  Stan w dniu 31 XII 
2 Mężczyźni w wieku 18-64 lata i  kobiety 18-59 lat. 
3 Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety 60 lat i więcej. 
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PROBLEMY MIESZKANIOWE 
 
Zabudowę mieszkaniową miasta Olsztyna można podzielić wg okresu powstania na przedwojenną, skoncentrowaną w 
dzielnicach Śródmieście, Zachodnia i Zatorze oraz powojenną powstałą głównie w nowych osiedlach zrealizowanych 
od podstaw. 
 
Wielkość substancji mieszkaniowej umożliwia porównanie do ilości mieszkańców w 1939 roku (ca 45.000 M) oraz 
obecnie (powyżej 174.000 M).  
Oznacza to prawie czterokrotny (3,8) wzrost potrzeb mieszkaniowych miasta w okresie 55 lat. 
Powyższe przeliczenie jest z konieczności uproszczone gdyż nie uwzględnia zniszczeń wojennych, odbudowy, roz-
biórek, a także standardów i formy zamieszkania (znaczący procent skoszarowanych mieszkańców miasta przed 
rokiem 1939). 
Wzrost liczby mieszkańców, sięgający w latach 70÷80 tych ponad 30 000 M na każde dziesięciolecie, powodował 
olbrzymie zapotrzebowanie na tereny mieszkaniowe, infrastrukturę miejską i produkcję budowlaną. W tym okresie 
powstały główne "dzielnice" mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej takie jak WSCHODNIA (Osiedla Kormoran 
i Pojezierze), ZACHODNIA (Osiedla Grunwaldzkie i Podgrodzie), NAGÓRKI i JAROTY–PIECZEWO. 
 
Równolegle trwa uzupełnianie zabudowy istniejącej i rozbudowa osiedli jednorodzinnych takich jak Dajtki, Likusy, 
Gutkowo, Zielona Górka, Kolonia Mazurska, a w ostatnim okresie Redykajny. 
 
Wejście inwestycji na nowe tereny, poza zabudowę przedwojenną, pochłonęło obszar o powierzchni zbliżonej 
do 8,5 km2 (w tym zabudowa wielorodzinna ca 390 ha i jednorodzinna ca 450 ha). 
 
Łączna powierzchnia terenów mieszkaniowych w mieście wynosi 10,5 km2; można przyjąć, że 80 % zabudowy jest 
w średnim i wyższym stanie technicznym, co wynika z wieku budynków.  
Ten dość optymistyczny obraz psują jednak niski standard wyposażenia technicznego, fatalne wykonawstwo, nie-
odpowiednie techniki budowlane i zła architektura obiektów. 
 
Pozostałe 20% zabudowy to budynki powstałe przed wojną, o wieku 60 i więcej lat kwalifikujące się do remontów kapi-
talnych. W tej grupie budynków znajduje się 60 % komunalnych zasobów Gminy Olsztyn.  
 
STAN ISTNIEJĄCY – DANE STATYSTYCZNE 
 
Informacje o zasobach mieszkaniowych Olsztyna. 
 

ZASOBY MIESZKANIOWE ZAMIESZKANE     STAN W DNIU 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

Mieszkania w tys.  ..................................................................................................  55,3 56,2 

Izby mieszkalne w tys.  ...........................................................................................  191,5 194,9 

Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. m2  ...........................................................  2946,0 3003,6 

Ludność w mieszkaniach w tys.  .............................................................................  160,5 162,0 

Przeciętna:   

 liczba izb w mieszkaniu ....................................................................................  3,47 3,47 

 powierzchnia użytkowa w m2:    
  1 mieszkania  .............................................................................................  53,3 53,4 

  1 izby  ........................................................................................................  15,4 15,4 
  na 1 osobę  ................................................................................................  18,4 18,5 

 liczba osób na:    
  1 mieszkanie  .............................................................................................  2,90 2,88 

  1 izbę  ........................................................................................................  0,84 0,83 
 

Uwaga: tabela w rubryce ludność przyjmuje mieszkańców zameldowanych na stałe. 
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Podane w tabeli wskaźniki powierzchni mieszkania, powierzchni przypadającej na osobę, liczby osób na mieszkanie 
(izbę) wskazują na jakość życia mieszkańców. 
Główne parametry powierzchni użytkowej na osobę i wielkości mieszkania utrzymują się w granicach średnich krajo-
wych. Jednak nie odpowiadają one standardom założonym w planie ogólnym miasta (21,0 m2 na osobę – w roku 1990 
tym) ani też nie zbliżają nas do standardów krajów  Unii Europejskiej (26,0÷40,0 m2 na osobę). 
 
 
DYNAMIKA ROZWOJU MIESZKALNICTWA MIASTA OLSZTYNA W OSTATNICH LATACH  
 

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

MIESZKANIA 

Ogółem  .................................................................................................................  1160 990 
 w budynkach:   

Spółdzielni mieszkaniowych  ..................................................................................  961 689 

Zakładów pracy ......................................................................................................  - 72 

Komunalnych  ........................................................................................................  2 23 

Społeczno-czynszowych ........................................................................................  28 - 

Indywidualnych  .....................................................................................................  39 86 

Pozostałych a  ........................................................................................................  130 120 

IZBY 

Ogółem  .................................................................................................................  3583 3231 

 w budynkach:   

Spółdzielni mieszkaniowych  ..................................................................................  2833 2094 

Zakładów pracy ......................................................................................................  - 306 

Komunalnych  ........................................................................................................  6 56 

Społeczno-czynszowych ........................................................................................  88 - 

Indywidualnych  .....................................................................................................  228 423 

Pozostałych a  ........................................................................................................  428 352 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ w tys. m2 

Ogółem  .................................................................................................................  64,0 59,3 

 w budynkach:   

Spółdzielni mieszkaniowych  ..................................................................................  48,0 34,6 

Zakładów pracy ......................................................................................................  - 4,6 

Komunalnych  ........................................................................................................  0,1 1,0 

Społeczno-czynszowych ........................................................................................  1,3 - 

Indywidualnych  .....................................................................................................  7,0 13,3 

Pozostałych a  ........................................................................................................  7,6 5,8 
a Inwestorów budujących mieszkania na sprzedaż lub wynajem
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NIEKTÓRE MIERNIKI W ZAKRESIE MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU. 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

OGÓŁEM 

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu  ......................................................................... 3,09 3,26 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:   

 1 mieszkania..................................................................................................... 55,2 59,9 

 1 izby................................................................................................................ 17,9 18,4 

Mieszkania:   

 na 1000 ludności  .............................................................................................. 6,8 5,7 

 na 1000 zawartych małżeństw  .......................................................................... 1371,2 1079,6 

Izby na 1000 ludności ............................................................................................. 21,0 18,7 

w tym:  SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA 

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu  ......................................................................... 2,95 3,04 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:   

 1 mieszkania..................................................................................................... 49,9 50,2 

 1 izby................................................................................................................ 16,9 16,5 

Mieszkania:   

 na 1000 ludności  .............................................................................................. 5,6 4,0 

 na 1000 zawartych małżeństw  .......................................................................... 1135,9 751,4 

Izby na 1000 ludności ............................................................................................. 16,9 12,1 

BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE 

Przeciętna liczba izb w mieszkaniu  ......................................................................... 5,85 4,92 

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:   

 1 mieszkania..................................................................................................... 178,9 155,0 

 1 izby................................................................................................................ 30,6 31,5 

Mieszkania:   

 na 1000 ludności  .............................................................................................. 0,2 0,5 

 na 1000 zawartych małżeństw  .......................................................................... 46,1 93,8 

Izby na 1000 ludności ............................................................................................. 1,3 2,5 
 
Jako pozytywy wynikające z tabel należy wymienić: 
– wzrost średniej powierzchni mieszkania; 
– wyższa liczba oddanych mieszkań w stosunku do liczby zawartych małżeństw; wzrost liczby mieszkań w budynkach 

indywidualnych, co jest zgodne z aspiracjami mieszkańców.  
 

Średnia powierzchnia oddanych mieszkań , pomimo wzrostu, plasuje miasto Olsztyn na jednej z ostatnich pozycji  
wśród miast wojewodzkich.  
Taki stan rzeczy jest odzwierciedleniem zasobności gospodarczej mieszkańców. Fakt ten potwierdza również bardzo 
niski wskaźnik budownictwa indywidualnego na 1000 M. 
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SYTUACJA W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH BĘDĄCYCH  WŁASNOŚCIĄ GMINY OLSZTYN 
 

W latach 1990-1999 zasoby mieszkaniowe gminy systematycznie spadały. Proces ten miał następujący przebieg: 
 

 Rok 1997 1998 1999 

Liczba mieszkań we władaniu gminy 9.086 8.628 8.393 

 
Wielkość zasobów lokali użytkowych gminy także uległa zmniejszeniu. 
W efekcie powierzchnia zasobów gminy na koniec 1999 roku wynosiła: 
 
Powierzchnia zasobów - ogółem   661158 m2 

w tym:  
Zasoby mieszkaniowe    614913 m2 

w tym: a. własność gminy    380683 m2 

b.  własność osób fizycznych   234230 m2 
Zasoby lokali użytkowych    46245 m2 

w tym: a. własność gminy    23673 m2 
b. własność osób fizycznych    22572 m2 

 
W stosunku do roku 1989 zasoby gminy spadły o ok. 16%. 
W roku 1990 zasoby mieszkaniowe, będące własnością gminy, stanowiły 22,1% ilości ogólnej mieszkań, w roku 1996 
jedynie 18,1%, a w 1999 roku – 15% ilości ogólnej mieszkań.  
Główną przyczyną spadku zasobów Gminy była sprzedaż mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.  
 
W zasobach mieszkaniowych gminy przeważają budynki sprzed 1939 roku; stanowią one aż 60 % zasobów. Budynki 
budowane w latach 1945-1960, a więc liczące sobie ponad 35 lat stanowią 25 % zasobów gminy. 

Zakres potrzeb remontowych przekracza możliwości budżetu gminy. 

Według stanu na 31.12.1999 r. z ogólnej liczby 8.393 mieszkań komunalnych  
aż 51 % pozostaje bez wyposażenia w c.o.  
około 15 % to mieszkania bez łazienek, 4 % bez własnego wc oraz  
około 3 % bez gazu sieciowego. W roku 1996 analogiczne wskaźniki to: 53 %, 17,4 %, 4,9 %, 5,4 %.  

Dane przedstawiające sytuację w miejskich zasobach mieszkaniowych oraz poziom stanu technicznego mieszkań 
komunalnych jest niższy niż mieszkań spółdzielczych i prywatnych.  

Należy jednak podkreślić, że  

w ostatnich latach miał miejsce spadek ilości mieszkań w złym stanie technicznym z jednoczesnym wzrostem liczby 
mieszkań w budynkach do wyburzenia. 

 
Zjawisko to ilustruje poniższe zestawienie. 
 

Rok Liczba mieszkań 
ogółem 

w złym stanie 
technicznym 

do remontu 
ogółem 

do wyburzenia ogółem  % 
(kolumna 3:2) 

1 2 3 4 5 6 
1997 9.086 187 98 89 2,1 
1998 8.628 185 111 74 2,1 
1999 8.393 183 117 66 2,2 

 
Rosnąca liczba budynków do remontu i wyburzenia wynika z realizowanej polityki remontowej miasta zakładającej 
likwidację mieszkań w budynkach starych nie objętych trwałą adaptacją.  
 
Aktualnie (2001 r.) Gmina Olsztyn dysponuje 8 216 mieszkaniami a w tym: 
1 686 mieszkań w 212 budynkach będących w 100 % własnościa gminy; 
6 530 mieszkań w 700 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. 
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UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIESZKALNICTWA. 
 
Prognoza liczby ludności zakłada umiarkowany wzrost do wielkości 211,5 tys. w roku 2030. Oznacza to średni przy-
rost roczny w granicach 1 300 mieszkańców przy udziale około 15 % przyrostu naturalnego i 85 % migracji.  

Przy tak dużym procesie migracji w przyroście liczby mieszkańców można uznać, że wzrost liczby ludności miasta 
Olsztyna będzie głównie zależny od rozwoju gospodarczego miasta i sytuacji gospodarczej regionu.  

Z obserwacji dynamiki wzrostu liczby ludności w ostatnich latach należy wyciągnąć wniosek, że podana w prognozie 
liczba jest wielkością maksymalną. 
Opierając się również na danych statystycznych (koniec roku 2000) należy przyjąć, że w Gminie Olsztyn jest: 

  60 093 rodzin; 
  57 290 mieszkań; 
  2 803 rodzin bez mieszkań;  
ca 8 130 mieszkańców poszukujących mieszkania (przy wskaźniku 2,9 na rodzinę). 

Sumując obecne niedobory mieszkań z prognozą wzrostu liczby ludności otrzymujemy liczbę 45,3 tys. mieszkańców 
dla których należy zrealizować nowe mieszkania do roku 2030-tego. 

Możliwości spełnienia tego postulatu w obecnych granicach miasta obrazują dwie mapy Studium: 
1. Stopień zainwestowania terenów  – mapa nr 13 
2. Rozmieszczenie ludności – gęstość zaludnienia  – mapa nr 12 

 
STOPIEŃ ZAINWESTOWANIA TERENÓW  
 
wykazuje dużą zmienność intensywności zabudowy na obszarze maista. W rozmieszczeniu terenów o różnej skali 
intensywności wystepują dwie równoległe prawidłowości, a mianowicie: 

– ntensywność zabudowy jest najwyższa na terenach centralnych miasta, a najniższa na obrzeżach; 

– osiedla "starsze" mają wyższą intensywność niż osiedla młodsze. 

Większość dużych osiedli jak Nagórki, Jaroty, Podgrodzie, Pieczewo ma intensywność zabudowy na średnim po-
ziomie (poniżej 0,5), dopuszcza się możliwość jej nieznacznego podniesienia. Ale te same osiedla charakteryzują się 
monokulturą mieszkaniową (osiedla–sypialnianie z zaniżonym programem usługowym) o stosunkowo wysokim 
wskaźniku gęstości zaludnienia. 
Opierając się na praktyce lokalizacyjnej nowej zabudowy na starych osiedlach, nieodłącznie związanej z protestami 
mieszkańców, można założyć, że potencjalne możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych miasta przez inten-
syfikację zabudowy są nikłe i nie przekraczają 5 % liczby ludności.  
Dlatego osiedla te w dłuższej perspektywie czasu powinny podlegać restrukturyzacji polegającej głównie na pod-
noszeniu standardów, zwiększaniu ilości usług, podwyższeniu wskaźnika m2 na mieszkańca oraz na zagospoda-
rowaniu terenów zieleni i rekreacji.  
Proces zmiany standardów zamieszkania trwa na osiedlach zabudowy jednorodzinnej. W chwili obecnej zmiany 
odbywają się zarówno w granicach działek jednorodzinnych, jak i na terenach publicznych. 
 

Reasumując - istniejące uwarunkowania naterenach zainwestowanych mieszkalnictwa wytyczają nastepujące kierunki 
zagospodarowania przestrzennego: 
 
Rewaloryzacja obszarów historycznej zabudowy dzielnic Śródmieścia, Zatorza i osiedla Grunwaldzkiego.  
 
Uzupełnienie usług na terenach zabudowy "nowej". 
 
Podwyższanie standardów poprzez poprawę stanu technicznego budynków, rozgęszczenie zaludnienia, podwyż-
szenie wskaźnika powierzchni użytkowej na mieszkańca. 
 
Zagospodarowanie terenów zielonych w obrębie zabudowy mieszkaniowej i w najbliższym otoczeniu. 
 
Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i parkowania. 
 

Wszystkie wyżej wymienione działania odnoszą się do poprawy życia mieszkańców. 
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ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI – GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA  
 
Analiza została opracowana zarówno dla terenów zainwestowanych jak i potencjalnych kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w dziedzinie mieszkalnictwa w granicach administracyjnych Olsztyna. 

Podsumowanie łączne potencjalnych terenów rozwojowych pozwala na zaspokojenie potrzeb  37 000 mieszkańców, 
w tym 20 000 w zabudowie wielorodzinnej i 17 000 w zabudowie jednorodzinnej. 

Oznacza to, że wraz z 5 %-ową rezerwą intensyfikacji terenów już zainwestowanych, całość potrzeb 
mieszkaniowych Olsztyna można zabezpieczyć w granicach miasta w okresie perspektywicznym, 
przyjętym w prognozie demograficznej na rok 2030-ty. 

Powyższe ustalenie rezerw terenów zabudowy mieszkaniowej obliczono dla terenów "brutto" przy założeniu wskaźników 
zaludnienia: 
– 30 M/ha przy zabudowie jednorodzinnej; 
– 80÷100 M/ha przy zabudowie wielorodzinnej. 
Przyjęcie metody przeliczeniowej w odniesieniu do gęstości zaludnienia oraz założenie optymalnych wskaźników gwa-
rantuje trafność postawionych diagnoz rezerw mieszkalnictwa. 
 

Wskazane tereny rezerwowe koncentrują się na kierunkach: 
GUTKOWO–REDYKAJNY 
BRZEZINY–JAROTY  
PIECZEWO II (rejon byłego poligonu wojsk.) 
 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU TERENÓW MIESZKALNICTWA 
 
GUTKOWO–REDYKAJNY 

·duży procent gruntów własności Gminy Olsztyn; 

·rozbudowa istniejącego systemu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, wybudowanego w ramach inwestycji "Ochrona 
Jezior-Dzielnica Zachodnia"; 

·budowa ulicy Nowej-Bałtyckiej. 
 
BRZEZINY–JAROTY 

·niewielki procent gruntów własności Gminy Olsztyn (B11); 

·rozbudowa istniejącego systemu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizowanego w ramach budownictwa skon-
centrowanego B11;  

·budowa przedłużenia ulicy Wilczyńskiego, Sikorskiego i budowa ulicy Witosa. 
 
PIECZEWO II 

·grunty w przeważającej większości własności Skarbu Państwa; (tylko w części przejęte przez gminę Olsztyn) 

·budowa całkowicie nowych systemów uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego łączącego teren Pieczewa II z rejonem 
jeziora Skanda, terenami dzielnicy przemysłowo–składowej w kierunku ulicy Lubelskiej i Towarowej; 

·budowa przedłużenia ulicy Wilczyńskiego oraz budowa fragmentu trasy Nauka–Dom–Praca. 
 

UWAGA: 
Szczegółowe ustalenia budowy niezbędnych sieci infrastruktury technicznej podano w dziale „Infrastruktura techniczna”. 

 

Zainwestowanie na każdym z kierunków pociąga za sobą odpowiednią rozbudowę infrastruktury społecznej oraz 
zagospodarowanie terenów zieleni i rekreacji. 
 
Podane wyżej kierunki zagospodarowania przestrzennego mieszkalnictwa wyczerpują możliwości in-
westycyjne tej funkcji zabudowy na terenie miasta w jego obecnych granicach. Oznacza to, że zakła-
dana w prognozie demograficznej na rok 2030 liczba 211,5 tys. Mieszkańców zbliża się do wielkości 
granicznej chłonności terenów gminy. 

Należy rozważyć zainicjowanie procedury rozszerzenia granic gminy Olsztyn. 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 61 

Dalszy wzrost liczby mieszkańców w obecnych granicach miasta musi skutkować obniżeniem standardów jakości ży-
cia w mieście poprzez zwiększenie gęstości –zaludnienia oraz zmniejszenie powierzchni terenów zieleni i rekreacji. 
 
Rozwiązaniem tego problemu jest osadnictwo w gminach ościennych.  
Możliwości rozwojowe zabudowy mieszkalno–usługowej na terenach bezpośrednio przyległych do granic miasta obra-
zuje mapa „Rozmieszczenia ludności i gęstości zaludnienia”. 
Obszary te zostały ustalone w Studium na terenach gmin Barczewo, Purda, Stawiguda i Jonkowo.  
 
Układ przestrzenny obszarów mieszkalno-usługowych wskazuje na koncentrację terenów rozwojowych na kierunku 
południowo-wschodnim. 
 
Tendencje rozwojowe miasta stają się argumentem dla konieczności budowy Obwodnicy komunikacyjnej wiążącej 
w przyszłości miasto Olsztyn z terenami rozwojowymi w gminach ościennych w jeden sprawie funkcjonujący organizm. 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Zakończenie realizacji planów zagospodarowania przestrzennego na terenach rozwoju mieszkal-
nictwa przy założeniu kolejności: Gutkowo, Jaroty (Sady), Redykajny i obszaru perspektywicznego 
Pieczewo II. 
 
Przeprowadzenie na podstawie w/w planów zmian we władaniu gruntów i przejęcie przez Gminę Ol-
sztyn całości terenów przeznaczonych na cele publiczne i budownictwo mieszkaniowe komunalne. 
 
Przygotowanie wieloletnich programów rozbudowy infrastruktury miejskiej na obszarach projekto-
wanego mieszkalnictwa. 
 
Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego obsługującego nowe tereny – Nowa-Bałtycka, 
przedłużenie Wilczyńskiego, Sikorskiego i Witosa, Nauka-Dom-Praca oraz zabieganie o budowę ob-
wodnicy miasta. 
Nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami gmin sąsiedzkich w rozwiązywaniu problemów za-
gospodarowania i budowy infrastruktury na obszarach przyległych do miasta ze szczególnym naci-
skiem na przygotowanie budowy Obwodnicy. Z analiz rozlokowania zabudowy wynika iż w dalszej 
przyszłości jeszcze bardziej niż obecnie budowa obwodnicy staje się wspólnym interesem miasta 
i gmin sąsiadujących dla potrzeb obsługi także i tych terenów. 
 
Opracowanie programu operacyjnego budownictwa mieszkaniowego w Olsztynie uwzględniającego 
wszystkie formy budownictwa w tym budownictwo socjalne, lokale zastępcze i inne pozwalające na 
prowadzenie modernizacji istniejących zasobów gminy. 
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GOSPODARKA TERENAMI 
 
W gospodarce gruntami miasta kluczowy problem stanowi zmiana struktury własności między własnością Gminy 
i Skarbu Państwa a własnością „prywatną”. 
Odbywa się to w procesie sprzedaży gruntów przez Gminę i Skarb Państwa, a także nabywanie gruntów na cele pub-
liczne. 
Sprzedaż odbywa się w formie przekazania prawa własności, bądź  prawa użytkowania wieczystego lub zamiany użyt-
kowania wieczystego w prawo własności.  
Grunty przekazane na cele publiczne nabywane są poprzez negocjacje z właścicielami, zamiany, a w ostateczności 
drogą wywłaszczeniową. Coroczne budżety gminy nie przewidują nabywania i scalania gruntów przez miasto. 
 

Zamiana struktury własności jest podstawą wdrażania planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego polityka 
gospodarki gruntami ma takie istotne znaczenie dla funkcjonowania i przebudowy struktury przestrzennej miasta.  
 

Poniższe omówienia dynamiki zmian w strukturze własności oraz przewidywany stan docelowy pozwolą wskazać kie-
runki działań. 
 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 

Tereny pozostające w użytkowaniu wieczystym to głównie osiedla realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe, 
osiedla zabudowy jednorodzinnej oraz ogrody działkowe. Ta forma władania odnosząca się obecnie do 838,8 ha 
terenów Gminy i 1.095,9 ha terenów Skarbu Państwa (ponad 19 km2 łącznie) będzie nadal jedną z podstawowych 
form własności, a jednocześnie istotnym źródłem dochodów budżetowych.  Należy się liczyć ze zmianą formy użytko-
wania wieczystego na własność. 
 

ZAMIANA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI 

Proces zamiany formy władania dotyczy głównie działek już w pełni zagospodarowanych. 
W strukturze przestrzennej miasta są to przeważnie tereny zabudowy jednorodzinnej. Sporadycznie zamiana formy 
władania dotyczy działek usługowych, zabudowanych zgodnie z warunkami sprzedaży. Omawiana tutaj forma zamia-
ny własności ma znaczenie ekonomiczne i pozostaje bez wpływu na strukturę przestrzenną miasta. 
 

SPRZEDAŻ DZIAŁEK W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI 

Obie formy zbycia terenów własności Gminy i Skarbu Państwa  mają zasadniczy wpływ na tworzenie struktur przes-
trzennych miasta, kreowanie jego gospodarki i działań promocyjnych w zakresie inwestycji. Jak wynika z rozdziału do-
tyczącego „Struktury władania” Gmina Olsztyn nadal posiada znaczące rezerwy terenowe dla zabudowy usługowej, 
turystycznej i przemysłowo-składowej. Odpowiednia do posiadanych zasobów polityka sprzedaży będzie stanowiła 
istotny element rozwoju gospodarczego miasta. Niepokojące jest z mocy prawa uwłaszczanie zabudowy czasowej 
(czasowego użytkowania terenu) i prowizorycznej (garaże, kioski i pawilony), gdyż utrwala czasowe formy użytkowa-
nia terenów.  
Dotychczasowa polityka sprzedaży prawa własności w odniesieniu do działek o jasno sprecyzowanym przeznaczeniu 
(np. zabudowa jednorodzinna), a prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do terenów usługowo-przemysłowych 
powinna być nadal stosowana jako istotne narzędzie kreowania struktury przestrzennej miasta. 
 

Zbywanie działek własności Gminy, pomimo że dotyczy stosunkowo niewielkich areałów (zwykle kil-
kanaście hektarów rocznie) ma swoje granice. Można założyć, że w okresie perspektywy demogra-
ficznej (2030 r.) zasoby terenów przeznaczonych do zurbanizowania ulegną wyczerpaniu. 
 

UDZIAŁ GRUNTOWY GMINY W INWESTYCJACH 

Stosunkowo rzadko stosowany jest przywilej udziału gminy w realizacji istotnych celów gospodarczych miasta. Ta 
forma dysponowania gruntem gminnym daje najszersze możliwości i najlepsze gwarancje uzyskania celów gospodar-
czych miasta.  
W krajach Unii Europejskiej, w których rezerwy proste sprzedaży gruntów zostały dawno wyczerpane, udział gminy 
w inwestycjach jest jednym z podstawowych  działań (np. rewaloryzacja starych dzielnic) zwiększające źródło także 
przyszłych dochodów gminy. 
 

TERENY GMINY ODDANE W ADMINISTRACJĘ 

Jest to powszechna forma władania terenów zainwestowanych i przeznaczonych na cele publiczne tworzona przez 
przypisanie gruntom gospodarza w ramach struktury Samorządowej. Rozwiązanie to pozwala na utrzymanie w na-
leżytym porządku istotnego dla funkcjonowania miasta i majątku gminy. 
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DZIERŻAWY 

Obejmują okresowe przekazanie gruntów – zwykle pod cele nieinwestycyjne – odpowiednio do potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców miasta. W stosowaniu dzierżaw istotna jest umiejętność rozróżnienia między celami publicznymi 
(np. zieleń i rekreacja) a potrzebami indywidualnych obywateli. Jako forma wprowadzająca stan tymczasowości, 
szczególnie na terenach rekreacyjnych i wartościowych krajobrazowo, powinna podlegać znaczącym ograniczeniom, 
a na te-renach zagospodarowanych należy ją ograniczyć do minimum. Obowiązujące ustawodawstwo nie sprzyja 
traktowania tej formy jako czasowej z uwagi na nabywanie praw własności przez dzierżawców. 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Dalsze ścisłe powiązanie sprzedaży terenów z promocją celów gospodarczych miasta. 
 
Stworzenie czytelnych reguł dla wchodzenia Gminy Olsztyn udziałem gruntowym w inwestycje w ce-
lu wspierania rozwoju gospodarczego miasta. 
 
Wprowadzenie zakazu bądź ograniczenia dzierżaw i tymczasowego zagospodarowania terenów 
rekreacji, zieleni i cennych krajobrazowo (otoczenie: zlewnie jezior, tereny leśne) a także uporządko-
wanie w tym zakresie stanu istniejącego. 
Wpisywanie w planach zagospodarowania przestrzennego rygorów dotyczących form czasowego użyt-
kowania (do czasu realizacji planu). 
 
Prowadzenie aktywnej polityki nabywania terenów pod cele publiczne. Wprowadzenie zasad wyprze-
dzającego wykupu lub zamiany gruntów – bezpośrednio po uchwaleniu planów zagospodarowania 
przestrzennego w celu uniknięcia działań „pod przymusem” w sytuacjach gdy wartość gruntów jest 
najwyższa. 
 
 

STRUKTURA WŁASNOŚCI TERENU 
 
Dynamika zmian własnościowych, charakterystyczna dla ostatniego dziesięciolecia, pozwala ocenić stan władania je-
dynie  w wąskim okresie czasu. Dlatego bardziej istotnym wyróżnikiem struktury własności będzie ocena kierunków 
zmian. 
Załączona do niniejszego STUDIUM mapa nr 15 dot. struktury własności odnosi się do stanu z pierwszej połowy roku 
2001. 
Proste wyliczenie liczbowe pozwala stwierdzić, że nadal najwięcej terenów (ponad 48 %) należy do Gminy  Olsztyn.  
Drugim co do wielkości właścicielem jest Skarb Państwa (ponad 33 %).  
Pozostałe tereny (nieco ponad 18 %) to własność osób fizycznych i prawnych, spółdzielni oraz Kościołów i Związków 
Wyznaniowych. 
 
Jeżeli z własności Gminy i Skarbu Państwa wyłączy się tereny będące w użytkowaniu wieczystym to procenty udziału 
wynoszą odpowiednio: 39 %, 20 %, 41 %. Oznacza to, że tereny własności innej niż Gmina i Skarb Państwa zaczyna-
ją na terenie miasta dominować. Taki stan zmian własnościowych ma tendencję stałą. Znamienne jest to, iż grunty 
skarbu państwa w użytkowaniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego stanowią aż 5% obszaru gminy. 
Diametralnie różny obraz przedstawia struktura własności w odniesieniu do gruntów zabudowanych i zurbanizowa-
nych (36 % ogółu gruntów w mieście). 
I tak na terenach  zabudowy jednorodzinnej przeważającą formą własności jest własność osób fizycznych. Na tere-
nach mieszkaniowo-usługowych dominuje użytkowanie wieczyste terenów gminy. Natomiast na terenach usługowych, 
na skutek przekształceń własnościowych, przeważa użytkowanie wieczyste terenów Skarbu Państwa. 
Ten stan władania obszarów zainwestowanych odpowiada zasadom gospodarki wolnorynkowej. 
 

Największym obszarowo właścicielem gruntów w mieście jest – użytkownik wieczysty Skarbu Państwa – Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski (476 ha – ponad 5% powierzchni miasta). W przeważającym stopniu są to tereny przewidziane 
w dotychczasowych planach do zainwestowania miejskiego. 
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Tereny rezerwy przewidzianej do zurbanizowania (mapa nr 17 "Struktura Funkcjonalno-Przestrzenna – Stan Istnieją-
cy"):  
– tereny rezerw zabudowy mieszkaniowej - przeważająca własność gruntów prywatnych, Skarbu Państwa i Uni-

wersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 
Znaczący udział Gmina Olsztyn posiada jedynie w Redykajnach i Gutkowie. 

– tereny rezerw dla zabudowy usługowej – CENTRUM, CENTRUM TARGOWE – przewaga własności Gminy Olsztyn; 
– tereny rezerw usług turystycznych, zlokalizowanych głównie nad jeziorami są w większości własności Gminy Ol-

sztyn. 
– tereny rezerw zabudowy przemysłowo-składowej w większości należą do Gminy Olsztyn i są zlokalizowane w dziel-

nicach przemysłowych A, B, C. 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Wykonanie szczegółowej analizy struktury własności Gminy Olsztyn w zależności od struktury funk-
cjonalnej miasta. Analiza taka pozwoli na rzeczywiste oszacowanie zasobów Gminy Olsztyn i wypra-
cowanie odpowiedniej polityki gospodarki gruntami. 
 
Nawiązanie ścisłej współpracy z samorządami gmin sąsiedzkich w rozwiązywaniu problemów zago-
spodarowania i budowy infrastruktury przyległych do granic miasta terenów z naciskiem na budowę 
obwodnicy komunikacyjnej Olsztyna.  
Z analiz komunikacyjnych terenów przewidzianych pod zainwestowanie wynika, iż w dalszej przysz-
łości jeszcze bardziej niż obecnie dla skomunikowania terenów podmiejskich obwodnica stanie się 
niezbędna i przez to staje się wspólnym interesem miasta i gmin sąsiednich. 
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BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
 
Problem bezpieczeństwa obywateli jest jednym z najważniejszych problemów w odczuciu mieszkańców 
miasta (Mieszkańcy Olsztyna 2000 – raport z badania opinii publicznej mieszkańców Olsztyna, ich proble-
mów i wizji miasta). 75% mieszkańców odczuwa zagrożenia, gdy tylko 16,5% z nich czuje się bezpiecznie. 
Za miejsca szczególnie niebezpieczne uważa się przede wszystkim: ulice, autobusy i przystanki, parki, 
dworce, rynki i bazary.  
W badaniach ankietowych oceniając instytucje funkcjonujące w zakresie bezpieczeństwa najwyższą ocenę 
uzyskała straż pożarna, następnie pogotowie gazowe, a w dalszej kolejności pogotowie ratunkowe, policja 
i na końcu straż miejska. W badaniach tych aż 57,3% uważa, że straż miejska nie przyczynia się do pop-
rawy stanu bezpieczeństwa gdy tylko 13,8% jest przeciwnego zdania. 
 
STRAŻ MIEJSKA 
 

Obecnie Straż Miejska liczy w sumie 61 osób. Realizując zadania statutowe dotyczące ochrony porządku 
publicznego w mieście strażnicy Straży Miejskiej wykonali w 1999 roku następującą ilość interwencji 
do sprawców wykroczeń: : 

 

Wykroczenia dotyczące: Ilość interwencji Udział procentowy 

porządku i spokoju publicznego 5.729 23,4 % 

bezpieczeństwa osób i mienia 1.182 4,8 % 

bezpieczeństwa i porządku w komunikacji 5.891 24,1 % 

zdrowia 962 4,0 % 

obyczajności 818 3,4 % 

urządzeń użytku publicznego 2.433 9,9 % 

innych 7.441 30,4 % 

Ogółem  interwencji: 24.456 100 % 

Źródło: Dane Straży Miejskiej w Olsztynie 
 

W stosunku do poprzedniego roku nastąpiły następujące zmiany struktury wykonywanych interwencji: 
– znacząco wzrosły działania prewencyjne realizowane zarówno samodzielnie jak i we współdziałaniu z Poli-

cją nastąpił ilościowy wzrost tych działań - to więcej o 34,7 % /+ 1.915 podjętych interwencji/. Otrzyma-
no też więcej zgłoszeń w zakresie asysty - udziału we wspólnych patrolach m.in. z Lasów Państwowych, 
Powiatową Inspekcją.-Sanitarną i innych instytucji, 

– wzrosły działania w zakresie nadzoru urządzeń użytku publicznego tzn. przeciwko sprawcom wykroczeń, 
takich jak niszczenie roślinności /trawniki, zieleńce, drzewa/ oraz sprawcom zaśmiecania dróg, ulic i pla-
ców. - o 11,8 % /+ 257 podjętych interwencji/. 

– zmalała ilość interwencji zwłaszcza przeciwko sprawcom wykroczeń dotyczących porządku i spokoju 
publicznego tzn. osób popełniających wykroczenia przeciw prawu lokalnemu /handel w miejscu niedoz-
wolonym, zakaz spożywania alkoholu na terenie miasta/ oraz za rozwieszenia ulotek i plakatów w miej-
scach do tego nie przeznaczonych - o 29,3 % /-2.370 interwencji/,  

– zmalała liczba interwencji dotyczących: bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, zwłaszcza za tamo-
wanie lub utrudnianie ruchu na drogach, zanieczyszczania, nie stosowania się do obowiązujących znaków 
o parkowaniu pojazdów, zajmowania dróg na cele nie związane z komunikacją drogową oraz za uchylanie 
się od obowiązku oczyszczania dróg – o 22,6 %  (1.721 interwencji).  

 
Stwierdzona powyżej tendencja malejącej ilości interwencji strażników miejskich jest wynikiem lepszego przestrzega-
nia prawa lokalnego przez społeczeństwo oraz poprawiające się zachowanie użytkowników dróg w mieście. 
 

Na podstawie przedstawionych efektów działań Straży Miejskiej w 1999 roku można przypuszczać, 
że długofalowe działania przyniosą efekty w zakresie poprawy przestrzegania prawa lokalnego przez właści-
cieli terenów i nieruchomości oraz użytkowników dróg. 
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POLICJA 
 
Komenda Miejska Policji w Olsztynie  poprzez podległe Komisariaty Policji realizowała ustawowe obowiązki w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego rejonu Olsztyna i powiatu  

 
PRZESTĘPCZOŚĆ KRYMINALNA .  
 
W zakresie przestępczości kryminalnej odnotowano w 1999 r. wzrost liczby stwierdzonych czynów przestępczych w sto-
sunku do roku poprzedniego o7% (o 961 czynów).  
Na wzrost ten miały wpływ tendencje takich kategorii przestępstw jak : kradzieże samochodów i wprowadzanie 
do obiegu fałszywych znaków pieniężnych . Liczba popełnionych czynów przestępczych w Olsztynie w roku 1999 
w rankingu krajowym stawia nas na 8 miejscu w kraju. 
Największy procentowo udział w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw miały :   
kradzieże z włamaniem    – 5432 – 39% 
kradzieże mienia      – 3429 – 24% 
kradzieże samochodów  – 1325  –-  9% 
rozboje i kradzieże rozbójnicze  – 468  –  3% 
Ogólna wykrywalność wyniosła w 1999 r. 36.8 % . Stanowi to niestety spadek o 7.6 % w stosunku do roku 1998 . 
Na ogólny poziom przestępczości wpływ miała przestępczość nieletnich w Olsztynie . 
W stosunku do ogólnej liczby 3665 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa , 451 to nieletni co stanowi 12.3 %. 
Popełnili oni 575 czynów karalnych o dużym ciężarze gatunkowym jak : rozboje , wymuszenia rozbójnicze, pobicia 
z ciężkim uszkodzeniem ciała, włamania, zgwałcenia itp.  
W Policyjnej Izbie Dziecka zatrzymano w 1999 r. 641 nieletnich tj. o 116 mniej niż w 1998 r. 
Oprócz zagrożenia demoralizacją, a co za tym idzie inklinacjami do popełniania przestępstw z nieletnimi, wiąże się 
wzrost zagrożenia alkoholizmem i narkomanią.  
Olsztyn podobnie jak inne miasta w Polsce jest środowiskiem sprzyjającym wzrostowi zagrożenia tymi patologiami. 
Przykładem jest liczba 65 nieletnich zatrzymanych do wytrzeźwienia . Zjawisko narkomanii pomimo widocznego 
wzrostu  jest, zdaniem policji, ograniczane.  

 
PREWENCJA – WYNIKI PRAC SŁUŻB POLICYJNYCH PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABLICA. 
 

Kategoria 1999 

Zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku 1199 

Dowiezienie do wytrzeźwienia 3875 

Załatwiono interwencji 38454 

Wylegitymowano osób 121874 

Ujawniono wykroczeń 69496 

Nałożono mandatów karnych 23469 

Sporządzono wniosków do kolegium 6681 

Odbyto spotkań ze społeczeństwem 701 

Zabezpieczono miejsc zdarzeń 4077 

Zabezpieczenie imprez masowych  105 

Ujawniono poszukiwanych pojazdów 288 
Źródło: Dokumentacja KM Policji w Olsztynie 
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BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM . 

 
Na terenie Olsztyna i powiatu w 1999 r. zaistniało 4210 zdarzeń drogowych, w tym 485 wypadków, w których śmierć 
poniosło 59 osób ,  a 664 osoby zostały ranne . Z uwagi na zmiany terytorialne powiatu trudno jest odnieść to do 
danych za rok 1998 .  
Można jednak stwierdzić, że stan zagrożenia w ocenie Komendy Miejskiej Policji utrzymał się na dotychczasowym 
poziomie .  
Nietrzeźwi kierowcy spowodowali łącznie 89 wypadków drogowych tj. 23 % ogółu, w których 17 osób poniosło śmierć, 
a 107 zostało rannych .  
Na terenie miasta Olsztyna  zaistniało w 1999 r. 2829 zdarzeń drogowych (68 % ogółu ) , w tym 221 wypadków 
(45% ogółu ) i 2608 kolizji ( 70 % ogółu ) 
 
ULICE NAJBARDZIEJ ZAGROŻONE ZDARZENIAMI DROGOWYMI . 
 

Ulica Wypadki Zabici Ranni Kolizje 

Dworcowa 19 0 20 201 

Piłsudskiego 14 0 14 85 

Kościuszki 8 0 8 89 

Pstrowskiego 10 0 12 124 

Bałtycka 7 1 7 71 

Wyszyńskiego 8 0 8 58 

Krasickiego 7 0 11 66 

Źródło: Dokumentacja KM Policji w Olsztynie 
 
Na niekorzystny stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym miały wpływ takie czynniki jak :  wzrost liczby pojazdów, a co 
za tym idzie wzrost natężenia ruchu , pogarszający się stan nawierzchni i poboczy , niska kultura jazdy i stan technicz-
ny pojazdów. 

 
STRAŻ POŻARNA 
 
Zadania Państwowej Straży Pożarnej reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej 
Dz.U. z 1991r. Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami. Art. 2.1. tej Ustawy mówi, że Państwowa Straż Pożarna jest 
organizatorem krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska poprzez: 
walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi, 
ratownictwo techniczne, 
ratownictwo chemiczne, 
ratownictwo ekologiczne, 
ratownictwo medyczne. 
Obszar działania Komendy Miejskiej PSP to miasto Olsztyn oraz powiat ziemski. Obszar ten stanowi 12,3% powierz-
chni województwa. Na terenie tym zamieszkuje 18,97% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. 
Dla rejonu działania KM PSP w Olsztynie wskaźnik wyrażający liczbę strażaków na 1000 mieszkańców wynosi 0,63, 
wskaźnik ten dla miasta Olsztyna wynosi 0.8, gdy norma według. rozporządzenia MSWiA to 1,0.  
W skład Komendy wchodzą trzy jednostki ratowniczo – gaśnicze: dwie w Olsztynie i jedna w Biskupcu, które w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku zatrudniały odpowiednio od 166 do 173 strażaków.  
W 1999 roku Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze wzięły udział w 2501 zdarzeniach, w tym w 1502 pożarach.  
Poza tym Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy KM PSP prowadził działania kontrolne w obiektach użyteczności pub-
licznej, obiektach produkcyjnych, magazynowych i rolniczych, a także przeprowadzał sezonowe akcje kontrolne, 
związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. 
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OGÓLNA LICZBA ZDARZEŃ  
 

Powiat/ gmina Ogółem pożarów Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Ogółem zdarzeń 

 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 

m. Olsztyn 618 729 463 428 73 96 1154 1253 

Źródło: Dane komendy Miejskiej Staży Pożarnej 
 

 
Problemy  do rozwiązania : 
 
Realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn”. 
 
Wzmocnienie kadrowe i poprawa wyposażenia jednostek dla spełnienia – specyficznych w stosunku 
do gmin – potrzeb miasta. 
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BEZROBOCIE – CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I TENDENCJE. 
 
BEZROBOTNI W REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, OLSZTYN NA TLE REGIONU. 
 

Proces transformacji ustrojowej rozpoczęty w warunkach największej w powojennej historii kraju recesji gospodarczej   
wywołał istotne zmiany w różnych obszarach rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 

Najbardziej dynamiczne i dotkliwe zmiany dokonały się w sferze zatrudnienia i rynku pracy. 
W bardzo krótkim czasie rynek pracy, który charakteryzował się stałą nadwyżką popytu na pracę nad podażą zasobów 
ludzkich, przekształcił się w rynek poważnego niedoboru popytu. 
Pojawiło się masowe bezrobocie, które dotknęło różne kategorie ludności w miastach i na wsi. 
W województwie warmińsko-mazurskim bezrobocie w latach 1990-1998 charakteryzowało się dwiema przeciwstaw-
nymi tendencjami: dynamicznym wzrostem bezrobocia do 1993 roku i postępującym spadkiem bezrobocia od 1994 r. 

Reforma administracyjna kraju, która spowodowała rozszerzenie granic województwa olsztyńskiego o tereny z wyjąt-
kowo niekorzystną koniunkturą rynku pracy, w konsekwencji spowodowała wzrost liczby bezrobotnych o ponad 100 %. 

Tendencja ta nie miała tak poważnego odzwierciedlenia w powiecie olsztyńskim, a prawie zupełnie nie dotyczyła mias-
ta Olsztyna. 

BEZROBOTNI W REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
 

ROK 
Liczba 

zarejestrowanych 
w województwie 

% spadku                  
/ wzrostu do 

poprzedniego 
roku 

w tym:                                                           
liczba zarej. 
w powiecie 

% spadku                  
/ wzrostu do 

poprzedniego 
roku 

Liczba                        
zarejestr.                         

w Olsztynie 

% spadku                  
/ wzrostu do 

poprzedniego 
roku 

1990 34 912 X 8 926 X BD. X 

1991 62 282 +   78,4 17 582 +   96,9 12 445 X 

1992 87 646 +   40,7 21 020 +   15,6 14 417 +   15,8 

1993 104 918 +   19,7 23 579 +   12,2 15 817 +     9,7 

1994 95 889 -     8,6 21 935 +     7,0 14 440 -     8,7 

1995 90 858 -     5,2 20 485 -     6,6 13 214 -     8,5 

1996 81 070 -   10,8 17 682 -   13,7 11 796 -   10,7 

1997 61 407 -   24,3 12 507 -   29,3 7 877 -   33,2 

1998 58 555 -     4,6 10 210 -   18,4 6 533 -   17,1 

01.I.1999 119 540 X 14 020 X 6 533 X 

XII.1999 142 443 + 143,3 17 220 +   68,7 8 097 +   23,9 

2000 158 150 +   11,0 19 094 +   10,9 8 960 +   10,7 

Źródło: Sprawozdawczość MP i PS - 01 o rynku pracy. Obliczenia własne. 

 
Poważny wpływ na wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych miała zmiana w 1999 roku systemu ubezpieczeń 
społecznych, które przyczyniły się do rejestrowania się osób nie zainteresowanych uzyskaniem pracy czy zasiłku dla 
bezrobotnych, lecz raczej poszukujących płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. 

 
Niekorzystna koniunktura gospodarcza utrwaliła dotkliwe społecznie i ekonomicznie cechy rynku pracy dotyczące struk-
tury bezrobocia, a zwłaszcza niektórych subpopulacji bezrobotnych, obserwujemy mianowicie: 
• wysoki udział bezrobotnych w najmłodszych grupach wieku produkcyjnego (18-34 lata) wynoszący na koniec roku 

2000 – 53,4 % ogółu bezrobotnych; 
• wysoki udział bezrobotnych z wykształceniem podstawowym (40,4 %), zasadniczym zawodowym (34,2 %); 
• wysoki odsetek bezrobotnych oczekujących na pracę powyżej 12 m-cy (długotrwałe bezrobocie – 48,5 %); 
• utrzymywanie się na wysokim poziomie udziału osób nie posiadających prawa do zasiłku – 77,3 %; 
• wysoki odsetek bezrobotnych kobiet – 55,6 %; 
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Najbardziej adekwatnym wskaźnikiem sytuacji na rynku pracy jest stopa bezrobocia, która na koniec 2000 roku wyno-
siła 24,5 % i była wyższa o 9,5 punkta procentowego od średniej krajowej (15,0 %). 
Tylko w czterech powiatach poziom bezrobocia kształtuje się poniżej wskaźnika wojewódzkiego, zaś w pozostałych 
poziom ten jest wyższy. 
W większości powiatów stopa bezrobocia osiągnęła pułap ponad 29 %.  

Województwo Warmińsko-Mazurskie – poza miastem Olsztyn – zostało uznane za zagrożone wysokim bezrobociem 
strukturalnym. 

Od 2 lat ma najwyższą w kraju stopę bezrobocia, a pod względem liczby bezrobotnych, w zależności od okresu zaj-
muje miejsce IX - X. 
 
POZIOM BEZROBOCIA W OLSZTYNIE W LATACH 1996-2000. 
 
Rynek pracy w mieście Olsztynie różni się w sposób zasadniczy od pozostałych lokalnych rynków regionu warmiń-
sko– mazurskiego. 
 
Na tę sytuację wpływa wiodąca administracyjna funkcja miasta, koncentracja podmiotów gospodarczych (ponad 20% 
zasobów województwa), oraz lokalizacja szkolnictwa ponadpodstawowego i akademickiego. 
Korzystniejszą niż w pozostałych rejonach koniunkturę rynku pracy Olsztyna potwierdza również fakt najniższej w wo-
jewództwie stopy bezrobocia. 
W przyjętym do analizy okresie obejmującym lata 1996-2000 (możliwość porównania zagregowanych danych) bezro-
bocie w Olsztynie spadło o 24 % (tj. o 2 836 osób), przy czym w całym powiecie olsztyńskim o 15,9 %. W tym czasie 
w województwie odnotowaliśmy przyrost rejestrowanego bezrobocia o 95,1 %. 
 
 

BEZROBOTNI W REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
W LATACH 1996-2000 

 
Udział bezrobotnych miasta Olsztyna stanowił ok. 50 % populacji powiatowej (rok 1996 – 51,9 %; 1997 – 49,6 %; 1998 
– 46,6 %; 1999 – 47,0 %; 2000 – 46,9 %). 

W stosunku do ogółu zarejestrowanych w województwie, obserwujemy ponad dwukrotny spadek udziału bezrobotnych 
mieszkańców Olsztyna (rok 1996 – 14,6 %; 1997 – 12,8 %; 1998 – 11,2 %; 1999 – 5,7 %; 2000 – 5,7 %). 
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O ewolucji rynku pracy rejonu miasta Olsztyna świadczy również ewolucja  stopy bezrobocia. 
 

STOPA BEZROBOCIA W REGIONIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM 
 

ROK Kraj Województwo P. Olsztyn M. Olsztyn 

1996   13,6   23,8   16,9 bd. 

1997   10,5   18,9   11,8 bd. 

1998   10,4   17,8     9,6 bd. 

1999   13,0   22,8   13,3 bd. 

2000   15,0   24,5   23,5 9,7 

+/– do roku 1997 +  1,4 +  0,7 +  6,6 X 

Źródło: Sprawozdawczość MP i PS - 01. Obliczenia własne. 
 

Analizując wskaźnik stopy bezrobocia w latach 1996-2000 obserwujemy w powiecie olsztyńskim większe tempo 
przyrostu (o 6,6 % punkta procentowego) niż przeciętnie w województwie (0,7%). 

Od roku 2000 wydzielono miasto Olsztyn z powiatu olsztyńskiego jako samodzielny rynek pracy. 
Dotychczas najmniejszą jednostką administracyjną, na temat której agregowano dane statystyczne o bezrobociu był 
powiat, dlatego też nie istnieje możliwość prześledzenia w czasie ewolucji stopy bezrobocia w Olsztynie. 
Wydzielenie Olsztyna jako rynku pracy, pokazało wzrost stopy bezrobocia w powiecie olsztyńskim.  
W roku 2000 stopa bezrobocia w powiecie olsztyńskim systematycznie wzrastała od 22,1 % w styczniu do 23,5 % 
w grudniu. Niższą stopę bezrobocia obserwujemy tylko w 4 powiatach (Olsztyn grodzki, Elbląg grodzki, Iława, Nowe 
Miasto Lubawskie). 

W mieście Olsztynie stopa bezrobocia w roku 2000 oscylowała między wartościami: 9,1% w styczniu do 9,7% w grud-
niu i jak dotychczas jest najniższa w województwie (na drugim miejscu m. Elbląg ze stopą bezrobocia 20,2 %). 

W roku 2001 utrzymuje się tendencja wzrostowa stopy bezrobocia zarówno w powiecie olsztyńskim jak i Olsztynie.  

Na koniec kwietnia wskaźnik ten wynosił odpowiednio 25,4 % i 10,9 %. 
Poza wskaźnikiem stopy bezrobocia czynnikiem charakteryzującym sytuację na rynku pracy jest napływ i odpływ 
bezrobotnych, czyli liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w ciągu danego okresu oraz liczba 
wyrejestrowanych z ewidencji w tym czasie. 
 

BILANS BEZROBOTNYCH W ROKU 2000 
 

Wyszczególnienie  Napływ Odpływ  
w tym z powodu 
podjęcia pracy 

% podjęć pracy do ogółu  
odpływu 

Województwo 
Powiat Olsztyn 
Miasto Olsztyn 

135 018 
    8 460 
    9 347 

119 311 
    7 449 
    8 484 

65 039 
   4 451 
   4 822 

54,5 
59,7 
56,8 

Źródło: Sprawozdawczość MP i PS - 01 o rynku pracy. Obliczenia własne. 
 
Wśród osób „wyłączonych” z ewidencji zdecydowanie dominowały te, które podjęły pracę. Wskaźnik charakteryzuje 
„odpływ” z powodu podjęcia pracy w Olsztynie (56,8 %) jednocześnie wskazuje na potencjalnie największe w woje-
wództwie możliwości wchłonięcia wolnych zasobów pracy. Dla porównania dla miasta Elbląga wskaźnik ten wynosił 
w 2000 roku 46,9 %. 
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WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH. 
 
KOBIETY 
 
W mieście Olsztynie udział bezrobotnych kobiet w ogóle bezrobotnych jest wyższy niż przeciętnie w województwie 
i powiecie olsztyńskim. 
 
Można wnioskować, iż olsztyński rynek pracy jest bardziej hermetyczny dla kobiet, a pracodawcy chętniej zatrudniają 
mężczyzn.  
 
 

UDZIAŁ BEZROBOTNYCH KOBIET W POPULACJI BEZROBOTNYCH (W %) 
 

 
Na przestrzeni 5 lat udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w Olsztynie oscylował od 60,7 % w roku 1996 
do 58 % w roku 2000; analogicznie w powiecie olsztyńskim od 59,5 % do 58,4 %; w województwie od 56,4 % do 58 %. 
Na tym tle najniższe tempo spadku udziału kobiet w populacji bezrobotnych obserwujemy w Olsztynie – 2,7 punkta 
procentowego (w powiecie - 1,1; województwie - 0,8). 
 
MŁODZIEŻ  
 
Około ¼ zarejestrowanych w Olsztynie stanowi młodzież do 24 roku życia. Jest to przeciętnie mniej niż w całym po-
wiecie olsztyńskim i województwie warmińsko-mazurskim. 

W grupie młodzieży znajduje się również populacja absolwentów, których rejestracja ma tendencje wzrostowe.  

Udział bezrobotnych absolwentów w ogóle bezrobotnych w mieście Olsztynie w latach 1996-2000 oscylował od 2,7 % 
do 6,0 %; w powiecie olsztyńskim od 2,5 % do 5,5 %; w województwie 2,6 % do 4,2 %. 

Widzimy więc, iż tempo wzrostu udziału absolwentów w ogólnej populacji bezrobotnych w mieście Olsztynie jest śred-
nio wyższe niż w województwie. 
 
Przyczyną bezrobocia absolwentów jest nadal niedopasowanie rozmiaru i struktury kształcenia do sytuacji na rynku 
pracy, ale również brak nowych miejsc pracy.  
Na koniec 2000 roku w Olsztynie zarejestrowanych było 542 absolwentów; najwięcej z wykształceniem wyższym – 
183 osoby, policealnym i średnim zawodowym 163 osoby, ogólnokształcącym 59 osób i zasadniczym zawodowym 136 
osób. 

Niepokojącym faktem jest prawie 34 % udział w ogólnej populacji, absolwentów legitymujących się wykształceniem wyż-
szym, przy średniej wojewódzkiej 9,9 %. 
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BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU 
 
Prawo do zasiłku nie przysługuje 86,9 % (7 783 osobom na koniec 2000 roku) zarejestrowanych bezrobotnych 
w mieście Olsztynie. Wskaźnik ten w całym województwie jest niższy o 9,6 punkta procentowego i wynosi 77,3 %. 

Z uwagi na najniższą stopę bezrobocia w województwie, a przede wszystkim niższą niż przeciętnie w kraju, okres 
pobierania zasiłku w mieście Olsztynie wynosi tylko 6 miesięcy. 

Jest to ważna cecha lokalnego bezrobocia z uwagi na możliwość wybuchu niepokojów społecznych z powodu braku i 
krótkotrwałości świadczeń osłonowych. 
 
STRUKTURA BEZROBOTNYCH. 
 
 
BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU 
 

Bezrobocie w Olsztynie podobnie jak w całym województwie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych.  

Odsetek osób w wieku 18-34 lata wynosił w mieście Olsztynie od 57,2 % w 1996 roku do 50,4 % w roku 2000. Widzi-
my więc, że ich udział wykazuje (pozytywną) tendencję spadkową. 

Wzrasta systematycznie grupa bezrobotnych w wieku 45-54 lata (od 13 % w roku 1996, do 21,1 % w roku 2000). 

Osoby w wieku największej mobilności życiowej i zawodowej, tj. 35-44 lata stanowiły od 27,2 % do 26,2 %; czyli, 
podobnie jak w wypadku bezrobotnych  w najniższych grupach wieku, ma miejsce tendencja spadkowa. 
 

BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP WIEKU W OLSZTYNIE W ROKU 2000 

 
Istotną cechą decydującą o sytuacji i szansach na rynku pracy jest poziom wykształcenia osób  pozostających bez 
pracy. 

W populacji bezrobotnych w mieście Olsztynie najwyższy odsetek - 56,3 % stanowią osoby posiadające niskie kwalifi-
kacje zawodowe lub z wykształceniem podstawowym bądź niepełnym podstawowym. Jest to znacznie mniej niż prze-
ciętnie w województwie (74,6 %). 

Znacznie powyżej wskaźnika wojewódzkiego w rejestrze Olsztyna znajdują się bezrobotni z wykształceniem wyższym - 8,5 
% (woj. 1,8 %), policealnym i średnim zawodowym 26,6 % (woj. 8,4 %) oraz ogólnokształcącym 8,6 % (woj. 5,2 %). 
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Wyższe niż przeciętnie w województwie wykształcenie bezrobotnych mieszkańców Olsztyna wynika z większej dostęp-
ności do placówek oświatowych, a także ogólnie wyższych aspiracji w dążeniu do własnej edukacji mieszkańców miast 
niż wsi.  
 

BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA W OLSZTYNIE W ROKU 2000 

 
 
CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY 
 
Na przestrzeni 5 lat czas pozostawania bez pracy ulegał systematycznemu skróceniu.  
W roku 1996, aż 61,2 % bezrobotnych mieszkańców Olsztyna poszukiwało pracy ponad 12 miesięcy.  
W kolejnych latach 60,2 %; 41,0 %; 33,8 % by w roku 2000 osiągnąć pułap 44,8 %. 
Długotrwałe pozostawanie bezrobotnymi mieszkańców Olsztyna występuje rzadziej niż przeciętnie w województwie 
(koniec 2000 roku – 48,5 %). 
 
 

CZAS POZOSTAWANIA BEZROBOTNYMI MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA W ROKU 2000 
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BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY W ROKU 2000 
 
Ostatnim miejscem pracy największej liczby bezrobotnych w Olsztynie w roku 2000 był handel hurtowy i detaliczny.  
 
Pochodziło z tej sekcji gospodarki 2 201 osób, tj. 24,6% wszystkich bezrobotnych mieszkańców Olsztyna i 10,3% bezro-
botnych województwa warmińsko-mazurskiego. 
Należy stwierdzić, iż brak jest przesłanek pozwalających na identyfikację tego zjawiska z powstawaniem super- i hiper-
marketów trend ten obserwowany jest już przed datą ich powstawania.  
Przypuszczać należy raczej, że koniunktura dla tej działalności uległa pogorszeniu (patrz dalej spadek przedsiębior-
czości przejawiająca się w znacznym stopniu w handlu). Zaprzecza temu także wykazywane dalej zapotrzebowanie 
pracowników handlu przy spełnieniu pewnych kryteriów (patrz struktura zawodowa ofert pracy). 

Drugą sekcją gospodarki „produkującą” najwięcej bezrobotnych jest działalność produkcyjna - 1998 mieszkańców Olsztyna, 
tj. 22,3 % (7,1 % bezrobotnych województwa).  

Szczegółową informację nt. ostatniego miejsca pracy zatrudnienia bezrobotnych zawiera poniższa tabela.  
 

BEZROBOTNI WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI OSTATNIEGO MIEJSCA PRACY W ROKU 2000* 
 

Wyszczególnienie Województwo 

Powiat  
Olsztyn 

w tym:                                                                                 
m. Olsztyn %  

5 : 3 
Ogółem 

% 
3 : 2 

Ogółem 
%  

5 : 2 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Rolnictwo, Łowiectwo i Leśnictwo  13 699 1 068 7,8 130 0,9 12,2 

Działalność produkcyjan  28 263 4 412 15,6 1 998 7,1 45,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę  

927 162 17,5 37 4,0 22,8 

Budownictwo 11 461 1 379 12,0 644 5,6 46,7 

Handel hurtowy i detaliczny 21 376 3 996 18,7 2 201 10,3 55,1 

Hotele i restauracje 3 556 348 9,8 137 3,9 39,4 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 3 192 481 15,1 267 8,4 55,5 

Pośrednictwo finansowe 877 210 23,9 159 18,1 75,7 

Obsługa nieruchom., wynajem i działalność związana 
z prowadz. interesów  

3 766 472 12,5 78 2,1 16,5 

Administracja publiczna i obrana narodowa 10 377 822 7,9 267 2,6 32,5 

Edukacja 2 357 339 14,4 192 8,1 56,6 

Ochrona zdrowia i opieka socjalna 4 661 706 15,1 361 7,7 51,1 

Pozostała działalność usługowa  6 313 358 5,7 83 1,3 23,2 

Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników 1 577 34 2,2 8 0,5 23,5 

* Do analizy przyjęto sekcje z których pochodzi więcej niż 20 bezrobotnych. 
Źródło: Sprawozdawczość MP i PS - 01 o rynku pracy. 
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STRUKTURA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH I OFERT PRACY 
 
Najistotniejszym elementem charakteryzującym popyt na pracę jest struktura zawodowa zgłoszonych ofert pracy. 
Dla pełniejszego określenia sytuacji na rynku pracy, konieczne jest odniesienie tej struktury do struktury zawodowej 
bezrobotnych. 
Stopień zależności tych dwóch struktur pozwala stwierdzić w jakim stopniu bezrobocie w mieście Olsztynie, wynika 
z niedopasowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. 
W roku 2000 olsztyńscy pracodawcy zgłosili 3 714 ofert pracy co stanowiło ok. 9 % wszystkich ofert zgłoszonych 
w województwie. Dla bezrobotnych z powiatu olsztyńskiego było 2 035 ofert pracy (ok. 5 %). 
Dla porównania, w tym czasie miasto Elbląg dysponowało 4 668 ofertami (11,2 %). 

Cechą charakterystyczną w strukturze zgłoszonych ofert pracy w Olsztynie jest większa ilość ofert pracy dotyczących 
stanowisk nierobotniczych (55,5 %) niż robotniczych (44,5 %). 

W województwie, średnio ponad 68 % ofert dotyczy stanowisk robotniczych, a około 32 % nierobotniczych. 
  

Biorąc pod uwagę wskaźnik liczby bezrobotnych na jedną ofertę pracy w najlepszej sytuacji na olsztyńskim rynku 
pracy znajdują się: 
– robotnicy pomocniczy w budownictwie i transporcie – co drugi bezrobotny miał szansę na zatrudnienie 
– robotnicy budowlani – również 2 bezrobotnych na jedną ofertę  
– pracownicy usług osobistych i ochrony – 3 bezrobotnych na jedną ofertę 
– średni personel ochrony zdrowia – 3 bezrobotnych na jedną ofertę; 

najmniejszą szansę na zatrudnienie mieli: 
– nauczyciele – w grupie tej co 9 mógł znaleźć pracę 
– specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony zdrowia – co ósmy bezrobotny  
– specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych – co siódmy bezrobotny 
– średni personel techniczny – co siódmy bezrobotny 
– rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy zorientowani na rynek – co piąty bezrobotny  
– sprzedawcy i demonstratorzy – co piąty bezrobotny  

Nasz lokalny rynek pracy zmienia się niemal z roku na rok.  

Przyczyną tych zmian są przede wszystkim tendencje w rozwoju gospodarki w regionie. Dzisiaj wykształcenie jest 
podstawą rozwoju zawodowego. Posiadanie matury jest niezbędnym minimum, a dyplom ukończenia wyższej uczelni 
nie jest już gwarancją znalezienia pracy.  
Jeszcze w połowie lat 90 największym wzięciem wśród stanowisk nierobotniczych cieszyli się marketingowcy 
i specjaliści od reklamy oraz księgowi. Następnie mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową w sektorze bankowym 
i doradztwa finansowego.  
Obecnie powodzenie mają agenci ubezpieczeniowi, lekarze specjaliści, agenci ds. sprzedaży, pielęgniarki śro-
dowiskowe i chirurgiczne, nauczyciele języków obcych, fizjoterapeuci, inżynierowie budownictwa ogólnego. Cenione 
są osoby, które mają wiedzę i umiejętności związane z Internetem. Specjaliści od Internetu mogą szukać pracy prak-
tycznie wszędzie a szczególnie w bankach. 

Duże szanse na zatrudnienie występują w handlu.  

W handlu szczególnym wzięciem cieszą się dynamiczne i mobilne osoby, które łatwo nawiązują kontakt z innymi 
i potrafią pracować pod presją czasu. Dziś handlowiec musi być zarazem osobistym doradcą klienta. Tak jest zwłaszcza 
w firmach handlującymi farmaceutykami i sprzętem medycznym. W grupie tej brak jest w ogóle bezrobotnych.  
 

Coraz rzadziej można znaleźć pracę w działach finansowych przedsiębiorstw, bankach lub w firmach doradztwa finan-
sowego. Pracodawcy tych firm bardziej od konkretnego wykształcenia cenią zdolności analityczne, systematyczność 
i umiejętność pracy w zespole. Podobnie przedstawia się sytuacja w marketingu, gdzie liczy się przede wszystkim 
inwencja, przedsiębiorczość, pomysłowość zdolność przekonywania innych, umiejętność współżycia z ludźmi. Bardzo 
przydaje się podstawowa wiedza z psychologii. Pracodawcy chcą osoby inteligentne i pracowite, po ukończonych stu-
diach i wolą je wyposażać w wiedzę specjalistyczną na wewnętrznych szkoleniach.  

 

Większość zgłoszonego popytu na pracę w Olsztynie jest ujemnie skorelowana z poziomem i strukturą występującego 
bezrobocia (niezgodność popytu na pracę z ofertami pracy).  
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Rozwój naszego rynku pracy po stronie podaży miejsc pracy nie nadąża za wzrastającymi oczekiwaniami ze strony 
pracodawców. Rozpoznanie tych oczekiwań może przyczynić się do trafniejszego prowadzenia polityki kształcenia 
zawodowego oraz wspomagać wypracowanie skutecznych metod przeciwdziałania bezrobociu. 
 
 
PRACODAWCY O REGIONALNYM I LOKALNYCH RYNKACH PRACY. 
 
Dotychczasowa wiedza o lokalnym rynku pracy oraz zachowaniach pracodawców wzbogacona jest o badania socjolo-
giczne. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie dokonuje okresowego monitoringu tegoż rynku, zyskując w ten sposób wiedzę o ocze-
kiwaniach pracodawców oraz wzajemnych relacjach między pracodawcami, a pozostałymi partnerami rynku pracy.  
Z opinii pracodawców miasta olsztyna wynika, iż: 
 

Forma własności podmiotu gospodarczego najbardziej wpływa na dynamikę firmy, sprawność zarządzania, umiejęt-
ności przystosowawcze oraz inne cechy zapewniające utrzymanie się na rynku. 

Zdecydowanie wskazuje się tu na sektor prywatny, jako główny czynnik generujący nowe miejsca pracy. 

Spada ilość podmiotów przewidujących zwiększenie zatrudnienia. Wynika to prawdopodobnie z przekonania, 
że wzrost produkcji można osiągnąć poprzez wzrost wydajności, a nie tylko poprzez przyrost zatrudnienia. 

Pracodawcy dość optymistycznie patrzą w przyszłość i deklaratywnie mają zamiar utrzymać istniejące zasoby siły 
roboczej, mimo iż widzą przy tym szereg barier utrudniających prowadzenie działalności. 

 
Bariery utrudniające działalność najczęściej wymieniane przez pracodawców: 
- niedostateczny popyt na towary i usługi 
- wysokie podatki 
- niekorzystne warunki kredytowania i trudności w otrzymywaniu kredytu, konkurencyjny import 
- niejasne i niespójne prawo 
- przestarzałe technologie i park maszynowy 
- nedobory surowców i materiałów  
- brak wykwalifikowanych robotników  

Prawidłowością jest dążenie do zachowania stanu obecnego. Niewiele podmiotów posiada plany inwestycyjne i mo-
dernizacyjne, realne ze względu na rentowność przedsiębiorstwa. 

Z badań wynika, że spółki dużo lepiej oceniają swoje perspektywy rozwojowe (69,5 % podmiotów planuje rozwój). 
Jednostki budżetowe oraz przedsiębiorstwa komunalne wyrażają opinię o trwałości obecnej sytuacji (45,8 %). 
Z prognozowaniem działalności ściśle wiążą się perspektywy wielkości zatrudnienia.  

Ponad połowa badanych w różnym czasie przedsiębiorstw nie zamierza w najbliższym okresie dokonywać żadnych 
zmian w zatrudnieniu, wykorzystując jedynie naturalne ruchy kadrowe (emerytury, renty, urlopy macierzyńskie).  

Pozostałe w równej części deklarują konieczność zwolnień pracowników jak i niewielkie przyjęcia pracowników. 

Dane dotyczące zwolnień należy traktować z dużą ostrożnością. Podmioty niechętnie ujawniają zamiar zmniejszenia 
zatrudnienia zarówno ze względu na negatywny odbiór takiej informacji wewnątrz zakładu jak i na zewnątrz. 

Można postawić tezę, że pracodawcy z reguły nie spotykają się z brakiem kandydatów w określonym zawodzie.  

Niedostatki notowane są w poziomie kwalifikacji i poziomie motywacji. Obie te cechy pracowników pracodawcy uznają 
za zbyt niskie w stosunku do wymagań. 
 

Z szacunkowego zapotrzebowania na kwalifikowaną kadrę wynika, iż największe szanse na znalezienie pracy mają 
osoby w następujących zawodach:  
• agenci ochrony mienia i osób 
• nauczyciele języków obcych 
• pracownicy budowlani (murarze, tynkarze, stolarze wielooperacyjni, malarze, zbrojeniarze); niestety, zapotrzebowa-

nie to wynika z sezonowości prac w budownictwie 
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• pracownicy handlu, usług gastronomicznych i turystycznych  (sprzedawcy, kucharze, kelnerzy, bufetowi, akwizyto-
rzy, demonstratorzy) 

• mechanicy, elektrycy, elektromonterzy, kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń 
• ślusarze, spawacze, monterzy, tokarze, frezerzy, formierzy 
• specjaliści marketingu, zarządzania i organizacji, ekonomiści, finansiści, bankowcy i księgowi 
• informatycy, operatorzy komputerów 
• palacze (sezonowo) 
• tapicerzy  

 

Przedsiębiorstwa dokonują stale niezbędnych zmian przystosowujących strukturę zatrudnienia do bieżących zadań. 
 

Większych zwolnień dokonują podmioty znajdujące się w złej sytuacji ekonomicznej oraz spółki powstałe wskutek 
przekształceń, które nie redukowały dotychczas zatrudnienia z przyczyn społecznych.  

Zatrudnienie zwiększają głównie przedsiębiorstwa prywatne i z udziałem kapitału zagranicznego. 

Ponad 1/3  podmiotów zgłasza trudności w naborze pracowników o przydatnych kwalifikacjach i wysokim poziomie mo-
tywacji do pracy. Chodzi przeważnie o specjalistów poszukiwanych zarówno do pracy w produkcji, jak i w segmentach 
zarządzania, handlowych oraz usługowych przedsiębiorstw. Znajdują się tu przede wszystkim przedsiębiorstwa małe 
i średnie. 
 

Ponad 40 % podmiotów uważa, że nie ma żadnych kłopotów w pozyskiwaniu nowych pracowników. Niektóre wyrażają 
wręcz zadowolenie z sytuacji w której codziennie o pracę pyta po kilka osób. Do grupy tej należą przedsiębiorstwa 
większe. 
 

– Najbardziej poszukiwane przez pracodawców kategorie kwalifikacji stanowią kwalifikacje osobowościowe (umiejęt-
ność adaptowania się do nowych warunków, poczucie odpowiedzialności, świadomość jakości pracy, sumienność, 
pilność, samodzielność motywacji). 

– Na drugim miejscu wskazywano kwalifikacje ogólne (znajomość komputera, języków obcych, planowania przebiegu 
pracy, porad, pomocy, itp.). 

Dopiero po w/w kategoriach kwalifikacji, pracodawcy wymagają od swoich pracowników umiejętności zawodowych 
(obsługa maszyn, znajomość urządzeń, surowców i procesu obróbki). 

W zakładach pracy Olsztyna zatrudnieni są pracownicy z grona, których blisko trzy piąte (58,1 %) 
zamieszkuje w mieście Olsztyn.  

Dotyczy to zwłaszcza małych i średnich podmiotów. W dużych przedsiębiorstwach mieszkańcy Olsztyna stanowią 
43,8 % ogółu zatrudnienia. Co czwarty zatrudniony w dużym przedsiębiorstwie dojeżdża do pracy spoza miasta 
i powiatu Olsztyn. 

Blisko jedna trzecia (28,1 %) zatrudnionych pracowników dojeżdża do pracy z gmin satelickich wo-
bec Olsztyna, a prawie 14 % mieszka poza miastem i powiatem Olsztyn. 

Najmniej osób dojeżdżających do pracy jest zatrudnionych w małych i (6,5 %) i średnich podmiotach gospodar-
czych (15,5%). 

Przez pracodawców preferowane są osoby zamieszkałe w Olsztynie i najbliższej okolicy - 54,9 % wskazań. Dla blisko 
połowy badanych pracodawców jest zupełnie obojętne, gdzie mieszkają ich obecni i przyszli pracownicy.  

 
 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Analiza potencjału gospodarczego miasta Olsztyna – w kontekście ogólnej sytuacji w regionie warmińsko-mazurskim – 
z punktu widzenia przedsiębiorczości i potencjalnych szans zmniejszenia bezrobocia, upoważnia do sformułowania 
następujących spostrzeżeń: 
 
1. Miasto Olsztyn charakteryzuje się stosunkowo młodą strukturą wieku mieszkańców. 

Jest to ważna cecha implikująca zapotrzebowanie na miejsca pracy.  

Zgodnie z prognozami demograficznymi do roku 2005 zaistnieje potrzeba stworzenia około 6 tys. 
miejsc pracy.  
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2. Przedsiębiorczość w Olsztynie rozwija się wolniej niż średnio w województwie warmińsko-mazurskim.  
W okresie 4 lat obserwujemy wzrost podmiotów w Olsztynie o 12,2 %, zaś w województwie 22,5 %. 

Konieczne jest zatem stworzenie mechanizmów ułatwiających podejmowanie działalności gospo-
darczej i tworzenie miejsc pracy. Nowe miejsce pracy są szczególnie pożądane w sferze usług.  

Wynika to zarówno z rosnącego popytu na różnego rodzaju usługi, jak i z ekonomicznych zalet tworzenia w tej sferze 
nowych miejsc pracy. 
 
3. W strukturze podmiotów gospodarczych dominuje sektor podmiotów handlowych i usługowych, stosunkowo niewielki jest udział 

podmiotów działalności produkcyjnej. 
W latach 1997-2000 tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych było wyższe w szeroko pojętych usługach, 
z wyjątkiem handlu. 
Na tym tle niepokojący jest spadek liczby podmiotów w działalności produkcyjnej. 

Pod względem ilości zatrudnionych dominują podmioty małe – do 9 osób (92,6 %). Podmioty średnie zatrudniające od 10 do 
49 osób stanowią 3,3 % podmiotów. Podmiotów zatrudniających powyżej 50 osób jest około 1,6 %. 

4. W strukturze przedsiębiorstw pod względem własności przeważają podmioty prowadzone przez osoby fizyczne 
i spółki cywilne.  
Podstawowym miernikiem obrazującym poziom przedsiębiorczości jest wskaźnik liczby podmiotów prowadzonych 
przez osoby fizyczne i spółki cywilne, przypadających na 1000 mieszkańców.  
W roku 1998 w Olsztynie wskaźnik ten był znacznie wyższy niż średnio w województwie i wynosił 96 (woj. – 55, po-
wiat – 47).  
Porównując te dane do roku 1995 odnotowano niestety spadek wskaźnika w Olsztynie o 3,7 %, przy znacznym 
wzroście w województwie (30,9 %) i powiecie (23,7 %). 
Dane te świadczą o spadku dynamiki przedsiębiorczości w mieście Olszynie.  

W gospodarce narodowej miasta Olsztyna około 96 % stanowią podmioty sektora prywatnego. 

Obserwujemy spadek udziału sektora prywatnego w ogólnej liczbie zarejestrowanych w Olsztynie podmiotów (na przes-
trzeni 4 lat o 2,5 %). 

 W latach 1997-2000 liczba pracujących w Olsztynie spadła o 3 290 osób, tj. o  5,3 %, głównie w sektorze publicznym (o 8%). 

Największe spadki pracujących odnotowano w sekcji: działalność produkcyjna (o 1 824 osoby), ochrona zdrowia 
(o 1 558 osób, handel (o 820 osób). 

Olsztyn ze względu na swoją funkcję administracyjną oraz koncentracją podmiotów gospodarczych (ponad 20 % zaso-
bów wojewódzkich) ma stosunkowo niewielki wskaźnik stopy bezrobocia (ok. 10 %). 

Wskaźnik stopy bezrobocia w Olsztynie jest ponad dwukrotnie niższy niż przeciętnie w województwie (ok. 25 %) i znacznie niż-
szy niż średnio w kraju (ok. 15 %). 
Olsztyn jako jedyny rejon w województwie nie posiada statusu regionu zagrożonego wysokim bezrobociem struktu-
ralnym. 
5. Struktura rejestrowanego bezrobocia wskazuje charakterystyczne, utrwalone cechy. Należą do nich: 

bezrobocie kobiet; wyższe niż przeciętnie w województwie  

bezrobocie wśród osób młodych; subpopulacja bezrobotnych w wieku 18-24 stanowi 57,4 % ogółu zarejestrowanych, 
w tym ok. 30 % stanowi młodzież do 24 roku życia 

niepokojącym faktem jest prawie 34 % udział w ogólnej populacji absolwentów legitymujących się wykształceniem 
wyższym, przy średniej wojewódzkiej 9,9 % 

powyżej wskaźnika wojewódzkiego kształtuje się udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym - 8,5 % (woj. 1,8 %) i średnim za-
wodowym - 26,6 % (woj. 8,4 %) 

prawie 45 % bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad 12 miesięcy; długotrwałe przebywanie na bezrobociu miesz-
kańców Olsztyna występuje rzadziej niż przeciętnie w województwie (48,5 %) 

największym „producentem” bezrobocia w Olsztynie są sekcje: handel, budownictwo, działalność produkcyjna 

wysoki wskaźnik bezrobocia bez prawa do zasiłku - 86,9 % (woj. 77,3 %) 
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W tworzeniu optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i zrównoważenia popytu i podaży na rynku pracy 
Olsztyna, niezbędne jest określenie priorytetowych obszarów działań: 
 
Obniżenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, ułatwienie procesów adaptacji przedsiębiorstw do zmie-
niających się wymagań rynku i zwiększenie mobilności pracowników. 
 
Kontynuacja reformy systemu podatkowego w kierunku zmniejszenia obciążeń zwłaszcza małych i średnich przed-
siębiorstw. 
 
Z uwagi na dominującą rolę sektora małych i średnich firm należy przewidzieć wsparcie tego sektora przez dostęp do 
kapitału, szkoleń, informacji, innowacji technologicznych. 
 
Opracowanie systemu sprawnego i skutecznego pozyskiwania środków pomocowych (rządowych i zagranicznych). 
 
Poprawa zatrudnialności poprzez rozwój jakości zasobów ludzkich. Wzrostowi zatrudnialności powinno sprzyjać 
inwestowanie w kwalifikacje ludności i stwarzanie możliwości kształcenia przez całe życie. 
 
Stworzenie elastycznego i efektywnego systemu edukacji dorosłych w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych 
i rozwoju osobistego. 
 
Zwiększenie oferty aktywnych programów rynku pracy adresowanych do młodzieży. 
 
Zwiększenie udziału osób uczestniczących w aktywnych programach rynku pracy, w tym w szczególności w szkoleniu 
i działaniach pokrewnych. 
 
Powiązanie systemu edukacji z wymaganiami rynku pracy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Niniejszy rozdział opracowano w oparciu o: 
– pracę „Charakterystyka Olsztyńskiego rynku pracy” autorstwa mgr mgr Marii Albert-Markowskiej i Barbary Seroka-
Piotrowskiej oraz  
– badania ankietowe dr Alfreda Czesli
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RYNEK PRACY MIASTA OLSZTYNA 
 
Analiza sytuacji na rynku pracy powinna uwzględniać między innymi procesy demograficzne. Wpływ uwarunkowań 
demograficznych wynikać będzie z różnokierunkowych zmian zachodzących w stanie i strukturze ludności woje-
wództwa, generujących zasoby pracy. 
 
Ludność Olsztyna na koniec 2000 roku wynosiła 174 271 osób; w tym 81 220 mężczyzn i 93 051 kobiet.  
 

STRUKTURA LUDNOŚCI OLSZTYNA WEDŁUG EKONOMICZNYCH  
GRUP WIEKU W 2000 ROKU. 

 

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety 

Wiek przedprodukcyjny 
Wiek produkcyjny 
Wiek poprodukcyjny 

  37 319 
115 051 
  21 901 

18 982 
55 318 
  6 920 

18 337 
59 733 
14 981 

Źródło: Dane z Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 
 

  
Na tle kraju Olsztyn charakteryzuje się obecnie stosunkowo młodą strukturą wieku. 
 
W wieku poprodukcyjnym jest tylko 12,6 % ludności, podczas, gdy w całym kraju 14 %. Prognozowany znaczny wzrost 
ludności w wieku produkcyjnym stanowi z jednej strony szansę dla zdynamizowania rozwoju gospodarczego, z drugiej 
jednak strony wymaga zapewnienia odpowiednich kwalifikacji poszczególnym grupom ludności, aby umożliwić im 
aktywne uczestnictwo w rynku pracy. 
 
Po 2005 roku nastąpi spowolnienie wzrostu liczby ludności w wieku produkcyjnym i poważnym spadkiem liczby dzieci 
i młodzieży. 
 
Zgodnie z trendami gospodarki wolnorynkowej, zarysowuje się wyraźny prymat sektora prywatnego.  
 
Dotyczy to przede wszystkim sektora małych i średnich przedsiębiorstw, kluczowych w aspekcie tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz absorpcji pracowników odchodzących z restrukturyzowanych sektorów.  
W Krajowym Rejestrze Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON, który obejmuje podmioty gospodarki narodowej 
(oprócz indywidualnych gospodarstw rolnych), na koniec grudnia 2000 roku na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego zarejestrowanych było 102 577 podmiotów gospodarczych, w tym w gminach satelickich wobec Olsztyna 
funkcjonują 6 574 podmioty (6,4 % ogółu).  
Olsztyn z funkcją stolicy regionu skupia 20 % wszystkich podmiotów gospodarczych (20 572)  

21,4%

66,0%

12,6%

Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny
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Generalnie dwa największe miasta województwa: Olsztyn i Elbląg skupiają ponad 1/3 wszystkich podmiotów gos-
podarczych zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim.  
Analizując transformację podmiotów w okresie ostatnich czterech lat (1997-2000), należy stwierdzić, że ich liczba 
w województwie wzrosła o 22,5 % (18 872 podmioty). W powiecie olsztyńskim 17,5 % (979 podmiotów) i w mieście 
Olsztynie 12,2 % (2 239 podmiotów).  

 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W LATACH 1997-2000. 

 
PODMIOTY WEDŁUG KRYTERIUM LICZBY PRACUJĄCYCH.  
 
Lokalna gospodarka, to przede wszystkim podmioty małe zatrudniające do 9 osób. Stanowią one ponad 92,6 % wszystkich 
podmiotów funkcjonujących w Olsztynie.  
 
Podmioty zatrudniające od 10 do 49 osób stanowią ponad 3,3 %, najmniej jest podmiotów dużych, zatrudniających 
powyżej 50 osób - jest ich około 1,6 %.  
 
Podmioty duże są najpoważniejszymi pracodawcami, skupiając ponad 1/3 pracujących w lokalnej gospodarce. 
 
Przyjmując jako kryterium liczbę pracujących, struktura podmiotów w gminach otaczających Olsztyn nie różni się 

w zasadniczy sposób od sytuacji w kraju.  

Do największych pod względem zatrudnienia podmiotów w Olsztynie, należą: 

- Telekomunikacja Polska S.A. (4,6 tys. zatrudnionych) 
- Stomil Olsztyn S.A. (3,8 tys. zatrudnionych) 
- MM International Olsztyn (3,5 tys. zatrudnionych) 
- Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie INDYKPOL (1,3 tys. zatrudnionych) 
- Zakład Energetyczny Olsztyn (1,0 tys. zatrudnionych) 
- Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Grupa” (920 osób) 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (502 osoby) 
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PODMIOTY WEDŁUG KRYTERIUM LICZBY ZATRUDNIONYCH. 

.  
PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI. 
 
Zarówno na regionalnym jak i lokalnym rynku pracy dominuje sektor prywatny. 
 

PODMIOTY GOSPODARCZE WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI. 
 

a 83 705 2 490 3,0 81 215 97,0

b 5 595 198 3,5 5 397 96,5

c 18 333 295 1,6 18 038 98,4

a 91 549 3 926 4,3 87 623 95,7

b 5 997 206 3,4 5 791 96,6

c 18 232 357 2,0 18 067 99,1

a 96 649 4 757 4,9 91 892 95,1

b 6 160 216 3,5 5 944 96,5

c 19 579 525 2,7 19 054 97,3

a 102 577 5 338 5,2 97 239 94,8

b 6 574 277 4,2 6 297 95,8

c 20 572 839 4,1 19 733 95,9

a 22,5 114,3 19,7

b 17,5 39,9 16,7

c 12,2 184,5 9,4

Sektor 
prywatny

% ogółuOgółemLata 
Sektor 

publiczny
% ogółu

1999

2000

 + wzros /                 
- spadek do 1997 

w %

1997

1998

  
 

Wyszczególnienie: a – województwo, b – powiat, c – m-to Olsztyn 
Źródło: Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON w Województwie Warmiń-

sko–Mazurskim w 1999 roku. Urząd Statystyczny w Olsztynie 2000  
 
Udział sektora prywatnego w lokalnej gospodarce w okresie ostatnich czterech latach oscylował od 98,4 % w roku 
1997 do 95,9 % w roku 2000.  
 
Obserwujemy więc spadek udziału sektora prywatnego w generalnej liczbie zarejestrowanych podmiotów gospodar-
czych (o 2,5 punkty procentowe), mimo że widoczny jest wzrost liczby podmiotów w tym sektorze mierzony w liczbach 
bezwzględnych (o 1 695 jednostek, tj. 9,3 %). 
 

92,6%

3,3%
2,5%

1,6%
do 9 osób 10 - 49 osób pow. 50 osób Niezidentyfikowane 
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Zwiększył się natomiast prawie trzykrotnie udział w gospodarce narodowej Olsztyna sektor publiczny.  
 
Fakt ten należy wiązać z reformą administracyjną, która spowodowała powstanie nowych podmiotów samorządowych. 
Generalnie udział sektora publicznego w ogólnej liczbie podmiotów oscylował od 1,6 % w roku 1997 do 4,1 %  
w 2000r..  

 
PODMIOTY GOSPODARCZE SEKTORA PUBLICZNEGO W LATACH 1997-2000. 

 
PODMIOTY GOSPODARCZE SEKTORA PRYWATNEGO W LATACH 1997-2000. 

 
 
Wskaźniki „nasycenia” sektorem prywatnym i publicznym w Olsztynie i gminach satelickich, nie odbiegają w sposób 
zasadniczy od tendencji obserwowanych w całym województwie warmińsko-mazurskim.  
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STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WEDŁUG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI. 
 
Strukturę rodzajową gospodarki w mieście Olsztynie, według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD), charaktery-
zowała dominacja podmiotów w sekcjach: 
- handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego 

i użytku domowego – 6 650, tj. 31,5 % podmiotów w Olsztynie (województwo 33 761 podmiotów – 32,9 %) 
- obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów – 3 981, tj. 18,9 % podmiotów 

działających w Olsztynie (województwo 14 538 podmiotów – 14,2 %) 
- budownictwo – 2 090, tj. 10 % podmiotów (województwo 10 102 – 9,8 %) 
- transport, gospodarka magazynowa i łączność – 1 869, tj.8,8% podmiotów (województwo 8 127 podmiotów – 7,9%). 
 

W latach 1997-2000 obserwujemy wzrost liczby podmiotów gospodarczych w mieście Olsztynie w sekcjach: 
 

� obsługa nieruchomości  

� pozostała działalność usługowa, komunalna, socjalna 

� transport, gospodarka magazynowa i łączność 

� budownictwo 

� hotele i restauracje przy spadku w sekcjach; 

� handel i naprawa 

� działalność porodukcyjna 

- 51,6 % 

- 29,8 % 

- 12,6 % 

- 10,9 % 

-   8,3 % 

-   7,0 % 

-   1,9 % 

 
Generalnie można stwierdzić, że tempo przyrostu liczby podmiotów gospodarczych było wyższe w szeroko pojętych 
usługach, z wyjątkiem handlu. 
 
Spadek podmiotów handlowych, można wytłumaczyć nasyceniem rynku pracy, gdyż w pierwszych latach transformacji 
powstawały przede wszystkim placówki handlowe. 
 
Na tym tle niepokojący jest spadek liczby podmiotów w działalności produkcyjnej. Oznacza to bowiem, że przemysł 
w mieście Olsztynie rozwija się słabo. 
 

STRUKTURA PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ 
WG WYBRANYCH SEKCJI EKD W MIEŚCIE OLSZTYNIE. 

 

Wyszczególnienie 

                  EKD w mieście Olsztynie 

ROK 1997 ROK 2000 
Liczba  

podmiotów 
Udział %   
do ogółu 

Liczba  
podmiotów 

Udział %   
do ogółu 

Ogółem: 18 333 100,0 21 096 100,0 

Działalność produkcyjna 
Budownictwo 
Handel i naprawa 
Hotele i restauracje 
Transport i łączność 
Obsługa nieruchomości i firm 
Edukacja 
Ochrona zdrowia i opieka społ. 
Pozostała działalność usługowa  

1 692 
1 892 
7 151 

337 
1 660 
2 626 

267 
888 

1 195 

9,2 
10,3 
39,0 
1,9 
9,0 

14,3 
1,5 
4,8 
6,5 

1 660 
2 098 
6 650 

365 
1 869 
3 981 

436 
1234 

1 551 

7,8 
9,9 

31,5 
1,7 
8,8 

18,8 
2,1 
5,8 
7,3 

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie  
 

Na przestrzeni czterech lat w Olsztynie charakterystyczny jest spadek udziału podmiotów zajmujących się działalnoś-
cią produkcyjną o 1,4 % (województwo o 0,6 %), handlem i naprawą 7,5 % (województwo 5,5 %) przy jednoczesnym 
wzroście udziału firm obsługujących nieruchomości i finanse 4,5 % (województwo 2,2 %).  
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Podstawowym miernikiem, obrazującym poziom przedsiębiorczości jest wskaźnik liczby podmiotów prowadzonych 
przez osoby fizyczne i spółki cywilne, przypadających na 1000 ludności.W roku 1998 średnio w województwie wskaź-
nik ten kształtował się na poziomie 55 podmiotów; w powiecie olsztyńskim 47, a w Olsztynie 96 podmiotów.  
 

Wyszczególnienie 
Podmioty na 1000 

ludności w roku 1995 
Podmioty na 1000  

ludności w roku 1998 
Przyrost % 

Województwo  
Powiat Olsztyński 
Miasto Olsztyn 
Miasto Elbląg 

  42 
  38 
101 
  57 

55 
47 
96 
74 

30,9 
23,7 
-  3,7 
30,0 

Źródło: „Powiaty w Polsce” GUS Warszawa 1999 
 
Porównując te dane do roku 1995 należy odnotować spadek tego wskaźnika w mieście Olsztynie o 3,7%, co świadczy 
o spadku dynamiki przedsiębiorczości, przy znacznym wzroście w województwie i w powiecie. 
 
STRUKTURA PODMIOTÓW WEDŁUG FORM PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH. 
 
W latach 1997-1999 zmniejszyła się w województwie liczba przedsiębiorstw państwowych - o 30,4% (w Olsztynie 
o 60%) i spółdzielni - o 3,2% (w Olsztynie utrzymała się na tym samym poziomie). 
 
Wzrosła natomiast liczba spółek prawa handlowego (o 12,9 %), spółek cywilnych (o ponad 6 %) i spółek z udziałem 
kapitału zagranicznego o 23,5 %. Analogicznie w Olsztynie; 10,9 %, ok. 7 %, 26 %. 
 
Zakłady prowadzone przez osoby fizyczne w województwie stanowiły w roku 1999 - 78,8 % (w Olsztynie 75,1%). 
Na przestrzeni lat 1997-1999 odnotowano wzrost tych podmiotów o 11 % (w Olsztynie 2,7%).  

 
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON 

WG WYBRANYCH FORM PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH. 
 

Przedsięb. 
państwowe

Spółki prawa 
handlowego

Spółki z 
udziałem 
kapitału 

zagraniczn.

Spółki 
cywilne

Spółdzielnie

a 83 705 115 2 898 531 bd. 816 68 633

b 5 595 7 161 38 bd. 79 4 630

c 18 333 20 982 146 bd. 95 14 322

a 91 549 94 3 107 599 7 513 815 73 181

b 5 997 8 189 45 460 78 4 919

c 18 232 15 1 035 166 2 354 96 13 982

a 96 649 80 3 272 656 7 966 790 76 174

b 6 160 7 199 51 462 71 5 035

c 19 579 12 1 089 184 2 503 98 14 707

a 102 577 74 3 591 733 7 939* 788 80 013

b 6 574 7 217 bd. 473 72 bd.

c 20 572 11 1 187 bd. 2 478 95 bd.

a 22,5 -35,6 23,9 38,0  - -3,4 16,6

b 7,5  - 34,8  -  - -8,9  -

c 12,2 -45,0 20,9  -  -  -  -

1999

2000

 + wzros /                                 
- spadek do 
1997 w %

1997

1998

Osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność

w tym

OgółemLata 

* Baza REGON WUS. Źródło: Zmiany strukturalne podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w systemie REGON 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 1999 roku. Urząd Statystyczny w Olsztynie 2000 Wyszczególnienie: 
a – województwo, b – powiat,c – miasto Olsztyn 
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W roku 2000 utrzymuje się tendencja wzrostowa liczby podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne, spółki prawa 
handlowego; w tym z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółek cywilnych. 
 
Firmy pozostające w dobrej kondycji ekonomicznej działające na terenie miasta Olsztyna skorzystały z obcego kapita-
łu, upatrując w tym dla siebie szansy przetrwania i rozwoju. 
I tak m.in.: francuski koncern Michelin stał się właścicielem większościowym pakietu w Stomil Olsztyn S.A., Grupa 
Schieder z Niemiec – większościowy właściciel Mazurskich Mebli International w Olsztynie, amerykańska korporacja 
Jerome Foods jest udziałowcem giełdowej spółki olsztyńskiej Indykpol S.A. w Olsztynie, francuski Texel kupił olsztyń-
ską Biolaktę – producenta kultur i szczepionek dla przemysłu mlecznego, Olsztyńska Centra Soya – krajowy lider 
w skupie pasz zbożowych został kupiony przez Holendrów. 
 
PRACUJĄCY. 

 
Tworzenie podstaw funkcjonowania mechanizmów rynkowych, jak i liberalizacja gospodarki, częściowe zaniechanie 
ingerencji państwa w sferę zatrudnienia i płac podmiotów gospodarczych oraz dążenie do zmiany struktury własności 
poprzez prywatyzację, pogłębiły trudną sytuację na rynku pracy.  
Bezpośrednim skutkiem tych zdarzeń i decyzji ekonomicznych był: 
 

gwałtowny spadek podaży miejsc pracy, którego konsekwencją był ogromny spadek liczby pracujących w gospodarce 
narodowej województwa.  
 

Sytuacja ta dotyczyła zwłaszcza sektora publicznego.  
W porównaniu z 1989 rokiem, w którym pracujący w sektorze publicznym w województwie stanowili ponad 56 % ogółu 
pracujących, w końcu 1996 roku sektor ten zatrudniał już tylko 34 % wszystkich pracujących. 
W końcu 1994 i 1995 roku odnotowano wzrost popytu na pracę – świadczący o wychłodzeniu recesji gospodarczej. 
Zwiększyła się wówczas liczba pracujących.  
 
Decydującą rolę w kreowaniu podaży miejsc pracy odegrał sektor prywatny.  
 
Jednakże zmiany te tylko w niewielkim stopniu zrekompensowały ubytek zatrudnienia z lat 1990-1993. 
 
PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI. 

 
Generalnie w Olsztynie zatrudnienie w latach 1997-2000 uległo spadkowi o 3 290 osób, tj. 5,3 %; w tym: 
 
- w sektorze publicznym o 2 497 osób,   tj. 8,0 % 
- w sektorze prywatnym  o    793 osoby, tj. 2,6 % 
 
Na koniec roku 2000 pracowało ogółem 59 035 osób (bez rolnictwa indywidualnego i zakładów do 9 pracujących).  
 
PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI W OLSZTYNIE. 
 

Lata 1997 
% do 
ogółu 

1998 
% do 
ogółu 

1999 
% do 
ogółu 

2000 
% do 
ogółu 

wzrost 
/spadek do 

1997 

% wzrostu 
/spadku 

OGÓŁEM: 
w tym: 

- sektor publiczny 
- sektor prywatny 

62325 
 

31419 
30906 

100,0 
 

50,4 
49,6 

64278 
 

30856 
33422 

100,0 
 

48,0 
52,0 

64629 
 

30102 
34527 

100,0 
 

46,6 
53,4 

59035 
 

28922 
30113 

100,0 
 

49,0 
51,0 

-3290 
 

-2497 
-  793 

-  5,3 
 

-  8,0 
-  2,6 

Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie 
Uwaga: Dane dotyczą pracujących w gospodarce narodowej Olsztyna bez rolnictwa indywidualnego oraz zakładów, w których 
liczba pracujących nie przekracza 9 osób. 
 

Na koniec 2000 roku pracujący w Olsztynie stanowili około 22 % pracujących w gospodarce narodowej województwa; 
z tego: 
- około 21 % pracujących w sektorze publicznym, 
- około 23 % pracujących w sektorze prywatnym. 
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SEKTOR PRYWATNY. 
 
Analizując zatrudnienie według sektorów własności w Olsztynie w latach 1997-1999 obserwowaliśmy systematyczny 
choć niewielki wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym. 
 

UDZIAŁ PRACUJĄCYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ OLSZTYNA  
W SEKTORZE PRYWATNYM. 

W roku 2000 - odnotowuje się spadek zatrudnienia w sektorze prywatnym.  
 
Wynika z tego, iż sektor prywatny ma ograniczone możliwości wchłaniania wolnych zasobów siły roboczej. 
Olbrzymią przeszkodą w dalszym rozwoju tego sektora jest stosunkowo niski kapitał wielu podmiotów oraz trudny 
dostęp do kredytów, związany z wysoką stopą oprocentowania.  
Udział w zahamowaniu rozwoju sektora prywatnego ma również załamanie się handlu z sąsiadem wschodnim. 
Generalnie w ciągu czterech analizowanych lat w Olsztynie, zatrudnienie w sektorze prywatnym spadło o 2,6 %. 
  
SEKTOR PUBLICZNY. 
 
Również sektor publiczny, zaznaczył spadki zatrudnienia (o 8,0 % w okresie 4 lat).  
 
Spadek ten jest konsekwencją restrukturyzacji zatrudnienia wynikającej z założeń wprowadzonych reform społecznych 
w administracji państwowej, ochronie zdrowia i opiece społecznej oraz w szkolnictwie. 
 

UDZIAŁ PRACUJĄCYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ OLSZTYNA  
W SEKTORZE PUBLICZNYM. 

%

49 ,6
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45
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PRACUJĄCY WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH. 
 
W gospodarce narodowej wyszczególnia się 3 sektory ekonomiczne skupiające: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo 
w sektorze I, przemysł i budownictwo w sektorze II i usługi w sektorze III. 
 

STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG SEKTORÓW EKONOMICZNYCH W OLSZTYNIE 

Lata 

Sektory  

I 
Rolnictwo 
Łowiectwo 
Leśnictwo 

II 

Przemysł 
Budownictwo  

III 
Usługi  

Usługi rynkowe Usługi nierynkowe 

1997 

1998 

1999* 

2000 

339 

316 

351 

297 

20 198 

20 657 

20 282 

17 923 

24 533 

15 931 

26 729 

23 260 

17 232 

17 397 

17 267 

17 555 

* dane na dzień 31.IX.1999 r. 
Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Olsztynie 
 
Analiza danych zagregowanych w tabeli wskazuje, iż najwięcej pracujących skupia sektor III – Usługi.  
 
Pracuje w nim 40 815 osób, co stanowi 69,1 % ogółu zatrudnionych. Na przestrzeni lat 1997-1999 zaobserwowano 
stały wzrost zatrudnienia w sektorze III, kosztem sektora II i częściowo I.  
 
Największe spadki zatrudnienia na przestrzeni lat 1997-2000 odnotowano w sektorze II – 2 275 osób. 
 
Redukcje zatrudnienia dotknęły również sektora usług. W analizowanych latach w usługach rynkowych (handel, 
hotele, transport, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości) zatrudnienie zmniejszyło się o 1 273 osoby 
(5,2 %), przy czym w usługach nierynkowych wzrosło o 323 osoby, tj. 1,8 % (administracja państwowa , samo-
rządowa, edukacja, ochrona zdrowia i opieka zdrowotna).  
 
Wzrost zatrudnienia w usługach nierynkowych dotyczy pracujących w nowych strukturach administracyjnych, 
rządowych i samorządowych.  

 
STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG SEKCJI EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (EKD) 
 
Największy udział w gospodarce narodowej Olsztyna w analizowanym okresie mieli pracujący w sekcjach: 
• działalność produkcyjna 
• handel i naprawy 
• edukacja 
• transport, gosp. magazynowa i łączność 
• ochrona zdrowia i opieka społeczna; 
 

najmniejszy zaś pracujący w sekcjach: 
• rolnictwo i leśnictwo 
• hotele i restauracje 
• pośrednictwo finansowe 
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UDZIAŁ PRACUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH SEKCJACH EKD W ROKU 2000. 

 
Powszechnie znane kłopoty ekonomiczne służby zdrowia pociągnęły za sobą spadek pracujących w sekcji ochrona 
zdrowia - o  1 558 osób. 
Niepokojącym zjawiskiem jest spadek pracujących w sekcji działalność produkcyjna (o 1 824 osoby).  
Również przeżywający dotychczas swój rozkwit handel zaznaczył się spadkiem pracujących o 820 osób. 
 
Wzrost pracujących odnotowano tylko w trzech sekcjach: 
 

• obsługa nieruchomości  
• administracja publiczna  
• edukacja           

– o 1 075 osób 
– o 1 265 osób (skutek reformy) 
– o    239 osób (mimo restrukturyzacji zatrudnienia w publicznych placówkach szkolno-

wychowawczych, nauczyciele znajdują zatrudnienie w ekspansywnie 
rozwijającym się szkolnictwie niepublicznym)  

 
 
Strukturę pracujących w mieście Olsztynie na przestrzeni 4 lat przedstawia poniższa tabela. 

 

PRACUJĄCY WEDŁUG SEKCJI EKD 

Wyszczególnienie 
Lata Wzrost 

/spadek do 
1997 

% wzrost 
/spadek 1997 1998 1999 2000 

1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem: 62 325 64 278 64 624 59 035 - 3 290 -   5,2 

Rolnictwo, Łownictwo, Leśnictwo 339 301 367 297 -      42 - 12,4 

Działalność produkcyjna 14 609 13 349 13 045 12 785 - 1 824 - 12,5 

Zaopatrywanie w Energię Elektr., Gaz i Wodę bd. 1 632 1 619 bd.        bd. bd. 

Budownictwo 5 589 5 622 5 566 5 138 -    451 -   8,0 

Handel i Naprawa  8 642 9 193 8 926 7 822 -    820 -   9,5 

Hotele i Restauracje bd. 1 058 907 1 014 -      44* -   4,2 

Transport, Gosp. Magaz. i Łaczność 6 654 6 670 6 385 5 968 -    686 - 10,3 

Pośrednictwo Finansowe bd. 3 120 4 350 2 585 -    535 - 17,1 
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1 2 3 4 5 6 7 

Osługa Nieruchomości 3 318 3 890 4 219 4 393 + 1 075 + 32,4 

Adm. Publiczna i obrona narodowa bd. 3 408 3 916 4 672 + 1 265 + 37,0 

Edukacja  6 740 6 743 6 791 6 979 +    239 +   3,5 

Ochrona zdrowia i Opieka socjalna 7 462 7 223 6 560 5 904 - 1 558 - 20,8 

Pozostała działalność  bd. 2 069 1 973 1 478 -    591* - 28,5 

* spadek, wzrost do roku 1998 
Źródło: Rocznik statystyczny Województwa Olsztyńskiego 1998 US w Olsztynie 
             Województwo Warmińsko-Mazurskie w liczbach, Olsztyn – styczeń 1999  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 92 

BUDŻET MIASTA, PLANOWANIE STRATEGICZNE, INWESTYCJE  
 
Wdrażanie modelu zarządzania strategicznego rozwojem gminy zakłada warunek pełnego współbrzmienia planowania 
strategicznego i jego realizacji z założeniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
przyjętymi dla jej obszaru. 
Przyjęta w 1998 roku przez Radę Miejską Strategia Rozwoju Olsztyna podkreśla fakt, iż przestrzeń stanowi jeden 
z czynników rozwoju. Stosownie do sposobu jej zagospodarowania w różnym stopniu będzie on mógł stymulować 
lub ograniczać rozwój społeczno-gospodarczy, a także aktywnie wpływać na stan środowiska przyrodniczego. Stąd 
też kształtowanie struktur przestrzennych w aspekcie zarządzania strategicznego stanowi jedno z efektywnych narzę-
dzi regulacji rozwoju oraz ochrony środowiska.  

Miedzy planowaniem przestrzennym, odzwierciedlonym w Studium Uwarunkowań, a planowaniem społeczno-gos-
podarczym, będącym przedmiotem Strategii Rozwoju istnieją silne sprzężenia zwrotne.  

Zadaniem planowania kierunków rozwoju przestrzennego jest stworzenie pola działania, jego reguł, określenie moż-
liwych do zastosowania środków oraz ustalenia dopuszczalnych koncepcji i rozwiązań. Planowanie społeczno–gos-
podarcze to wybór koncepcji najkorzystniejszych z punktu widzenia przyjętych w strategii priorytetów i sytuacji okreś-
lonej przez otoczenie.  

Planowanie przestrzenne i planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego osiągać powinny bezpośrednią spójność na 
poziomie planowania taktyczno-operacyjnego obejmującego okres 4-6 lat. Średniookresowe programy taktyczne 
stanowiące jeden z instrumentów planowania strategicznego obejmują także planowanie inwestycji.  

System społeczno-gospodarczy oparty na demokracji i wolnym rynku tworzy istotne uwarunkowania prowadzenia poli-
tyki przestrzennej przez gminę. Należą do nich między innymi: 
– większość inwestycji decydujących o kształcie miasta dokonywana jest przez podmioty niezależne od władz gminy,  
– dynamicznie zachodzą zmiany cywilizacyjne – rozwój motoryzacji, sposób wykorzystania czasu wolnego, popyt na 

usługi kulturalne, edukacyjne, rozwój usług internetowych,  
– rynek odznacza się olbrzymim zróżnicowaniem i zmiennością oraz nieprzewidywalnością. 
– zmieniają się koniunktura i zapotrzebowanie na różnego rodzaju oferty jakie miasto może zaproponować inwes-

torom, 

Zadaniem studium jest wskazanie obszarów wymagających interwencji inwestycyjnej gminy oraz określenie granic do-
puszczalnej działalności inwestycyjnej inicjowanej przez inwestorów prywatnych.  

W stosowanej dotychczas praktyce, do opracowania projektów przystępuje się często dopiero po podjęciu decyzji o rea-
lizacji inwestycji.  

Wdrażanie  Strategii Rozwoju Olsztyna  winno przebiegać  w oparciu  o przygotowane  wcześniej  średniookresowe (obejmujące 
4-6 lat) programy sektorowe. Programowanie średniookresowe powinno angażować podmioty funkcjonujące w sektorze, którego 
dotyczy program (kultura, turystyka, rozwój gospodarczy, ochrona środowiska, ochrona wartości narodowych itp.)  

Istniejąca struktura urzędu, poziom przygotowania służb planistycznych (niedobór kadry w tym zakresie) metody reali-
zacji zadań oraz planowanie ich budżetowania nie sprzyjają tworzeniu takich programów. 
 
Od kilku lat obserwuje się w Gminie Olsztyn tendencję spadkową w wydatkowaniu środków przeznaczonych na inwes-
tycje, czego dowodzi prezentowana niżej tabela: 
 
WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 1996 – 2000 
 

Rok Wydatki 
ogółem 
(w mln zł.) 

Wzrost wydatków 
ogółem (rok pop-
rzedni = 100%) 

Wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne 
(w mln zł.) 

Udział wydatków 
inwestyc. w wy-
datkach ogółem 

Relatywny spadek wydatków 
inwestycyjnych w stosunku 
do roku poprzedniego 

1996 171,2  26,0 15,2  % 100  % 
1997 219,7 28,3  % 33,0 15,0  % 98,7  %  roku ‘96 
1998 259,5 18,1  % 35,2 13,6  % 90,7  %  roku ‘97 
1999 298.8 15,1  % 36,6 12,2  % 89,7  %  roku ‘98 
2000 342.5 14,6  % 35,3  (w tym 17,3 kred.) 10,3  % 84,4  %  roku ‘99 

Oprac. Na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Olsztyna  

Choć udział nakładów inwestycyjnych w wydatkach ogółem maleje - rośnie ilość realizowanych inwestycji.  
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Prowadzi to do rozproszenia środków i możliwości inwestycyjnych miasta przy jednocześnie występującej koniecznoś-
ci zwiększenia zaangażowania służb zajmujących się przygotowaniem i realizacją oraz nadzorem inwestycji (przy-
kładowo w roku ’96 realizowano 60 zadań o charakterze inwestycyjnym, w roku’97 – 59, w roku ’98 – 89 inwestycji, 
w ’99 – 114, podczas gdy w roku 2000 załącznik inwestycyjny do budżetu obejmował 127 pozycji.) 
Na charakter, zakres i kierunki inwestowania w mieście ma wpływ wiele różnorodnych czynników, zarówno meryto-
rycznych jak i pozamerytorycznych, do których zaliczyć można np. czynniki polityczne.  

Niezależnie od aspiracji, oraz oceny realnych potrzeb – możliwości inwestycyjne gminy determinuje wielkość docho-
dów własnych oraz dostępność środków zewnętrznych. Mogą i powinny być one wspierane umiejętnym wykorzysta-
niem dostępnych instrumentów finansowych takich jak kredyty, dług publiczny, czy też wiązanie środków publicznych 
z kapitałem prywatnym w drodze realizacji przedsięwzięć przez podmioty funkcjonujące w oparciu kapitał mieszany.  

W ostatnich latach na strukturę dochodów gminy bardzo silnie wpływają regulacje ustawowe związane z przejmo-
waniem przez samorząd terytorialny kolejnych zadań. Wraz z nimi zmieniają się także zasady ich finansowania.  

Począwszy od 1999 roku znacznie wzrósł udział subwencji ogólnej w dochodach gmin. Jednocześnie zmniejszył się 
w sposób istotny wskaźnik określający wysokość dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód Budżetu 
Państwa. (Głównym ich składnikiem jest podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych uzyskujących dochody 
z działalności na obszarze gminy)   

Oznacza to, że trudniejsze do uzyskania stają się efekty finansowe aktywności samorządów skierowanej na rozwój 
gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Może to być przyczyną ograniczenia tej aktywności, a tym samym og-
raniczenia tej części dochodów, na którą samorząd ma wpływ – choć w ograniczony i pośredni sposób.  

W wypadku subwencji, należy zauważyć, że choć wzrósł ich procentowy udział w dochodach gminy ogółem (również 
nominalnie) to nadal dochód ten nie pokrywa kosztów działalności na jaką subwencja ta jest kierowana.  

Już tylko wydatki ponoszone na oświatę przekraczają wartość subwencji o ok. 35 – 38%. Na przestrzeni ostatnich 
pięciu lat dochody gminy kształtowały się następująco: 
 
WYBRANE KOMPONENTY DOCHODÓW GMINY WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA W LATACH 1996 - 2000 
 

DOCHÓD 

LATA 

1996 1997 1998 1999 2000 

W mln zł. 

DOCHODY WŁASNE GMINY (z wyłączeniem 
subwencji, dotacji, oraz udziałów w podatkach 
stanowiących dochód Budżetu Państwa)  
Stanowi to % w dochodach ogółem 

44,8 63,9 94,8 76,8 100,0 

25,8% 29,6% 37,3% 26,6% 30,3% 

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących 
dochód Budżetu Państwa 

81,2 101,8 118,3 60,8 60,0 

Udział subwencji i dotacji w dochodach ogółem 
47,4   

= 27,3 % 
56,3         

= 26,1 % 
41,2         

= 16,2 % 
149,6       

= 52,3 % 
166,0 

= 50,3 % 

Niedobór subwencji w stosunku do rozmiaru wy-
datków na działalność subwencjonowaną  (w % ) 

ok. 30% ok. 66% ok. 59% ok. 35% ok. 38% 

Dochody ze sprzedaży lokali, obiektów i gruntów  
(Plan na rok 2001 – 20,6mln) 

13,6 11,3 10,6 9,8 17,7 

Kredyty zaciągnięte na pokrycie wydatków 
inwestycyjnych 

- - 2,0 15,5 17,3 

Oprac. Na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu Miasta Olsztyna  
 

Jak to zostało wykazane w powyższej tabeli tylko ok. 30 % dochodów stanowi część, na której wielkość względny 
wpływ ma gmina (część pozostająca po wyłączeniu subwencji, dotacji oraz udziałów w podatkach stanowiących 
dochód Budżetu Państwa).  
 

Znaczącą jej część stanowią dochody ze sprzedaży majątku gminy (lokale, obiekty i grunty). Należy podkreślić, że ma-
jątek gminy w części mogącej stanowić potencjalnie przedmiot sprzedaży jest na wyczerpaniu oraz ze względu na co-
raz mniejszą atrakcyjność popyt na niego jest coraz słabszy.  
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Należy przewidywać, że zmniejszać się będzie radykalnie możliwość uzyskiwania dochodów z tego źródła.  

Konieczne staje się poszukiwanie innych źródeł finansowania działalności miasta.  

Należy podkreślić, że dostęp do środków z funduszy europejskich, a także w coraz większym stopniu tych, którymi 
dysponują różne agendy rządowe możliwy jest pod warunkiem zaangażowania również własnych środków gminy 
(zazwyczaj ok. 50%).  

Do nich należy doliczyć także te, jakie wydatkować należy wyprzedzająco na przygotowanie projektu w kształcie umoż-
liwiającym traktowanie go jako spełniającego warunki wymaganego załącznika do aplikacji.  
Zauważyć przy tym należy, że konieczność wiązania  własnych środków gminy ze środkami zewnętrznymi prowadzić 
może do perturbacji w zakresie utrzymania własnej polityki inwestycyjnej, na rzecz inwestowania w kierunkach prefe-
rowanych przez programy oferujące dofinansowanie. Już dziś za priorytetową uznaje się inwestycję, która ma szansę 
na dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 

Planowanie inwestycji, których realizacja wykracza poza okres roku budżetowego odbywać się powinna  w oparciu 
o prognozę budżetu, dotyczącą okresu jaki obejmować powinien co najmniej czas obowiązywania Czteroletniego 
Planu Inwestycyjnego.  

Metody prognozowania dochodów i wydatków w gminie wymagają stałego doskonalenia, zwłaszcza wobec oczekiwa-
nego, wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, dostępu do Europejskich Funduszy Strukturalnych. Aktualnie 
prognozy te są obarczone znaczną niedokładnością, oparte głównie na przewidywanym utrzymywaniu się trendu 
minionych okresów, który – jak to wynika z wcześniejszych uwag nie może i nie będzie się nadal utrzymywać. Utrud-
nia to w poważnym stopniu możliwości wyszacowania z odpowiednim wyprzedzeniem kwot niezbędnych dla podej-
mowania zadań inwestycyjnych. Utrudnia to również prowadzenie planowej gospodarki inwestycyjnej wykorzystującej 
instrumenty tzw. inżynierii finansowej.  

Dotychczasową politykę finansową charakteryzuje duża ostrożność przy korzystaniu z kredytowania działalności 
inwestycyjnej. Wobec ubywania zasobów materialnych mogących stanowić źródło dochodów z ich sprzedaży po-
żądane będzie większe wykorzystanie tego instrumentu tym bardziej, że zdolność kredytowa gminy kilkakrotnie 
przekracza stopien jej wykorzystania 
 

Wnioski i problemy do rozwiązania 
 
Wobec przewidywanego przystąpienia polski do Unii Europejskiej i wiążącym się z tym rozszerze-
niem możliwości pozyskiwania środków na działalność miasta (w tym zwłaszcza realizację inwesty-
cji) należy zmierzać do dostosowania wydolności struktur urzędu miasta w zakresie efektywnego 
wykorzystania potencjalnych źródeł finansowania.  
 
Szczególnej uwagi wymaga doskonalenie służb analityczno-planistycznych i prognostycznych oraz 
zespołów przygotowujących średniookresowe programy sektorowe, oraz projekty pod potrzeby apli-
kacji do zewnętrznych funduszy finansujących.  
Programy średniookresowe powinny stanowić podstawę decyzji dotyczących działań inwestycyj-
nych. 
 
Należy zmierzać do koncentracji sił i środków poprzez ograniczenie ilości rozpoczynanych inwesty-
cji, uzyskując zwiększenie tempa realizacji, efektywności wykorzystania środków, efektywności nad-
zoru, efektywności wykorzystania personelu itp. 
 
Należy podejmować działania mające na celu zwiększenie partycypacji społecznej w zakresie przed-
sięwzięć służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu. Przyczyniać się to powinno do zwiększe-
nia tempa rozwoju gospodarczego i zwiększeniu dochodów z udziału w podatku dochodowym.   
 
Mając na uwadze rychłe wyczerpanie zasobów majątkowych mogących stanowić źródło dochodów 
ze sprzedaży, należy koncentrować się na poszukiwaniu i kreowaniu nowych źródeł finansowania 
w tym zewnętrznego (kredyty, obligacje komunalne itp) 
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UWARUNKOWANIA GOSPODARCZO–PRZESTRZENNE,  
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA MIASTA 
 
 
NAUKA 
 
Szkoły wyższe 
 
W roku 1999 na bazie Akademii Rolniczo – Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Wyższego Warmińskie-
go Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” utworzony został Uniwersytet Warmińsko – Mazur-
ski. 
Na koniec 1999 roku w Olsztynie mają swoją siedzibę cztery uczelnie wyższe: 
 
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski 
 
oraz niepubliczne: 
 
Olsztyńska Szkoła Wyższa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania 

 
Szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia oraz ilości studentów i absolwentów w w/w szkołach zawie-
ra tablica. 
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SZKOŁY WYŻSZE1 W 1999 R. 
Stan w dniu 31 XII  

 Studenci Absolwenci 
Słuchacze 

studiów pody-
plomowych 

Uczestnicy 
studiów  

doktoran-
ckich 

Nauczyciele 
pełnoza-
trudnieni 

Szkoły 
ogółem 

na studiach 
ogółem 

studiów 

Kierunki 
dziennych zaocznych wieczo-

rowych 
eksternis-
tycznych 

dziennych zaocznych wieczo-
rowych 

eksternis-
tycznych 

Ogółem............................................................29853 16249 13532 - 72 4037 2061 1929 12 35 5656 402 1674 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ..................24641 14983 9586 - 72 3878 2003 1828 12 35 4858 402 1613 
Zootechnika  .....................................................1066 675 391 - - 195 121 74 - - . . . 
Towaroznawstwo ..............................................246 246 - - - - - - - - . . . 
Biologia ............................................................669 557 112 - - 64 48 16 - - . . . 
Biotechnologia ..................................................142 142 - - - - - - - - . . . 

Geodezja i kartografia ................................ 1727 676 1051 - - 257 128 129 - - . . . 
Gospodarka przestrzenna ................................235 235 - - - 40 40 - - - . . . 
Informatyka.......................................................106 106 - - - - - - - - . . . 
Matematyka ......................................................487 280 207 - - 139 89 50 - - . . . 
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa..........181 117 64 - - - - - - - . . . 
Filologia polska .................................................983 588 395 - - 148 58 90 - - . . . 

Zarządzanie i marketing ................................ 1744 1003 741 - - 177 72 105 - - . . . 
Filologia angielska ............................................107 107 - - - 39 27 - 12 - . . . 
Administracja ....................................................2286 1109 1177 - - 465 222 243 - - . . . 
Filologia germańska ..........................................198 159 39 - - 24 24 - - - . . . 
Teologia ...........................................................520 164 356 - - 103 11 92 - - . . . 
Filologia wschodniosłowiańska ..........................147 119 28 - - 22 14 8 - - . . . 

Rolnictwo..........................................................1686 1096 590 - - 507 287 198 - 22 . . . 
Filologia rosyjska .............................................. 65 65 - - - 22 22 - - - . . . 
Ogrodnictwo .....................................................155 98 57 - - - - - - - . . . 
Historia .............................................................723 544 179 - - 58 37 21 - - . . . 
Wychowanie plastyczne ................................ 286 152 134 - - 37 37 - - - . . . 
Politologia.........................................................876 493 383 - - 109 40 69 - - . . . 

Wychowanie muzyczne................................ 174 116 58 - - 30 23 7 - - . . . 
Weterynaria ......................................................890 890 - - - 63 63 - - - . . . 
Budownictwo ....................................................817 418 399 - - 78 59 19 - - . . . 
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SZKOŁY WYŻSZE1 W 1999 R. 
Stan w dniu 31 XII  

 Studenci Absolwenci 
Słuchacze 

studiów pody-
plomowych 

Uczestnicy 
studiów  

doktoran-
ckich 

Nauczyciele 
pełnoza-
trudnieni 

Szkoły 
ogółem 

na studiach 
ogółem 

studiów 

Kierunki 
dziennych zaocznych wieczo-

rowych 
eksternis-
tycznych 

dziennych zaocznych wieczo-
rowych 

eksternis-
tycznych 

Inżynieria środowiska ........................................154 154 - - - - - - - - . . . 
Mechanika i budowa maszyn.............................529 298 231 - - 52 46 6 - - . . . 
Technika rolnicza i leśna ................................ 332 162 170 - - 31 6 25 - - . . . 

Wychowanie techniczne ................................ 567 230 337 - - 73 38 35 - - . . . 
Inżynieria chemiczna ........................................ 25 25 - - - - - - - - . . . 
Technologia żywności ................................ 1629 987 570 - 72 399 252 134 - 13 . . . 
Ochrona środowiska .........................................1434 1023 411 - - 88 88 - - - . . . 
Rybactwo ........................................................337 249 88 - - 26 26 - - - . . . 
Pedagogika ......................................................3118 1700 1418 - - 632 125 507 - - . . . 

Olsztyńska Szkoła Wyższa .............................1182 191 991 - - - - - - - 591 - 13 
Pedagogika resocjalizacyjna .............................867 112 755 - - - - - - - . - . 
Animacja turystyki .............................................203 56 147 - - - - - - - . - . 
Fizjoterapia ....................................................... 54 23 31 - - - - - - - . - . 
Wychowanie fizyczne ........................................ 58 - 58 - - - - - - - . - . 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii...........3204 840 2364 - - - - - - - 145 - 28 

Ekonomia .........................................................2094 489 1605 - - - - - - - . - . 
Informatyka i ekonometria ................................1110 351 759 - - - - - - - . - . 

Olsztyńska Wyższa Szkoła Zarządzania .........826 235 591 - - 159 58 101 - - 62 - 20 

Zarządzanie i marketing ................................ 826 235 591 - - 159 58 101 - - . - . 
 

 

Problemy do rozwiązania: 
 

Należy stworzyć możliwości i ułatwić rozwój szkolnictwa wyższego w Olsztynie jako jednej z ważniejszych funkcji miastotwórczej i metropolitarnej miasta. 
 
Warunki te powinny w równym stopniu dotyczyć Uniwersytetu W3armińsko-Mazurskiego jak i innych uczelni. 

1 Bez filii 
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EDUKACJA 
 
Dane poniższe przygotowano na podstawie danych zebranych z placówek prowadzonych przez gminę 
Olsztyn. 
 
PRZEDSZKOLA 
 
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym w latach 1997–2000 wykazuje tendencję spadkową. Z roku na rok zmniejsza się 
ilość dzieci uczęszczających do przedszkola, głównie na skutek pogarszającej się sytuacji materialnej rodzin spowo-
dowanej bezrobociem, znaczącym spadkiem liczby urodzeń, jak również wzrostem opłat za świadczone przez przed-
szkola usługi. 
 

Zmniejszająca się liczba dzieci wymagających opieki przedszkolnej spowodowała w latach 1996 – 2000 spadek ilości 
placówek przedszkolnych z 39 do 33 oraz liczby zatrudnionych w nich nauczycieli.  
Obecnie do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych uczęszcza 50% dzieci sześcioletnich. 

 
STAN PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OLSZTYN ILUSTRUJE TABELA: 

 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 

Przedszkola 
Liczba  placówek 36 33 33 33 
Liczba  miejsc 3475 3520 3495 3425 
Liczba  oddziałów 141 144 143 140 
Dzieci 3533 3560 3530 3473 
Nauczyciele 298 303 302 295 

Oddziały  przedszkolne  

Liczba  placówek 26 25 17 17 
Liczba  oddziałów 46 43 37 37 
Dzieci 1074 1032 924 715 
Nauczyciele 46 43 37 37 

Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
 

Przedszkola publiczne na terenie miasta Olsztyna proponują szeroką ofertę świadczonych usług. Oprócz zadań 
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych pełnią funkcję środowiskową, społeczną: dostosowują godziny otwarcia 
do potrzeb rodziców; udostępniają pomieszczenia i place zabaw do organizacji imprez osiedlowych; prowadzą peda-
gogizację rodziców oraz pomoc dzieciom, kierując je do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 
Oprócz środków uzyskiwanych od organu prowadzącego oraz opłat rodziców, przedszkola starają się o dodatkowe 
fundusze – uzyskiwane z darowizn, od sponsorów, z organizowanych loterii fantowych, kiermaszy oraz innych akcji 
dochodowych. 
 

Tendencje spadkowe, w latach 1997 – 2000, obserwuje się odnośnie dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat.  
 
SZKOŁY PODSTAWOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN: 

Wyszczególnienie 1997 1998 1999 2000 

Szkoły podstawowe 
Liczba  szkół 28 28 20 20 
Liczba  oddziałów 762 728 607 476 
Nauczyciele 1341 1393 1218 897 
Uczniowie 19361 18412 15186 12169 

Absolwenci * 2781 2958 2770 kl.VI-2266 
kl.VIII-2577 

Liczba uczniów na: 
Szkołę 692 658 760 608 
Oddział 25 25 25 25 
Nauczyciela 14 13 12 13 

       *liczba  absolwentów  dotyczy  poprzedniego  roku 
Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 99 

Zmniejszająca się liczba dzieci w szkołach podstawowych wpłynęła na zmniejszenie ilości oddziałów w szkołach, lli-
czebności oddziałów, co w konsekwencji poprawiło wskaźnik zmianowości w szkołach. 
Wdrażanie reformy systemu edukacji, a w szczególności wprowadzenie z dniem 1 września 1999r. nowego systemu 
szkolnego, spowodowało konieczność utworzenia nowej sieci szkolnej: likwidację niektórych szkół podstawowych – 
w budynkach po tych szkołach utworzono gimnazja. 
 

 
Wnioski do załatwienia: 
 
Z analizy lokalizacji szkół podstawowych wynika że obowiązujące granice rejonów szkolnych zdeter-
minowane są istniejącymi obiektami (rzutuje na to brak realizacji przewidywanych w planach zagos-
podarowania przestrzennego szkół) a ich  zasięg wykracza poza optymalny zasięg dojścia (patrz 
na mapie teoretyczne izochrony dojścia). Należy dążyć do skrócenia izochrony dość do szkół pods-
tawowych (dzieci najmłodsze) 
 
Szkoły są nierównomiernie obciążone i sytuację w pewnym stopniu łagodzi nadchodzący niż demo-
graficzny. Należy dążyć do realizacji właściwego standardu  obsługi ( przede wszystkim ilości dzieci 
na klasę) zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta (Uchwała Nr XLI/648/2001 z dnia 31 stycznia 2001r. 
w sprawie kierunków rozwoju oświaty samorządowej w latach 2001÷2003). 
 
Rozpatrując rejonizację szkół istniejących i terenów rozwojowych budownictwa mieszkaniowego 
stwierdza się w przyszłości brak szkół w Gutkowie, Redykajnach, w południowo wschodniej części 
Jarot, w Pieczewie. w Gutkowie. Należy zabezpieczyć możliwość ich realizacji. 
 
Na sytuację taką dodatkowo rzutują przyszłe tereny zabudowy mieszkaniowej na terenie gminy Jon-
kowo, Stawigudy i Purdy – miasto nie może ponosić w pełni obciążenia płynącego z tego powodu, 
konieczny jest współudział w ich powstawaniu gospodarzy tych terenów.  
Należy  podjąć wspólne działania gmin  i miasta Olsztyna 
 
Niedopuszczalna jest rezygnacja z lokalizacji szkół przewidzianych planami w tych osiedlach. W o-
parciu o stan istniejący rozmieszczenia ludności i lokalizacji szkół oraz o długookresowe prognozy 
demograficzne niezbędna jest szczegółowa analiza lokalizacji szkół w Olsztynie uwzględniająca po-
trzebę poprawy sytuacji szkół istniejących oraz zabezpieczenie ich lokalizacji w przyszłości. 
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SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE W ROKU SZKOLNYM 1999/2000  
Stan na początku roku szkolnego 

 
 

Wyszczególnienie 

 
 

Szkoły 

 
 

Uczniowie 

 
Nauczyciele 

pełnozatrud-nieni  

 
 

Absolwenci 

Szkoły podstawowe:     
   dla dzieci i młodzieży ...................................  25 15577 1015 2696 

   specjalne.....................................................  5 227 68 36 

   dla dorosłych ...............................................  1 36 - 28 

Gimnazja:     

   dla dzieci i młodzieży ...................................  18 2530 144 - 

   specjalne.....................................................  4 51 6 - 

   dla dorosłych ...............................................  1 33 - - 

Licea ogólnokształcące:     

   dla młodzieży ..............................................  15 7997 399 1629 

   dla dorosłych ...............................................  5 2140 23 325 

Szkoły zawodowe:     

   dla młodzieży     

zasadnicze szkoły zawodowe 8 3290 236 993 

      średnie zawodowe ....................................  28 6084 353 1147 

      policealne .................................................  8 863 36 411 

   dla dorosłych     

      zasadnicze szkoły zawodowe ...................   1 97 - 24 

      średnie zawodowe ....................................  5 1457 - 380 

      policealne .................................................  12 1340 - 676 

Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 
 

GIMNAZJA 
 
Idea tzw. silnego gimnazjum jest jednym z zasadniczych elementów koncepcji reformy oświaty. Gimnazja muszą być 
miejscem rzeczywistego wyrównywania szans edukacyjnych, dlatego też są pod stałym nadzorem organu prowadzą-
cego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy. 
Ustalona w Olsztynie sieć gimnazjów wypływała z planowania organizacji na podstawie przewidywanej liczby uczniów 
w rejonach tych szkół, a także bazy lokalowej i dostosowań funkcjonalnych. 
Obecnie szkoły pracują bez zakłóceń, pojawiły się też pierwsze oznaki pozytywnych zmian. Gimnazja stworzyły bar-
dzo dobre warunki integracji uczniów, starają się tworzyć własną tradycję szkolną, ciekawe formy spotkań z rodzicami, 
prowadzą działalność środowiskową . 
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GIMNAZJA PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1997 1998 1999 2000 

Gimnazja 

Liczba  gimnazjów - - 15 15 

Liczba  oddziałów - - 96 186 

Nauczyciele - - 219 385 

Uczniowie - - 2470 4902 

Liczba uczniów na: 

Szkołę - - 165 327 

Oddział - - 26 26 

Nauczyciela - - 11 13 

Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
 
 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, SZKOLNICTWO ZAWODOWE 
 
Największym zainteresowaniem absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych cieszą się licea ogólnokształcące, 
wzrasta więc liczba uczniów w tych szkołach.  
Również w szkołach średnich zawodowych liczba uczniów uległa zwiększeniu.  
Zmieniły się proporcje w grupie absolwentów szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na korzyść absolwentów 
liceów ogólnokształcących. Tylko liczba absolwentów LO wskazuje tendencję wzrostową, natomiast zmniejsza się 
liczba absolwentów szkół zasadniczych i średnich szkół zawodowych 
 
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1997 1998 1999 2000 

Licea  ogólnokształcące 

Liczba  szkół 10 10 10 10 

Liczba  oddziałów 221 239 244 248 

Nauczyciele 354 379 460 483 

Uczniowie 6574 7200 7460 7919 

Absolwenci * 1241 1394 1520 1554 

Liczba  uczniów  na: 

Szkołę 657 720 746 790 

Oddział 30 30 30 30 

Nauczyciela 19 19 16 15 

* liczba  absolwentów  dotyczy  poprzedniego  roku  
Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
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SZKOLNICTWO ZAWODOWE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1997 1998 1999 2000 

Szkoły  średnie  zawodowe 

Liczba  szkół 13 13 15 16 

Liczba  oddziałów 166 193 199 210 

Nauczyciele 602 603 611 612 

Uczniowie 4781 5712 5860 5791 

Absolwenci* 974 1126 1089 1111 

Liczba  uczniów  na : 

Szkołę 368 439 390 361 

Oddział 29 30 29 28 

Szkoły  zasadnicze  zawodowe 

Liczba  szkół 7 6 6 7 

Liczba  oddziałów 109 108 108 109 

Uczniowie 3073 2919 3106 2945 

Absolwenci* 990 1009 889 962 

Liczba  uczniów  na : 

Szkołę 439 487 518 420 

Oddział 28 27 29 27 

*liczba  absolwentów  dotyczy  poprzedniego  roku  
Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
 
SZKOŁY POLICEALNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1997 1998 1999 2000 

Szkoły policealne 

Liczba  szkół 2 2 2 2 

Liczba  oddziałów 15 15 15 15 

Nauczyciele 26 25 25 25 

Uczniowie 439 415 452 406 

Absolwenci * 203 204 216 190 

Liczba uczniów na: 

Szkołę 220 208 226 203 

Oddział 30 28 30 27 

Nauczyciela 17 17 18 16 

* liczba  absolwentów  dotyczy  poprzedniego  roku 
Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
 
Nastąpił wzrost zainteresowania kształceniem się dorosłych w formach szkolnych, w których dominują licea zawodowe 
i licea ogólnokształcące. 
Wzrosło również zainteresowanie kształceniem się dorosłych w formach pozaszkolnych, przede wszystkim zawodo-
wych, ułatwiających zmianę zawodu i związanych z przekwalifikowywaniem się. 
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SZKOLNICTWO  SPECJALNE  
 
Placówki oświatowe specjalne umożliwiają dzieciom i młodzieży zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego pobie-
ranie nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 
Na terenie Olsztyna funkcjonują: przedszkola specjalne, szkoły podstawowe specjalne, szkoła dla dzieci niesłyszących 
oraz dzieci przewlekle chorych. Na podbudowie tych szkół uczniowie mają możliwość kontynuowania dalszej nauki w 
gimnazjach. Istnieje również szkoła zasadnicza specjalna. 
Od 1 stycznia 1999 r. prowadzenie szkół specjalnych przejęła gmina. 
 
SZKOŁY SPECJALNE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ OLSZTYN 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1999 2000 

Szkoły podstawowe 

LICZBA  SZKÓŁ 6 6 

Oddziały 42 40 

Nauczyciele 97 90 

Uczniowie 409 347 

Gimnazja 

LICZBA  SZKÓŁ 5 6 

Oddziały 9 15 
Nauczyciele 21 41 

Uczniowie 73 154 

Zasadnicze szkoły zawodowe 

LICZBA SZKÓŁ  1 1 

Oddziały 17 18 

Nauczyciele 37 41 

Uczniowie 255 272 

   Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
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LICZBA MIEJSC W SZKOŁACH PUBLICZNYCH W ODNIESIENIU DO PROGNOZY ROZWOJU  DEMOGRAFICZNEGO OLSZTYNA DO 2030R. 
 

RODZAJ 
SZKOŁY 

LICZBA MIEJSC PROGNOZOWANA LICZBA UCZNIÓW 3 

STAN ISTNIE-
JĄCY 1 (ilość 

pomieszczeń 
do nauki *liczba 

uczniów 
w oddziale) 

PROJEKTO-
WANA ILOŚĆ 

MIEJSC 2 
(powierzchnia 

terenów oświaty 
w obowiązujących 

pzp/ 30m2 na ucznia 

SUMA 

2005 2010 2020 2030 

OLSZTYN 

TER. 
REZERW 
MIESZK. 

W GMINACH 
SĄSIEDNICH 

SUMA OLSZTYN 

TER. 
REZERW 
MIESZK. 

W GMINACH 
SĄSIEDNICH 

SUMA OLSZTYN 

TER. 
REZERW 
MIESZK. 

W GMINACH 
SĄSIEDNICH 

SUMA OLSZTYN 

TER. 
REZERW 
MIESZK. 

W GMINACH 
SĄSIEDNICH 

SUMA 

SZKOŁY POD-
STAWOWE 

367*22= 
8074 

10,1 HA/30M2= 

3365 
11439 9854 778 10732 11738 918 12656 14342 1121 15463 13747 1075 14822 

GIMNAZJA 
221*26= 

5746 
– 5746 6074 475 6549 5124 401 5525 7556 591 8147 7402 579 7459 

LICEA OGÓLN. 
I SZKOŁY 
ZAWODOWE 

(213+206)*26= 
10894 

– 10894 7401 578 7979 6164 482 6646 7596 594 8190 7037 628 7665 

1 ilość miejsc w szkołach obliczono wg standardu przyjętego w uchwale nr xli/648/2001 rady miasta olsztyn z dnia 31 stycznia 2001r., dot. optymalnej ilości uczniów w oddziale szkolnym wg zestawienia pomieszczeń 
do nauki (bez sal gimnastycznych) w istniejących szkołach, na podstawie materiałów z wydz. oświaty urzędu miasta olsztyn. 

2 projektowaną ilość miejsc obliczono wg standardu 30m2 terenu działki szkolnej na 1 ucznia, stosowanego w polsce przy programowaniu usług oświatowych. 
3 liczbę uczniów przyjęto wg "prognozy rozwoju demograficznego miasta olsztyna do 2025r.", zamieszczonej w strategii rozwoju olsztyna z maja 1997r. 
 
Wnioski: 
 
Do 2030 roku zabraknie ok.3400 miejsc w szkołach podstawowych, przy uwzględnieniu rezerw terenów na usługi oświatowe, określonych w obowiązujących 
planach zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to konieczność budowy pięciu szkół (ponad istniejące rezerwy), przy założeniu optymalnej wielkości 
szkoły podstawowej na 600 do 700 uczniów. 
 
W gimnazjach wg danych z roku szkolnego 2000/2001, w którym do gimnazjów uczęszczały dwa roczniki z docelowych trzech, zabraknie ok.1400 miejsc. 
Przyjmując optymalną wielkość szkoły jak dla szkół podstawowych trzeba będzie wybudować dwa gimnazja. 
 
W liceach i szkołach zawodowych w 2030 roku powstanie nadwyżka ok.3200 miejsc. Biorąc pod uwagę zwiększony procent uczestnictwa młodzieży z okolic 
Olsztyna w nauczaniu ponad gimnazjalnym w bilansie miejsc nie można uwzględnić nadwyżki miejsc w szkołach podstawowych i gimnazjach.
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PRZEDSZKOLA I SZKOŁY NIE PROWADZONE PRZEZ GMINĘ. 
 

Poza przedszkolami i szkołami prowadzonymi przez gminę, w Olsztynie funkcjonują także placówki oświatowe prowa-
dzone przez inne podmioty. 
 
WYKAZ PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM SĄ INNE PODMIOTY, ANIŻELI 
GMINA OLSZTYN 
 

NAZWA OSOBA  PROWADZACA TYP VI 1997 VI 1998 VI 1999 IV 2000 

Przedszkole Waldorfskie Stowarzyszenie Wolna 
Szkoła Waldorfska 

Przedszkole niepubliczne 37 28 7 0 

Przedszkole Niepubliczne 
„Stokrotka” 

Joanna Żak Przedszkole niepubliczne 0 60 64 63 

Przedszkole Waldorfskie Barbara Piesak Przedszkole niepubliczne 0 0 21 21 

Przedszkole „Bajka” Tamara Samoiłło Przedszkole niepubliczne 0 0 0 16 

Niepubliczne Przedszkole 
im.Świętej Rodziny w Olsztynie 

Stowarzyszenie Świętej 
Rodziny 

Przedszkole niepubliczne 0 0 0 11 

Przedszkole Diecezjalne Kuria Biskupia Diecezji 
Warmińskiej 

Przedszkole publiczne 52 54 54 54 

Społeczna Szkoła Podstawowa 
„101” 

Towarzystwo Przyjaciół 
Społecznej Szkoły Podsta-
wowej 

Szkoła podstawowa 138 143 138 103 

Niepubliczna Szkoła „Absolwent” Zofia Rączkiewicz Szkoła podstawowa 128 136 130 118 
Waldorfska Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa  

Stowarzyszenie Wolna 
Szkoła Waldorfska 

szkoła podstawowa 24 29 31 27 

Autorska Szkoła Podstawowa 
„Żak” 

Stowarzyszenie Wspierania 
Inicjatyw Edukacyjnych 
„Żak” 

szkoła podstawowa 48 84 87 105 

Katolicka Szkoła Podstawowa im. 
Świętej Rodziny 

Stowarzyszenie Świętej 
Rodziny 

szkoła podstawowa 0 11 25 45 

  oddział „0” 0 0 16 0 
Niepubliczna Szkoła „Absolwent” Zofia Rączkiewicz gimnazjum 0 0 0 13 

Społeczne Gimnazjum „101” Towarzystwo Przyjaciół 
Społecznej Szkoły Podsta-
wowej 

gimnazjum 0 0 0 13 

Gimnazjum Katolickie                    
w Olsztynie 

Towarzystwo Przyjaciół 
Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego 

gimnazjum 0 0 0 35 

Katolickie Liceum Ogólnokształ-
cące 

Towarzystwo Przyjaciół 
Katolickiego Liceum Ogól-
nokształcącego 

liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży 

156 165 152 133 

Ekologiczne Liceum Ogólno-
kształcące „Kastalia” 

Stowarzyszenie Ekologiczne 
„Kastalia” w Olsztynie 

liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży 

90 95 101 107 

II Ogólnokształcące Liceum 
Ekologiczne „AURA” 

Towarzystwo Przyjaciół 
Liceum Ekologicznego 

liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży 

87 126 116 121 

Liceum Ogólnokształcące 
„EPROM” 

Halina Sarnowicz liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży 

13 29 52 63 

  liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych 

9 54 59 67 

Prywatne Liceum Ogólnokształ-
cące  

Józef Rusiecki liceum ogólnokształcące 
dla młodzieży 

136 159 156 141 

Prywatne Zaoczne Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Kazimierz                Sienkie-
wicz 

liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych 

104 162 224 249 
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NAZWA OSOBA  PROWADZACA TYP VI 1997 VI 1998 VI 1999 IV 2000 

Prywatne Wieczorowe Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 

Florian Tadeusz Bokota 
,Magdalena Paszkiewicz 

liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych 

0 42 106 191 

Prywatne Liceum Ogólnokształ-
cące dla Dorosłych 

Jaromir Mocarski             
Lidia Dziedzic- Mocarska 

liceum ogólnokształcące 
dla dorosłych 

0 79 240 467 

Warmińsko-Mazurska Szkoła 
Rzemiosła Izby Rzemieślniczej 

Izba Rzemieślnicza szkoła zasadnicza dla 
młodzieży 

59 70 59 55 

Policealne Studium Zawodowe 
TWP im. Dr Władysława Gębika 

Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej  

szkoła policealna dla 
młodzieży 

279 234 112 20 

  szkoła policealna dla 
dorosłych 

662 551 201 37 

Szkoła Bankowości i Finansów                 Towarzystwo Edukacji 
Bankowej S.A. 

szkoła policealna dla 
młodzieży 

0 0 0 11 

Szkoła Bankowości i Finansów                 Towarzystwo Edukacji 
Bankowej S.A. 

szkoła policealna dla 
dorosłych 

107 151 150 108 

Policealne Studium Zawodowe 
W-M. ZDZ 

Warmińsko-Mazurski Zakład 
Doskonalenia Zawodowego 

szkoła policealna dla 
dorosłych stacjonarna 

53 112 126 134 

  szkoła policealna dla 
dorosłych zaoczna 

207 412 324 266 

Policealne Studium Zawodowe  Józef Rusiecki szkoła policealna dla 
młodzieży 

47 35 0 0 

  szkoła policealna dla 
dorosłych 

74 109 45 48 

Szkoła Policealna PTE Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne 

szkoła policealna dla 
dorosłych 

67 95 64 126 

Olsztyńska Szkoła Biznesu – 
Policealne Studium dla Menedże-
rów 

Bożena Ziomek szkoła policealna dla 
dorosłych 

0 0 0 15 

Niepubliczne Medyczne Studium 
Fizjoterapii 

Józef Rusiecki szkoła policealna dla 
młodzieży 

0 0 39 17 

Policealne Studium Reklamy „Instytut Promocji” Sp. z o.o. szkoła policealna dla 
młodzieży 

0 0 0 12 

  szkoła policealna dla 
dorosłych 

0 0 0 16 

Policealne Studium Zawodowe 
Bankowości, Hotelarstwa i 
Turystyki 

Fundacja na Rzecz Dzieci z 
Obszarów Ekologicznie 
Zagrożonych 

szkoła policealna dla 
młodzieży 

93 38 0 0 

  szkoła policealna dla 
dorosłych 

65 28 0 0 

Olsztyńska Szkoła Zarządzania i 
Administracji 

Olsztyńskie Towarzystwo 
Gospodarcze 

szkoła policealna dla 
dorosłych 

29 0 0 0 

   Źródło: Dane Wydziału Oświaty z arkuszy organizacyjnych  placówek 
 
Na terenie Olsztyna działa kilkanaście niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – prowadzących działalność 
kursową.  
Istnieje również Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym “KOŁO”, w którym opieką objętych jest 60 dzieci i młodzieży.  
Od 1 września 2000 r. planowane jest uruchomienie pięciu nowych niepublicznych gimnazjów. 
 

Sprawy do rozwiązania: 
 

Należy opracować program operacyjny w zakresie modernizacji i rozwoju szkolnictwa określający, 
oprócz potrzeb w następnych latach, także podnoszenie standardów nauczania we wszystkich rodza-
jach szkół  (istniejących) oraz sposób wykorzystania szkół nie odpowiadających przyjętym standar-
dom. 
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OCHRONA ZDROWIA 
 
Do zadań gminy należy zaspokajanie, określonych ustawą, potrzeb wspólnoty z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.  Miasto na prawach powiatu wykonuje 
natomiast, określone ustawami, zadania publiczne w zakresie: 
 

– promocji i ochrony zdrowia, 
– pomocy społecznej, 
– polityki prorodzinnej, 
– wspierania osób niepełnosprawnych, 
– przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 
– współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
 
LECZNICTWO OTWARTE 
 
Wraz ze zmianą prawodawstwa wprowadzającego z dniem 1 stycznia 1999 r. instytucję Kas Chorych, radykalnej zmia-
nie uległa rola Miasta w prowadzeniu zadań z zakresu ochrony zdrowia. Wprowadzona ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. 
o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym ograniczyła kompetencje gminy do roli organu założycielskiego.  
Zniesiono „rejonizację usług medycznych”. Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza rodzinnego oraz lekarzy wszyst-
kich innych specjalności. Również wybór szpitala pozostaje w gestii pacjenta. Na terenie Miasta Olsztyna o dostępno-
ści do świadczeń decydują w dużej mierzeWarmińsko-Mazurska Regionalna Kasa Chorych oraz Branżowa Kasa 
Chorych. 
W związku ze zmianą płatnika, zmianie uległa również struktura świadczeniodawców. Nastąpiła całkowita prywatyzacja 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz w dużym zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.  
Uchwała nr XVII/227/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 października 1999r. w sprawie likwidacji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zakład Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej spowodowała zmiany 
w statusie prawnym podmiotów realizujących świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.  
Na terenie miasta, głównie na bazie dotychczasowych przychodni rejonowych, funkcjonują niepubliczne zakłady opieki 
zdrowotnej, spółki, indywidualne praktyki zarówno lekarskie jak i pielęgniarskie, generując powstanie konkurencji 
na rynku świadczeń.  
Obecnie w lecznictwie otwartym Miasto jest organem założycielskim dla Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworco-
wej, świadczącej usługi w ramach umowy z kasami chorych. 
 
LECZNICTWO STACJONARNE. 
 
W 1999 roku miało miejsce przekształcenie w sieci szpitali funkcjonujących w mieście. Pozostały jak w latach poprzed-
nich: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy, Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA, Specjalistyczny Zespół Pulmonologii i Onkologii, 103 Szpital Wojskowy 
SP ZOZ oraz Specjalistyczny Szpital Psychiatryczny.  
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych 
do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył, Miasto na prawach powiatu- Olsztyn, z dniem 1 stycznia 1999 r. stało 
się organem założycielskim dla Szpitala Kolejowego w Olsztynie. W czerwcu Rada Społeczna przy Szpitalu Kolejowym 
w oparciu o wcześniejsze ustalenia zawnioskowała o przyłączenie Szpitala Kolejowego do Miejskiego Szpitala Zespo-
lonego. 
W efekcie na podstawie Uchwały nr XVII/226/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 13 października 1999r. w sprawie 
przyłączenia Szpitala Kolejowego do Miejskiego Szpitala Zespolonego nastąpiła likwidacja Szpitala Kolejowego. Na 
skutek przeprowadzonej restrukturyzacji i poszerzenia bazy lokalowej Miejski Szpital Zespolony złożył do Kasy Cho-
rych znacznie poszerzoną ofertę na świadczenia zdrowotne. 
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SZPITALE  

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 

1999 

ogółem 
z tego 

opieki krótkoterminowej opieki mieszanej 

Szpitale 1 ................................................................ 5 5 3 2 

Łóżka rzeczywiste   ................................................ 1455 1342 618 724 

Leczeni      

    z ruchem międzyoddziałowym   .......................... 37753 44013 23858 20155 

    bez ruchu międzyoddziałowego  ......................... 35759 42320 23433 18887 

Osobodni leczenia  ................................................. 404339 414944 189491 225453 

Porady lekarskie udzielone pacjentom nie hospita-

lizowanym................................................................ 

40164 9472 1269 8203 

Oddziały dzienne .................................................... . 3 1 2 

     Ilość miejsc ........................................................ 5 5 5 - 

     osoby przebywające  ......................................... 2696 1078 269 809 
1 Cywilnej służby zdrowia                   Uwaga : Szpitale, łóżka rzeczywiste według stanu w dniu 31 XII 
Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 
 
POMOC DORAŹNA CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA 

Wyszczególnienie 1998 1999 

Karetki sanitarne do przewozu chorych..................................................  4 2 
Karetki sanitarne z obsadą ....................................................................  5 3 
   w tym zespoły reanimacyjne ...............................................................  2 2 

Wyjazdy    
   do zachorowań ..................................................................................  18872 12202 
   wypadków..........................................................................................  2517 2098 
Udzielona pomoc medyczna (osoby) .....................................................  23255 14456 

Stan w dniu. 31 XII 
Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 
 
APTEKI  1 

Wyszczególnienie 1998 1999 

Apteki ogółem  ........................................................................................... 40 47 

        w tym prywatne .................................................................................. 38 45 

                  w tym  wyłącznie leków gotowych  .......................................... 4 7 

                              w tym pełniące dyżury nocne stałe lub okresowe  ....... 34 36 

Liczba ludności na 1 aptekę  ...................................................................... 4273 3671 

Aptekarze 2 pracujący w aptekach  ................................................. 95 110 

   Stan w dn. 31 XII      1 Łącznie z Kolejową Służbą Zdrowia      2 Wyłącznie z tytułem mgr  farmacji 
Źródło: Urząd Statystyczny Olsztyn 
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STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB W ZAKRESIE: 
 
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 

Na terenie miasta funkcjonuje: 
– 36 niepublicznych zakładów świadczących opiekę z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (lekarze rodzinni, prak-

tyki indywidualne i grupowe lekarzy poz),  
– 7 niepublicznych zakładów opieki pielęgniarskiej lub położniczej (indywidualne lub grupowe praktyki pielęgniarek 

lub położnych), 
– 53 niepublicznych zakładów świadczących opiekę stomatologiczną ( w przeważającej części są to indywidualne 

praktyki stomatologiczne)świadczących  usługi na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w ramach umów z Ka-
sami Chorych. 

 
LEKARZE RODZINNI 
 
Ogółem lekarze rodzinni w Olsztynie obejmują opieką ok.140.000 osoby na podstawie kontraktów z Warmińsko–Ma-
zurską Regionalną Kasą Chorych (nie tylko mieszkańcy Olsztyna) oraz 50.000 mieszkańców Olsztyna na podstawie  
kontraktów z Branżową Kasą Chorych 
 
Zgodnie ze standardami jeden lekarz rodzinny powinien mieć pod opieką 2.500 mieszkańców. Jedynie w dwóch 
przypadkach liczba ta jest większa, ale nie  przekracza 3.000, dzięki czemu nie stanowi to znacznego utrudnienia 
dostępności świadczeń. 
 
Większość praktyk lekarzy rodzinnych zlokalizowanych jest w budynkach byłych przychodni rejonowych. Ogółem 
36 praktyk  umiejscowionych jest  w 19 punktach, z czego większość znajduje się w centrum miasta. Praktyki obejmu-
jące opieką największą liczbę mieszkańców zlokalizowane są w obiektach: 
- przy ul. Wyszyńskiego 16   27.526 osoby 
- przy ul. Świtycz – Widackiej 3   19.303 osoby 
- przy ul. Wańkowicza 5    15.654 osoby 
- przy ul. Pana Tadeusza 6   15.266 osób 
- przy al. Wojska Polskiego 33   13.360 osób 
 
Należy przypomnieć ,że z chwilą wejścia w życie w styczniu 1999r ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym 
oraz wprowadzeniu instytucji lekarza rodzinnego została zniesiona zasada rejonizacji i przypisania pacjenta do przy-
chodni określonego rejonu a dowolność wyboru lekarza oznacza, że pacjent może korzystać z opieki lekarza, którego 
praktyka znajduje się w innej, nierzadko odległej części miasta. W związku z tym pacjenci mogą być zapisani do leka-
rza pierwszego kontaktu w dowolnie przez siebie wybranym miejscu. Nie bez znaczenia przy wyborze lekarza pozo-
stają jednak takie czynniki jak:  
– przyzwyczajenie do dotychczasowego lekarza 
– odległość praktyki od miejsca zamieszkania 
– możliwość dobrego dojazdu środkami komunikacji miejskiej 
– większa możliwość uzyskania porady w przypadku praktyki grupowej 
– opinia innych pacjentów o lekarzu 
 
Oceniając zabezpieczenie potrzeb w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej należy, mimo braku rejonizacji, określić 
rozmieszczenie gabinetów lekarzy pierwszego kontaktu, możliwość łatwego dotarcia środkami komunikacji miejskiej 
oraz ilość zapisanych osób przypadających na jednego lekarza. 
 
ROZMIESZCZENIE PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ I MOŻLIWOŚCI DOTARCIA ŚRODKAMI 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
 
Rozmieszczenie placówek udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obrazuje mapa załączo-
na do opracowania oraz poniższa tabela. Tabela ta uwzględnia relacje między ilością mieszkańców poszczególnych 
osiedli a ilością osób zapisanych do lekarzy mających praktyki na terenie tych osiedli.  
 
Wyraźnie zaznacza się tu tendencja do zapisywania się do lekarzy w okolicach miejsca zamieszkania.  
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Od zasady tej odbiegają osiedla Jaroty i Pieczewo. Mieszkańcy tych osiedli  w okolicy zamieszkania mają możliwość 
korzystania z praktyk przy ul. Świtycz-Widackiej 3 i przy ul. Wilczyńskiego 27a, do których zapisanych jest 22.705 pac-
jentów. Liczba mieszkańców tych osiedli wynosi obecnie 35.030, a biorąc pod uwagę dalszy przewidywany rozwój tych 
osiedli liczba  ich mieszkańców wzrośnie w najbliższych latach o ok. 22.500 osób.  
 
Aby zapewnić mieszkańcom właściwą dostępność do lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie 
tych osiedli powinno praktykować co najmniej 23 lekarzy rodzinnych (obecnie jest to 17 osób).  
 
Na szczególną uwagę zasługują również intensywnie rozwijające się osiedla Redykajny (tzw. Likusy północ) i Gutkowo. 
Najbliższe placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajdują się przy ul. Bałtyckiej i przy ul. Rybaki  i są to małe prak-
tyki, w których łącznie pracuje 4 lekarzy.  
 
Przewidywana liczba mieszkańców tych osiedli będzie wynosiła ok. 18.600 osób, co wymagałoby objęcia opieką przez 
co najmniej 7 lekarzy rodzinnych dodatkowo. Zarówno Redykajny jak i Gutkowo są osiedlami o stosunkowo słabej 
infrastrukturze komunikacyjnej. Zatem korzystanie przez mieszkańców Redykajn i Gutkowa z usług lekarzy w innych 
rejonach miasta może być znacznie utrudnione. 
 
Należy również zwrócić uwagę na przewidywany rozwój osiedli położonych tuż poza granicami miasta.  
Mieszkańcy terenów w sąsiedztwie osiedla Zielona Górka z powodu braku możliwości korzystania z komunikacji miej-
skiej będą w sposób naturalny dążyli do korzystania z placówek położonych w centrum miasta, które już obecnie obej-
mują opieką większą ilość pacjentów niż liczba ludności osiedli, w których się znajdują. 
 
Plany rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Purda tuż poza granicami osiedli Mazurskie i Pieczewo każą 
przewidywać, że mieszkańcy tych rejonów będą chcieli korzystać z opieki zdrowotnej w Olsztynie i to najprawdopo-
dobniej  na terenie osiedla Pieczewo, jako posiadającego dosyć dobre połączenia MPK. 
 
PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE 
 
Większość pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych pracuje w praktykach lekarzy rodzinnych, gdyż jest to jednym z wa-
runków kontraktu zawieranego przez Kasy Chorych. 
Spółka położnych środowiskowo-rodzinnych obejmuje opieką 120.682 osoby, tylko na podstawie kontraktu z Kasą Re-
gionalną.  
Średnia ilość osób przypadających na jedną położną środowiskową jest znacznie wyższa niż określone w standardach 
Kasy Chorych 10.000 i wynosi 15.085 osób, z czego kobiety stanowią ok. 1/3.(ca 5 000) 
 
Opieką pielęgniarską pielęgniarek medycyny szkolnej w miejscu nauczania i wychowania  objętych było 36.415 dzieci.  
Pozostałe dzieci powinny być objęte opieką lekarzy rodzinnych. 
 
STOMATOLOGIA 
 
W Olsztynie istnieje rozległa sieć praktyk stomatologicznych, jednakże nie jest możliwe określenie ilości pacjentów 
„przypisanych” do poszczególnych lekarzy ze względu na odmienny system finansowania świadczeń stomatologicz-
nych.  
Kasa Chorych zawiera kontrakty na określoną ilość punktów, przy czym w ramach kontraktu przyznana jest określona 
liczba punktów na usługi protetyczne, której przekroczyć nie można. Pozostałe świadczenia mają różną wartość punk-
tową i jako takie nie są limitowane. Limit dotyczy jedynie sumy zakontraktowanych punktów w ogóle. Liczba punktów 
jest różna w zależności od rodzaju wykonanego zabiegu i nie jest relatywna do ilości przyjętych pacjentów. 
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Nazwa osiedla 
Liczba 
mieszkań-
ców 

Procentowy udział poszczególnych 
grup wiekowych (w zaokrągleniu) 

Adres praktyk lekarskich 

Liczba 
ludności 
objętej 
opieką 

Liczba 
lekarzy Dzieci i 

młodzież 
Wiek 
produk-
cyjny 

Wiek 
poproduk-
cyjny 

Redykajny 850 
Brak 
danych  

Brak 
danych  

Brak 
danych 

brak 0 0 

Gutkowo 1.552 21,0 70 8,9 brak 0 0 

Łupstych 189 28,0 62,9 8,9 brak 0 0 

Likusy 2.393 18,7 62,4 18,8 Ul. Bałtycka 43 5.882 3 

Nad Jeziorem Długim 2.909 17,9 63,6 18,2 Ul. Rybaki 26 1.970 1 

Wojska Polskiego 6.987 20,4 56,8 22,7 
Al. Wojska Polskiego 33 
Al. Wojska Polskiego 37* 

13.360 
6496* 

6 
8* 

Zatorze 7.453 18,8 56,6 24,2 Ul. Puszkina 13 3.624 2 

Podleśna 10.101 19,5 57,5 23,0 brak 0 0 

Zielona Górka 975 21,5 60,9 17,6 brak 0 0 

Kętrzyńskiego 8.766 22,6 60,0 17,4 
Ul. Kajki 6 
Ul. Kościuszki 32/2 

6.492 
4.766 

3 
2 

Śródmieście 3.999 22,6 59,0 18,4 
Ul. Wyzwolenia 26/22 
Ul. 1-go Maja 3 

8.076 
7.062 

4 
7 

Grunwaldzkie 6.441 19,6 67,4 16,6 brak 0 0 

Podgrodzie 11.736 20,4 69,5 10,1 
Ul. Szrajbera 9/1 
Ul. Korczaka 10 

6.237 
3.140 

3 
3 

Dajtki 5.898 21,1 65,6 13,2 Ul. Konopna 2 3.860 2 

Kortowo 4.635 5,0 91,4 3,6 Ul. Kanafojskiego 3 4.880 4 

Kościuszki 7.765 19,9 63,1 17,0 Ul. Głowackiego 28 477 1 

Pojezierze 14.993 15,8 60,8 23,4 Ul. Pana Tadeusza 6 15.266 8 

Kormoran 18.259 16,3 70,3 13,4 Ul. Wyszyńskiego 16 27.526 14 

Mazurskie 4.675 22,1 64,9 13,0 brak 0 0 

Nagórki 13.331 16,2 77,0 6,8 Ul. Wańkowicza 5 15. 654 8 

Brzeziny 1.100 19,3 70,8 9,9 brak 0 0 

Jaroty 23.834 28,4 67,9 3,7 Wilczyńskiego 27a 3.402 6 

Pieczewo 11.196 26,3 70,1 3,5 Ul. Świtycz-Widackiej 3 19.303 11 

* - Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia MSWiA obejmuje opieką mieszkańców całego miasta przede 
wszystkim ubezpieczonych w Branżowej Kasie Chorych dla Służb Mundurowych 

Źródło: dane Wydz. Spraw Społecznych UM Olsztyna 
 
Analiza zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej musi również uwzględniać sytuację demograficzną, zwłaszcza 
w odniesieniu do poszczególnych grup wiekowych.  
 
Szczególnie istotne z punktu widzenia korzystania z opieki zdrowotnej są dwie grupy: dzieci i młodzież, (w tym zwłasz-
cza w wieku 0 – 1 rok), oraz osoby w wieku poprodukcyjnym.  
Te dwie grupy stanowią ponad 80% klientów korzystających ze świadczeń medycznych. 
 
 W tym aspekcie dostępność do świadczeń lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej nabiera szczególnego znaczenia, 
również pod kątem możliwości dotarcia do lekarza środkami komunikacji miejskiej. 
Zestawienie danych w powyższej tabeli wskazuje obszary, na których dostępność do lekarza jest znacznie utrudniona. 
Dotyczy to rejonu miasta obejmującego osiedla: Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna i Zielona Górka.  
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Na osiedlach tych mieszka łącznie 25.516 mieszkańców, jest to wyraźnie starzejąca się populacja – osoby w wieku po-
produkcyjnym stanowią tu ponad 20% mieszkańców.  
Osiedla te zajmują rozległy teren o  bardzo słabej infrastrukturze komunikacji miejskiej w ich obrębie, co powoduje, 
że osoby chcąc skorzystać ze świadczeń medycznych muszą dotrzeć pieszo do lekarza.  Dostępność pogarsza zloka-
lizowanie placówek podstawowej opieki medycznej jedynie w dwóch punktach (al. Wojska Polskiego i ul. Puszkina) 
oraz fakt, że obejmują one opieką zaledwie 16.984 osoby.  
W związku z tym ponad 8500 osób zmuszonych jest poszukiwać opieki lekarskiej w innych częściach miasta. Jeżeli 
przy tym uwzględni się strukturę wiekową mieszkańców tego rejonu i znacznie większe zapotrzebowanie na opiekę 
zdrowotną ludzi starszych i dzieci (na osiedlu Wojska Polskiego osoby w wieku poprodukcyjnym i dzieci stanowią 
łącznie 43,2% mieszkańców). 
 
Należy stwierdzić, że: 
 

zabezpieczenie potrzeb i dostępności do świadczeń zdrowotnych w tym rejonie jest niewystarczające.  
 
Należy zaznaczyć, że mieszkańcy Olsztyna są populacją starzejącą się. Już obecnie  cztery duże osiedla przekroczyły 
próg 20% mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, a w okresie najbliższych  5 lat poziom ten osiągnie kolejnych siedem 
osiedli. Są to przede wszystkim osiedla, które nie są przewidziane w planach rozwoju zabudowy.  
Szczególną uwagę należy zwrócić również na rejony, w których odsetek dzieci i młodzieży przekracza 25% - osiedla: 
Jaroty (28,4%) i Pieczewo (26,3%). Są to osiedla intensywnie rozbudowujące się w związku z czym tendencja "odmła-
dzania" ich populacji będzie się nadal utrzymywać. Wiąże się to z koniecznością planowania dodatkowego zabezpie-
czenia dostępności  świadczeń zdrowotnych zwłaszcza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i pediatrii. 
 
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że obecnie : 
 

Mieszkańcy Olsztyna mają zapewnioną dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej na wystarcza-
jącym poziomie zarówno w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego jak i środowiskowej opieki pielę-
gniarsko-położniczej.  
 

Wystarczająca jest również ilość gabinetów stomatologicznych udzielających świadczeń w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego. 
 

Obszarami o gorszej dostępności do świadczeń z uwagi na położenie i sprawność komunikacji jest 
obecnie rejon osiedli Wojska Polskiego, Zatorze, Podleśna i Zielona Górka. 
 
SPECJALISTYCZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 
 
Świadczenia z zakresu specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są przez: 
– Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie 
– Poradnie specjalistyczne działające przy szpitalach (kilkanaście poradni przy siedmiu szpitalach) 
– Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i prywatne poradnie specjalistyczne świadczące usługi w ramach umów 

z Kasą Chorych – 34 jednostek 
– Prywatne gabinety lekarzy specjalistów i spółki lekarzy specjalistów, które udzielają świadczeń poza systemem kon-

traktów z Kasami Chorych. 
 
Zakres świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej świadczonej zarówno w ramach umów z Kasami Chorych jak i po-
za systemem ubezpieczenia zdrowotnego w pełnym zakresie zabezpiecza potrzeby mieszkańców Olsztyna i okolic.  
 
Jeżeli występują jakiekolwiek utrudnienia czy skargi, dotyczą one przede wszystkim możliwości korzystania z porad 
specjalistów w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (jak wynika ze skarg i zapytań kierowanych w tych sprawach 
do Urzędu Miasta). 
 

Największe problemy występują w uzyskaniu świadczeń diabetologa, urologa, kardiologa i okulisty 
oraz z zakresu chirurgii urazowej.  
 

Jedynym istotnym problemem, który już obecnie daje się zauważyć, a – w związku ze starzeniem się 
populacji – będzie narastał, jest brak lekarzy specjalistów z zakresu gerontologii. 
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STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA 
 
Olsztyn jest miastem wojewódzkim, w którym znajduje się 7 szpitali: 

Miejski Szpital Zespolony    liczba łóżek   400 
Wojewódzki Szpital Zespolony        473 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy    250 
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego    300 
Samodzielny Publiczny Zespół Pulmonologii i Onkologii    260 
ZZOZ MSWiA w Olsztynie 
103 Szpital Wojskowy  
 
Miejski Szpital Zespolony pełni funkcję szpitala miejskiego dla ponad 170.000 mieszkańców, szpitala powiatowego dla 
powiatu olsztyńskiego i okolic oraz świadczy także usługi dla mieszkańców całego województwa uzupełniając tym sa-
mym ofertę usług medycznych świadczonych przez szpitale wojewódzkie.  
Pacjenci spoza Olsztyna stanowią blisko 50% leczonych w Miejskim Szpitalu Zespolonym. 
 
Olsztyn jako miasto wojewódzkie jest w szczególnej sytuacji pod względem ilości i rodzaju znajdujących się na jego 
obszarze szpitali. Znajduje się tu bowiem aż 5 szpitali wojewódzkich, w których znaczny odsetek leczonych stanowią 
mieszkańcy Olsztyna (nawet do 50%). 
  
Analizując rozmieszczenie i wykorzystanie bazy szpitalnej należy stwierdzić, że tylko część jest niewykorzystana w stop-
niu określonym jako efektywny.   
 
Zarówno ilość łóżek szpitalnych jak i ich struktura i rodzaj świadczonych przez nie usług medycznych w szerokim zak-
resie w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta.  
Wyjątek stanowi  zabezpieczenie świadczeń w zakresie onkologii oraz opieki długoterminowej. 
Olsztyn nie jest ośrodkiem akademickim, w którym część świadczeń medycznych byłaby zapewniana przez szpitale kli-
niczne. Charakterystyczna jest także znaczna odległość do najbliższych ośrodków akademickich w Gdańsku, Warsza-
wie i Białymstoku, przekraczająca 200 km. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w zapewnieniu możliwości leczenia cho-
rób nowotworowych.  
 
Mieszkańcy Olsztyna i całego województwa nie mają możliwości korzystania z terapii chorób nowo-
tworowych zgodnie z podstawowymi standardami.  
 
Muszą bowiem korzystać z klinik w ośrodkach akademickich znajdujących się w odległych miejscowościach co stanowi 
znaczne utrudnienie a często wręcz uniemożliwia właściwy proces leczenia. Dotyczy to przede wszystkim radioterapii. 
Zatem  

utworzenie w Olsztynie ośrodka onkologicznego z radioterapią powinno być jednym z priorytetowych zadań w okresie 
najbliższych kilku lat.  

Należy bowiem podkreślić, że choroby nowotworowe są przyczyną niemal ¼ zgonów wśród mieszkańców Olsztyna, 
a liczba zachorowań stale wzrasta. 
 
Kolejną sferą, w której obserwuje się znaczne braki jest leczenie odwykowe.  
 

Dotyczy to zarówno leczenia uzależnień od alkoholu jak i od narkotyków i innych środków odurzających. W Olsztynie 
nie ma ośrodka terapii uzależnień, który w sposób kompleksowy zajmowałby się osobami z problemami uzależnień. 
Istniejący w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego oddział detoksykacyjny, służący mieszkańcom całego 
województwa ma niewystarczającą ilość łóżek. Bywa to powodem odmawiania przyjęcia pacjentów z Olsztyna. Podob-
na sytuacja jest w zakresie ambulatoryjnego lecznictwa odwykowego. Zjawisko uzależnienia od alkoholu oraz wystę-
powanie różnorodnych patologii związanych z nadmiernym spożywaniem alkoholu wykazują tendencje rosnące. 
W sposób wyraźny na terenie Olsztyna występuje również zjawisko narkomanii, do niedawna uznawane za sporadycz-
ne.  
 
W ostatnich kilku latach Olsztyn i województwo warmińsko-mazurskie stały się „zagłębiem narkotykowym”, a przez 
Olsztyn przebiega szlak, którym narkotyki ze Wschodu trafiają do Europy Zachodniej.  
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Nie pozostaje to bez wpływu na mieszkańców miasta. W związku z narastaniem zjawisk związanych z problemami uza-
leżnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, utworzenie ośrodka terapii uzależnień z częścią 
szpitalną staje się pilną potrzebą. Jest to również obowiązek określony przepisami prawa, które na duże miasta nakła-
dają obowiązek prowadzenia takich jednostek. Problemem jest jednak również brak wykwalifikowanej kadry przygoto-
wanej do terapii uzależnień. W Olsztynie jest zaledwie kilku specjalistów terapii uzależnień.  
 
NIEPUBLICZNE ZAKŁADY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ STACJONARNYCH: 
 
NZOZ Malarkiewicz-Kopliński  - udzielający świadczeń położniczych, 
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  Św. Łukasza, 
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  Stowarzyszenia „Niebieski Parasol”, 
 
Zakłady te pełnią rolę uzupełniającą, zwłaszcza zakłady udzielające świadczeń opiekuńczych. Rola tych ostatnich po-
winna wzrosnąć zarówno ze względu na zwiększające się zapotrzebowanie rynku na świadczenia opieki długotermi-
nowej jak i ze względu na zbyt małą ilość łóżek opieki długoterminowej w placówkach publicznych. 
 
Zwiększenie ilości łóżek zapewniających stacjonarna opiekę długoterminową wynika przede wszystkim z postępujące-
go starzenia się populacji Olsztyna.  
 
Co raz większy odsetek osób starych, wydłużanie się średniego czasu życia przy jednoczesnym znacznym obniżaniu 
jakości życia wraz z wiekiem (wiąże się to przede wszystkim z drastycznie pogarszającym się stanem zdrowia) i coraz 
mniejszej wydolności opiekuńczej zarówno rodzin jak i instytucji pomocowych powodują, że w najbliższych kilku latach 
konieczne będzie zwiększenie ilości miejsc w placówkach opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjnych i hospicjach. 
 
ŻŁOBKI  
 

Wyszczególnienie 1998 1999 2000 

Żłobki ogółem 8 8 6 

Miejsca ogółem  457 494 355 

Dzieci przebywające w ciągu roku 1002 1121 2820 

Stan w dn. 31 XII 
 

Do żłobków przyjmowane są dzieci w przedziale wiekowym od roku do trzech lat. Ponadto w dwóch żłobkach tj.Nr5 
i Nr13 mogą być przyjmowane dzieci od 4-ego miesiąca życia.  
Do Żłobka Nr 2  z oddziałami rehabilitacyjnymi kierowane są dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, przepukliną 
oponowo –rdzeniową i opóźnieniem w rozwoju  psycho-ruchowym. Dzieci objęte są wszechstronną opieką, którą 
zapewnia specjalistyczny personel zatrudniony w placówce – psycholog, logopeda, technicy fizjoterapii. Każde dziecko 
ma opracowany indywidualny program usprawniania. 
 
Dla poprawy opieki zdrowotnej należy: 
 

Zabezpieczyć potrzeby w zakresie lekarzy rodzinnych dla rejonów : Zatorza, Redykajn, Gutkowa, Łup-
sztycha, Podleśna, Jaroty, Pieczewo – odciążenie Śródmieścia. 
 
Uwzględnić potrzeby powstających osiedli w gminach Purda, Stawiguda, Gutkowo, Jonkowo i Dywity. 
 
Poprawić standardy ilości pielęgniarek / liczbę mieszkańców przynajmniej zgodnie ze standardem Kas 
Chorych tzn. 1/1 000 mieszkańców. 
 
Objąć 100% dzieci opieką medycyny szkolnej. 
 
Dążyć do równomierniejszego w mieście rozmieszczenia praktyk stomatologicznych (w stosunku 
do „rejonu” obsługi). 
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Dążyć do zapewnienia we właściwym standardzie obsługi: diabetologów, kardiologów, okulistów, oraz 
chirurgii urazowej. 
 
Przy starzejącej się populacji narasta problem braku dostatecznej ilości gerontologów. 
 
W zakresie stacjonarnej opieki zdrowotnej należy: 
 
Dążyć do zapewnienia właściwych standardów opieki w zakresie: 
– chorób nowotworowych 
– lecznictwa odwykowego 
– stacjonarnej opieki długoterminowej 
 
 
POMOC SPOŁECZNA, 

 
ZAKRES DZIAŁAŃ OSŁONOWYCHI AKTYWIZUJĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie realizuje na terenie Olsztyna – miasta na prawach powiatu – zadania 
statutowe wynikające z ustaw dotyczących pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie 
oraz uchwał Rady Miasta Olsztyna, uchwał Zarządu Miasta, zawartych porozumień. 
Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie 
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia 
oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony ma-
cierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu 
i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. 
Podstawą urzeczywistniania systemu pomocy społecznej stanowią skoordynowane działania prowadzone przez służby 
socjalne zatrudnione w 10 usytuowanych w różnych dzielnicach miasta Punktach Pomocy Społecznej, w biurze MOPS, 
a także pracowników licznych, podległych Ośrodkowi półstacjonarnych i stacjonarnych placówek. Umiejscowienie sie-
dzib pracowników socjalnych wśród społeczności umożliwia pełniejsze poznanie problemów i zagrożeń lokalnych, 
sprzyja lepszej współpracy ze środowiskami, których problemy te dotyczą. 
Właściwa diagnoza środowiska, trudności natury fizycznej, psychicznej i społecznej, problemów socjalno – bytowych 
oraz wszelkich wynikających z tego konsekwencji stanowi podstawę świadczenia wsparcia i stosownych form pomocy. 
Działania osłonowe i aktywizujące na rzecz potrzebujących są prowadzone przez MOPS  w ramach Działu Pomocy 
Środowiskowej i Rozwiązywania Problemów Rodziny oraz Działu Pomocy Instytucjonalnej i Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych. 
  
DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW RODZINY 
 
Do zadań Działu Pomocy Środowiskowej i Rozwiązywania Problemów Rodziny należy przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków pieniężnych, udzielanie pomocy rzeczowej, schronienia, posiłku, ubrania , osobom tego pozbawionym, świad-
czenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia 
zdrowotne, sprawianie pogrzebu, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne, a także cały 
wachlarz form pomocy pozamaterialnej w ramach pracy socjalnej. 
Praca socjalna jest rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu 
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
Są to zadania złożone i trudne. Wymagają bowiem uwzględnienia nie tylko aktualnych, doraźnych potrzeb osób i 
rodzin, lecz także włączenia się w realizację takiego modelu pomocy środowiskowej, który polega na mobilizowaniu 
osób i rodzin do aktywnego radzenia sobie z problemami przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnego potencjału. 
Pomoc środowiskowa zakłada współdziałanie służb socjalnych z wieloma podmiotami m. in. sądem, policją, placówka-
mi służby zdrowia, edukacji, poradnictwa, urzędami, organizacjami pozarządowymi itp. 
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Klienci pomocy społecznej to przede wszystkim osoby o niskich dochodach, bezrobotni, niepełnosprawni, przewlekle 
chorzy, osoby niezaradne życiowo, bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, samotne, bezdomne, alko-
holicy i narkomani.  
W roku 2000 z pomocy społecznej korzystało ok. 13% mieszkańców Olsztyna, tj. ponad 22 tysiące osób. Dominującą 
grupę  świadczeniobiorców stanowiły osoby bezrobotne – 26,5%, bezradne w sprawach opiekuńczo – wychowawczych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 22,3%, osoby z długotrwałą chorobą – 20,4%,  niepełnosprawne – 20,3%. 
W związku z reformą administracji publicznej i uzyskaniem przez Olsztyn statusu miasta na prawach powiatu, MOPS 
od 1 stycznia 1999 roku obok zadań własnych i zleconych gminie, realizuje także zadania powiatu wynikające z ustawy 
o pomocy społecznej, w tym m.in. organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej 
na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, pomoc mającą na celu życiowe usamodziel-
nienie i integrację ze środowiskiem osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo- wychowawczych, 
zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze. 
W roku 2000 objęto pomocą 254 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 312 dzieci. 
Zadania pomocy środowiskowej wykonywane są przez wykwalifikowanych pracowników socjalnych zatrudnionych 
w dziesięciu Punktach Pomocy Społecznej oraz dziale świadczeń MOPS. 
W ramach Działu Pomocy Środowiskowej i Rozwiązywania Problemów Rodziny funkcjonuje Miejski Ośrodek Poradnic-
twa Specjalistycznego i Socjalnego uzupełniający system pomocy społecznej poprzez prowadzenie nieodpłatnej dzia-
łalności doradczej i poradnictwa specjalistycznego. 
 
MIEJSKI OŚRODEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I SOCJALNEGO 
 
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego uzupełnia system pomocy społecznej poprzez prowadze-
nie działalności doradczej i poradnictwa specjalistycznego, w tym rodzinnego dla osób i rodzin  mieszkańców Olsztyna. 
Poradnictwo specjalistyczne jest działalnością skierowaną na odzyskanie lub wzmocnienie zdolności do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 
Miejski Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego zatrudnia następujących specjalistów: 
- radcę prawnego oraz konsultanta ds. prawa, 
- psychologów, 
- pedagoga, 
- pracownika socjalnego. 
Udzielane przez specjalistów porady są bezpłatne.  
 
Do zadań ogólnych Ośrodka należy działanie w kierunku wzmocnienia więzi rodzinnych i integracji osób i rodzin ze śro-
dowiskiem, pobudzanie aktywności osób i rodzin w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb życiowych, wspieranie działal-
ności służb socjalnych, propagowanie wiedzy prawniczej i psychologicznej, wspieranie działań prorodzinnych. 
 
Zadania szczegółowe to: 
- prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, 
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach oraz strukturach pomocy społecznej. 
 
W roku 2000 z poradnictwa specjalistycznego skorzystało ok. 1900 osób, tj. 8,6% podopiecznych MOPS. 
Istotnym, realizowanym przez Ośrodek zadaniem jest ścisła współpraca z „Caritas” – Polska Archidiecezji Warmińskiej 
w zakresie prowadzenia poradnictwa ofiarom przemocy domowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.  
 
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH 
 
W zakresie pomocy instytucjonalnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ukształtował struktury odpowiadające potrze-
bom społecznym olsztyńskiego środowiska. Kompleksowo świadczone są usługi na rzecz podopiecznych Ośrodka 
w ramach prowadzonych przez Dział Pomocy Instytucjonalnej i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych domach 
pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, schronisku i innych formach pomocy instytucjonalnej. 
 
W strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje dziewięć dziennych ośrodków wsparcia: 
Dzienny Dom Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Dabrowszczaków 3 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Chata”, ul.Mickiewicza 17/1 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”, ul. Kołobrzeska 6 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej , ul. Fałata 3 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Orłowicza 27 
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Dzienny Dom Pomocy Społecznej „Nasza Przystań” ul. Bałtycka 81 
Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących „Gest”,  ul. Kętrzyńskiego 3/1 
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Świtezianki 4 
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Wyspiańskiego 2. 
 

Ogółem liczba miejsc  – 285 
Liczba osób korzystających – 455 
 
Domy te są środowiskową formą pomocy półstacjonarnej, służącej utrzymaniu osób niepełnosprawnych, starszych, 
przewlekle chorych w ich naturalnym środowisku. W placówkach stwarzane są dla podopiecznych odpowiednie warun-
ki do całodziennego pobytu - zapewnione gorące posiłki, prowadzona jest różnorodna działalność rekreacyjno-kultu-
ralna. Organizowanych jest szereg imprez okolicznościowych, spotkań klubowych, prelekcji, pogadanek, wyjść do kina, 
teatru, filharmonii, muzeum i innych. Ponadto pensjonariusze biorą udział w zajęciach terapeutycznych (ergoterapia, 
muzykoterapia, zajęcia manualne). W każdym domu działa Rada Domu, przy współudziale której opracowywany jest 
plan pracy danej placówki. 
 
Sześć z w/w placówek zostało powołanych specjalnie pod kątem określonych grup niepełnosprawności: 
dla inwalidów słuchu – Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących „GEST”, ul. Kętrzyńskiego,  
dla inwalidów wzroku – Dzienny Dom Pomocy Społecznej „NASZA CHATA”, ul. Mickiewicza, 
dla osób niepełnosprawnych ruchowo - Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Dąbrowszczaków, 
dla osób chorych reumatycznie i na stwardnienie rozsiane - Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Orłowicza, 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, 
ul.Wyspiańskiego, 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Świtezianki. 
 
W Dziennych Domach przy ul. Dąbrowszczaków i Orłowicza prowadzona jest szeroka  działalność rehabilitacyjna - 
usprawniająca gimnastyka grupowa, rehabilitacja lecznicza, w tym ćwiczenia indywidualne, zabiegi fizykoterapeutycz-
ne, masaże, hydromasaże. Wzbogacenie placówek o nowy, specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny znacznie poprawiło 
jakość oraz skuteczność leczenia.  
 
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
ruchowo i upośledzonej umysłowo.  
Liczba miejsc 25. 
Program rehabilitacyjny obejmuje rehabilitację ruchową, społeczną, rozwój potrzeb poznawczych, estetycznych i 
kulturalnych, kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu. Ośrodek zapewnienia również opiekę logopedycz-
ną i psychologiczną. 
 
Rehabilitację psychoruchową dzieci prowadzi również Dom Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci (masaże klasyczne, 
hydroterapia, fizykoterapia, gimnastyka korekcyjna, muzykoterapia, terapia logopedyczna).  
Liczba miejsc – 30, 
w tym dla samotnych matek – 2. 
Dom Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci zapewnia opiekę dzieciom zdrowym w wieku do lat 3, dzieciom upośledzo-
nym umysłowo w stopniu lekkim – do lat 6 oraz kobietom w okresie ciąży i karmienia.  
W placówce funkcjonują 3 grupy dziecięce, pododdział matek, gabinety specjalistyczne. Głównym celem Domu jest 
zapewnienie dzieciom niezbędnych warunków do ich rozwoju fizycznego i psychicznego, kobietom ciężarnym i matkom 
z nieletnimi dziećmi tymczasowego miejsca zamieszkania oraz wyżywienia. 
 
Szeroką pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oferuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi „Wyspa” przy ul. Wyspiańskiego.  
Liczba miejsc – 45. 
Dom realizuje wiele zadań niezbędnych w przywracaniu podopiecznym zdolności do życia  w społeczeństwie. 
Do ważniejszych należy przywracanie zdolności do samoopieki, rehabilitacja społeczna i zawodowa, kształtowanie 
umiejętności spędzania wolnego czasu, realizacja potrzeb estetycznych i kulturalnych. W placówce prowadzone są 
zajęcia usprawniające, choreoterapia, muzykoterapia, zajęcia kulturalno-oświatowe.  
 

Osoby bezdomne przebywające na terenie miasta Olsztyna mogą uzyskać pomoc w schronisku dla Bezdomnych 
przy ul.Towarowej 18. 
Liczba miejsc – 104. 
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Schronisko jest placówką całodobową. Oprócz schronienia zapewnia również bezdomnym niezbędną odzież i obuwie 
w zależności od pory roku, jeden posiłek dziennie, środki czystości i dezynfekcji, pomoc medyczną, rehabilitacyjną, 
socjalną. 
Uwzględniając fakt istnienia niepełnosprawności wśród osób bezdomnych, oddano do użytku nowy pawilon schroniska 
przeznaczony dla 38 osób z określoną grupą inwalidzką i stałymi dochodami, tj. rentą inwalidzką, socjalną bądź zasił-
kiem stałym wyrównawczym. 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również tymczasowe schronienie matkom samotnym z małoletnimi 
dziećmi w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem przy  ul. Jagiełły 5. Liczba miejsc dla matek – 9. 
Do Domu uzyskują skierowanie kobiety, które z uwagi na szczególnie trudną sytuację życiową, konflikty rodzinne, złe 
warunki mieszkaniowe i materialne pozbawione są bezpiecznego schronienia, a dla dobra swojego i dzieci powinny 
przebywać poza miejscem stałego zameldowania.  
 
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych prowadzi merytoryczny nadzór w zakresie 
działalności Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, Domu Dziecka, Rodzinnego Domu Dziecka, Zespołu Placówek 
Opiekuńczo Wychowawczych oraz Świetlic Terapeutycznych funkcjonujących na terenie miasta Olsztyna.  
W Dziale prowadzony jest ogół spraw dotyczących pomocy dzieciom korzystającym  
z zastępczych form opieki. 
 
Z początkiem września 2001 r. została uruchomiona nowa placówka  -  Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży, 
ul.Wiecherta 23a na 50 miejsc przeznaczona dla dzieci i młodzieży z rodzin problemowych. Przy zastosowaniu syste-
mu zmianowego może uczęszczać 100 dzieci. Głównym celem placówki jest zapewnienie opieki oraz stosownych form 
pomocy, w tym zajęć terapeutycznych. 
 
CENTRUM INFORMACJI I KOORDYNACJI POMOCY SPOŁECZNEJ 
 
We wrześniu 2000 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie zostało uruchomione Centrum Informacji 
i Koordynacji Pomocy Społecznej. Przy różnorodności zadań i świadczeń, mnogości świadczeniodawców oraz stale 
rosnącej liczbie osób i rodzin wymagających interdyscyplinarnej, wszechstronnej pomocy niezbędne stało się powoła-
nie ośrodka informacyjnego oraz koordynującego działania ukierunkowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów 
z obszaru pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Zintegrowane działania wszystkich lokalnych podmiotów dają szansę 
na efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału, co sprzyja sprawniejszemu przepływowi informacji oraz jasne-
mu podziałowi zadań. 
Centrum Informacji i Koordynacji Pomocy Społecznej utworzono wychodząc z założenia, że osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej  należy zapewnić dostęp do pełnej informacji o możliwościach i zasobach lokalnej infras-
truktury. 
 
Zadania Centrum: 
- udzielanie informacji, 
- prowadzenie działalności konsultacyjno – doradczej, 
- ułatwienie dostępu do różnych form usług realizowanych na terenie miasta Olsztyna,  
- integrowanie lokalnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
- propagowanie informacji i wiedzy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 
- prowadzenie całodobowej infolinii. 
 
KIERUNKI DZIAŁAŃ NA NAJBLIŻSZE LATA 
 
Rozwiązywanie problemów społecznych mieszkańców Olsztyna jest możliwe dzięki funkcjonowaniu w mieście systemu 
pomocy integrującemu działania administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. 
Podejmowane przedsięwzięcia mają na celu zagwarantowanie odpowiedniego poziomu życia i bezpieczeństwa soc-
jalnego.  
 
Sytuacja demograficzna miasta (65% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym, 23% - to dzieci i młodzież) wskazuje 
na konieczność ukierunkowania działań zabezpieczających potrzeby ludzi młodych w zakresie edukacji, pracy, miesz-
kania, ochrony macierzyństwa i dziecka w rodzinie. 
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Koniecznym staje się również zwrócenie szczególnej uwagi na populacje osób w podeszłym wieku, którzy stanowią 
ok.12% mieszkańców miasta. Należy zadbać o poprawę sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej ludzi starszych, często 
chorych i samotnych. 
 
Znaczna część przedsięwzięć powinna dotyczyć także rozwiązywania problemów bezrobocia. W Olsztynie stopa 
bezrobocia kształtuje się na poziomie 9,7% (stan na grudzień 2000 r.) 
 
Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy ma istotny wpływ na poziom zamożności mieszkańców miasta. Ludność ubo-
żeje i wiele rodzin przy wzrastających kosztach utrzymania żyje na granicy ubóstwa. Niski stopień zamożności i postę-
pująca pauperyzacja społeczeństwa wpływa na realne zagrożenie eksmisją, bezdomnością osób i rodzin pogłębiające 
się patologie społeczne, niską aktywność grup zagrożonych marginalizacją społeczną, a także zjawisko alienacji grup 
społecznych. 
 
Z szacunkowych danych wynika, iż ok. 15% mieszkańców Olsztyna stanowią osoby niepełnosprawne. Z tego problemu 
wynikają zadania zapewnienia kompleksowej rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, stwarzanie możliwości 
zaspokajania potrzeb tej grupy osób oraz rozwiązywania ich problemów. 
 
Diagnoza socjalna kwestii społecznych występujących na terenie miasta Olsztyna, występujących potrzeb osób i rodzin 
wytycza kierunki działań pomocy społecznej na najbliższe lata: 
 
1. Stworzenie sprawnego systemu zapobiegania kryzysom rodziny i wspierania rodziny  

w kryzysie 
– opracowanie i wdrażanie programu lokalnego wsparcia na rzecz dziecka i rodziny, 
– rozwój systemu rodzinnych form opieki zastępczej, 
– uzupełnianie infrastruktury socjalnej miasta, m.in. tworzenie placówek resocjalizacyjnych, 
– szkolenie kadry specjalistów do pracy z rodziną, 
– organizowanie akcji charytatywnych na rzecz pozyskiwania środków na pomoc dzieciom, 
– podejmowanie inicjatyw i nowatorskich rozwiązań na rzecz ochrony macierzyństwa i dziecka w rodzinie, 
– przekształcanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w placówki wielofunkcyjne, zorganizowanie specjalistycznego 

poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej, 
– zorganizowanie w środowisku lokalnym opieki i wychowania dzieciom częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz 

dzieciom niedostosowanym społecznie, szczególnie poprzez organizowanie placówek wsparcia dziennego oraz 
ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży, jak również ognisk wychowawczych, świetlic, klubów środowiskowych.  

 
2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym 
– realizacja lokalnych programów przeciwdziałania zjawiskom patologicznym, w tym pomoc osobom uzależnionym 

i ofiarom przemocy domowej, 
– prowadzenie ścisłej współpracy z Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień,  „Caritas” Archidiecezji War-

mińskiej i innymi   podmiotami na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, 
– wdrażanie programu systemowej pomocy osobom opuszczającym zakłady karne i ich rodzinom. 
 
3. Realizacja programu kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 
 
4. Opracowanie programu na rzecz osób w podeszłym wieku tworzenie nowych półstacjonarnych i stacjonarnych pla-

cówek z uwagi na przepełnienie istniejących placówek i brak pełnego zabezpieczenia potrzeb w tym zakresie, pod-
niesienie poziomu usług opiekuńczych (zatrudnienie wykwalifikowanej kadry). 

 
5. Podejmowanie działań ograniczających zjawisko bezdomności – opracowanie i realizacja  lokalnego programu wy-

chodzenia z bezdomności, praca socjalna z osobami zagrożonymi eksmisją. 
 
6. Prowadzenie działań na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej długotrwale bezrobotnych  świadczeniobiorców po-

mocy społecznej. 
 
7. Wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i administracji publicznej w realizacji zadań pomocy społecz-

nej. 
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Poniżej prezentowane jest zestawienie wydatkowanych kwot na pomoc społeczną w latach 1995-1999 w ramach 
zadań własnych , a więc finansowanych z budżetu gminy oraz zadań zleconych, finansowanych z budżetu wojewody.  
 

LATA 
ZADANIA WŁASNE ZADANIA ZLECONE 

Kwota w zł % Kwota w zł % 

1995 1 584 065 23,0 5 294 000 77,0 

1996 1 925 726 25,0 5 784 000 75,0 

1997 2 474 836 28,3 6 280 171 71,7 

1998 3 037 000 31,1 6 728 647 68,9 

1999 3 469 554 31,9 7 412 607 68,1 

Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie 
 

INFORMACJĘ O ŚWIADCZENIACH POMOCY ŚRODOWISKOWEJ UDZIELONYCH MIESZKAŃCOM OLSZTYNA 
W LATACH 1995 – 1999 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABLICA: 
 

FORMY  POMOCY  
SPOŁECZNEJ 

LATA 
1995 1996 1997 1998 1999 
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ZADANIA ZLECONE 

Zasiłki  stałe 410 4 220 594 6 430 177 1 902 87  1 039 190 1741 
Dodatki  do zasiłków stałych 152 1 141 83 468 4 9 1 1 2 5 
Zasiłki stałe wyrówn. 80 806 176 704 125 1 225 266 2 652 324 2 950 
Dodatki do zas. stałych wyrówn. - - 10 40 20 179 34 266 52 510 
Zasiłki okresowe              w tym: 
         z powodu braku zatrudnienia 

5 918 
3 251 

38 505 
20 283 

5 014 
2 697 

39 202 
18 192 

4 226 
2 122 

31 407 
13 809 

3 989 
2 458 

25 495 
14 946 

2 822 
1 987 

16 794 
11 696 

Renta socjalna - - 249 1 024 333 3 721 376 4 195 415 4 550 
Dodatki do renty socjalnej - - 9 36 2 19 2 24 2 22 
Zasiłki na leki 53 81 23 49 36 59 36 94 - - 
Ochrona macierzyństwa 669 1 613 456 1 551 331 1 125 298 970 261 963 
Zasiłki celowe w formie  biletu 
kredytowanego 

163 276 112 209 138 247 203 315 108 189 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - - - - 7 1 973* 8 3 634* 7 2 991* 
Zasiłki rodzinne 196 2 371 248 3 479 321 4 385 393 4 696 300 2 410 
Zasiłki pielęgnacyjne 124 1 028 249 2 336 313 3 144 361 3 673 350 3 326 
Pomoc dla kombatantów 137 266 153 330 180 353 234 545 174 573 

ZADANIA WŁASNE 

Schronienie 3 120 - - 4 6 3 66 2 15 
Posiłek 186 29 846 446 92 917 490 76 392 625 107 424 724 133 182 
Ubranie 48 48 86 86 95 98 95 95 46 56 

Usługi opiekuńcze 808 530 
490* 793 508 

357* 695 387 
382* 631 374  

582* 598 356 
923* 

Pokrywanie wydatków na świad-
czenia zdrowotne 229 363 426 478 319 380 488 599 495 698 

Zasiłki celowe na pokrycie wydat-
ków powstałych w wyniku zdarze-
nia losowego 

10 10 7 7 11 11 16 16 2 2 

Sprawienie pogrzebu 32 32 32 32 20 200 28 28 23 23 
Zasiłki w naturze (wyprawka) 201 201 180 180 157 157 150 152 150 151 
Zasiłki celowe i w naturze 1 614  1 026  1 092  2 026  1 852  

*Liczba godzin opieki     Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie 
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Charakterystykę gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną w latach 1995-1999 obrazuje poniższa tablica: 
  

Powód  trudnej sytuacji życiowej 
Liczba gospodarstw domowych objętych pomocą w poszczególnych latach 

1995 1996 1997 1998 1999 

Ubóstwo 8 096 4 730 2 673 2 938 2 434 

Sieroctwo 10 16 9 15 8 

Bezdomność 62 129 34 34 35 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 669 625 416 384 320 

Bezrobocie 3 982 3 126 2 741 2 894 2 644 

Niepełnosprawność 2 053 1 485 1 789 1 676 1 715 

Długotrwała choroba 1 992 2 092 2 102 1 833 1 888 
Bezradność w sprawach opiekuńczo – 
wychowawczych 1 342 1 736 1 684 1 760 1 549 

Alkoholizm 1 011 950 928 962 878 

Narkomania 36 42 32 34 54 
Trudności w przystosowaniu się do życia po 
opuszczeniu zakładu karnego 

210 251 183 220 157 

Ogółem*: 9 077 8 190 8 567 10 704 9 034 

* Jedno gospodarstwo domowe może występować w kilku grupach dyspanseryjnych. 
Źródło: Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PRZEWLEKLE SOMATYCZNIE CHORYCH I KOMBATANTÓW   przy 
ul.Fałata 23 (liczba miejsc – 141 ) o zasięgu ponadgminnym. 
 
ZAKŁADY STACJONARNE POMOCY SPOŁECZNEJ  
  

Wyszczególnienie 
A - 1998 
B - 1999 

Liczba 
placówek 

Miejsca 
rzeczywiste 

Mieszkańcy Osoby 

ogółem 
w tym w wie-
ku do 18 lat 

Oczekujące 
na umiesz-

czenie 

przyjęte 
w ciągu 

roku 

OGÓŁEM .................................................................A 4 273 261 29 66 100 
B 5 330 324 40 96 85 

z tego dla :       
  osób przewlekle somatycznie chorych...................A 1 141 141 - 60 43 

B 1 141 139 - 81 22 

   osób niepełnosprawnych fizycznie........................A - - - - - - 
B 1 68 58 - 10 1 

samotnych kobiet w ciąży oraz samotnych matek....A 1 25 25 16 6 - 
B 1 25 25 16 5 14 

Osób bezdomnych....................................................A 1 77 77 - - 50 
B 1 66 75 - - - 

pozostałych osób......................................................A 1 30 23 13 - 50 
                                                                                  B 1 30 27 24 - 43 
       Stan w dn. 31 XII  
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SIEĆ HANDLOWA MIASTA  
 
SIEĆ HANDLOWA 
 
Sektor handlu ma duże znaczenie ekonomiczne jako ogniwo łączące producentów i konsumentów. Jego efektywność 
jest bardzo ważna dla władz państwowych i samorządowych oraz konsumentów – mieszkańców naszego miasta. 
W interesie konsumentów leży aby sieć handlowa jak najsprawniej funkcjonowała, o najniższych kosztach własnych, 
o najniższych marżach, o najwyższej jakości i kulturze obsługi. 
Handel ma szczególne własności strukturalne i operacyjne co wyróżnia go spośród innych dziedzin działalności gos-
podarczej. Władze publiczne nie zawsze dysponują odpowiednią informacją na temat tego sektora, co powoduje, 
że nie docenia się jego znaczenia dla rozwoju miast.  
Przyczyną trudności zbierania informacji nt. handlu wynika z niejednolitej struktury przedsiębiorstw handlowych, różnią-
cych się wielkością i typem, rodzajami oraz metodami działania na rynku jak i braku uproszczonej metodologii na 
prowadzenie monitoringu sieci handlowej w mieście w powiązaniu z potrzebami mieszkańców i tendencjami euro-
pejskimi i światowym rozwoju handlu. 
Dla miasta Olsztyna handel i jego struktura mają bardzo duże znaczenia także dla jego atrakcyjności, zadań  i roli met-
ropolitarnej w regionie jako: 
• ośrodka wojewódzkiego Warmii i Mazur,  
• ośrodka turystycznego miasta Olsztyna i pojezierza mazursko-warmińskiego. 

 
STAN SIECI SKLEPÓW W OLSZTYNIE I JEJ OCENA PORÓWNAWCZA.  
 
W mieście funkcjonuje  2735 sklepów Suma powierzchni sprzedażnej sklepów wynosi (łącznie z supermarketami)  
228 565 m.kw. Średnia powierzchnia sprzedażna sklepów wynosi w Olsztynie 83,5 m.kw. Dla porównania w kraju 
53 m.kw. (włącznie ze sklepami wiejskimi), a w Gdańsku 62 m.kw. 
w Olsztynie jest  890 tj.  32,5%   sklepów spożywczych  ( w Gdańsku jest 34,9% sklepów spożywczych). 
W następnej kolejności pod względem ilości są w Olsztynie: sklepy z odzieżą i obuwiem –290 sklepów tj. 10,6%  
(w Gdańsku jest 13,6% sklepów z odzieżą i obuwiem) 
 
Na jeden sklep przypada w Olsztynie 63,7 mieszkańców. 
 
Charakterystyką podmiotową polskiego i olsztyńskiego handlu jest występowanie z jednej strony dużej liczby małych 
przedsiębiorstw, a z drugiej nielicznej grupy dużych firm najczęściej z kapitałem zagranicznym.  
Sieć handlu w Olsztynie ilustruje mapa nr 22. 
 
W 1998r funkcjonowało w kraju 451 000 sklepów tj. dwa razy więcej niż w Hiszpanii i prawie sześć razy więcej niż w 
Anglii.  
Na jeden sklep przypadało w kraju 86 osób zaś na jeden punkt sprzedaży (włącznie z kioskami i straganami na 
bazarach) 40 osób.  
 
Oznacza to, że 86 osób  utrzymuje ze swoich zakupów 1 sklep.  
 
W Olsztynie wskaźnik ten wynosił w 1997r. 58,5 osób na sklep, a w 2000r. 63,7 osób* na sklep.   
 
Aby osiągnąć zadowalający europejski poziom handlu wskaźnik ten powinien wynosić ok. 280 – 340 osób na jeden 
sklep.  

                                                             
* - wyliczenia autorów na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
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Porównanie do innych miast w kraju przedstawia poniższa tabela: 
 
ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW PRZYPADAJĄCA NA 1 SKLEP 
 

LP Miasto Ilość mieszkańców na 1 sklep 

1 Olsztyn 63,7* 

2 Gdańsk 83,6 

3 Szczecin 67,4 

4 Wrocław 88,2 

5 Białystok 76 

6 Łódź 92 

 
Powyższe wskaźniki można interpretować następująco:  63,7 mieszkańców Olsztyna dokonuje zaku-
pów średnio w jednym sklepie – oznacza to, że sklep utrzymuje się średnio z zakupów dokonywanych 
przez 63,7 osób.  
 

Aby utrzymać się z zakupów tak niewielkiej ilości klientów sklep chcąc nie chcąc musi utrzymywać dość wysoką marże 
jednostkową towarów, wpływa to na wyższy poziom cen i większe wydatki ludności zmniejszając ich siłę nabyw-
czą.  
Najlepszy wskaźnik ilości mieszkańców  przypadających na 1 sklep ma z miast zaprezentowanych w tabeli  Łódź, jest 
to 92 osoby na sklep.  
 

Z analizy następnego wskaźnika prezentowanego w tabeli poniżej charakteryzującego sieć handlową 
wynika, że w Olsztynie jest więcej sklepów przypadających na 1000 mieszkańców  15,6  niż przecięt-
nie w kraju (11,5).   
 

W innych krajach  wskaźnik ten jest znacznie wyższy np. na Węgrzech wynosi 2 sklepy na 1000 mieszkańców, 
we Francji 1,3 sklepów na 1000 mieszkańców, w sąsiadującej z Polską Słowacji 1,8 sklepów na 1000 mieszkańców.   
 

Jest  zatem  nieuniknioną  konsekwencją zmian  zachodzących  w handlu wg europejskich i krajo-
wych tendencji, że większość sklepów drobnych i bazarów zniknie z mapy miasta Olsztyna.  
 

Ilość sklepów na 1000 mieszkańców: 
 

OLSZTYN 15,6* 

GDAŃSK 12,2 
KALISZ 14,6 

Polska 11,5 
Portugalia 4,2 
Grecja 2,6 

Węgry 2 
Słowacja 1,8 
Francja 1,3 

 

                                                             
* - wyliczenia autorów na podstawie danych Urzędu Statystycznego 
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ZATRUDNIENIE W SKLEPACH 
 
Zatrudnienie w handlu w Olsztynie rośnie nawet mimo spadku ilości sklepów.   
 

Sytuację tą pokazuje za okres ostatnich 3 lat poniższe zestawienie*. W sklepach w Olsztynie pracuje aktualnie ok. 6920 osób. 
 

LP Rok 1996 1997 2000 

1 Ilość sklepów 2883 2904 2735 
2 Pracujący 6281 6680 6920 
3 Pow. sprzedażowa w m.kw. . 198 696 228 565 

 
W kraju liczba sklepów rosła do 1995r - w Olsztynie liczba sklepów wzrastała do 1997 r. Od tego momentu liczba skle-
pów  zaczyna się zmniejszać przy jednoczesnym wzroście pow. sprzedażowej.   
W porównaniu do innych miast trend ten jest podobny z tym, że w Olsztynie przełom ten nastąpił później o około 1-2 lata. 
Średnio w sklepie pracuje w Olsztynie 2,5 osoby w Kaliszu 2,4 osoby w gdańsku 2,7 osoby. 
 
Średnie zatrudnienie w sklepach olsztyńskich jest podobne jak w innych miastach w Polsce. Wskaźnik ten jest aktual-
nie bardzo niski i przewidywać należy, że w okresie najbliższych 10-20 lat zmieni się razem ze strukturą sklepów. 
 
Do handlu przyszło na początku lat dziewięćdziesiątych bardzo wielu ludzi. Handel wchłonął znaczną część z tych, 
którzy utracili pracę w okresie transformacji gospodarczej kraju.  Złagodziło to skutki wzrostu bezrobocia w tamtym 
okresie. Małe sklepy dały  pracę i źródło utrzymania setkom tysięcy osób.   
 
Ludzie ci mogą stracić pracę w czasie aktualnej kolejnej fazy rozwoju handlu.  
 
PROGNOZOWANE ZMIANY 
 
W Polsce i Olsztynie czekają nas zmiany, które się nieuniknione aby dostosować handel do nowoczesnych struktur i 
oczekiwanego poziomu obsługi mieszkańców.  
 
Argumentem są procesy zachodzące w innych krajach, np. w miastach Francji ilość sklepów w ciągu ostatnich 20 lat 
spadła pięciokrotnie. Podkreślenia wymaga fakt długotrwałości tych procesów w miastach zachodniej Europy. 
W Olsztynie jest aktualnie   2735* sklepów.  
  

Należy w związku z powyższymi tendencjami oczekiwać, że w Olsztynie w ciągu następnych 10 – 20 lat ilość sklepów 
zmniejszy się co najmniej czterokrotnie tj. z aktualnej ilości sklepów 2735 do poziomu ok. 680 sklepów. 
 

Wzrastać będzie jednak przy tym ilość powierzchni sprzedażnej sklepów. Oznaki tego trendu można już zauważyć 
w Olsztynie bowiem w 1997r.  Średnia pow. Sprzedażna sklepów wynosiła 68,4 m.kw. a w 2000r. Wzrosła do 83,5 
m.kw.*  
 

Należy dodać, że w wyniku globalizacji handlu następuje poprawa jakości towarów i metod ich oferowania nabywcom 
oraz obniżenie kosztów tak w sferze wytwarzania jak i w handlu.  
 
Ekspansja hipermarketów i poparcie tej formy handlu przez klientów, którzy chcą kupować po niż-
szych cenach i w lepszych warunkach jest zasadniczym powodem zagrożenia likwidacji małych 
„drogich” sklepików.  
 
Wg obliczeń specjalistów UE prowadzących badania handlu, małe sklepy o tradycyjnej formie sprzedaży powodują 
wzrost cen o około 10%.  
 
Hipermarkety zatem oddziałują pozytywnie na czynniki makroekonomiczne w państwie przyczyniając się do ogranicze-
nia cen i do zmniejszenia inflacji. 
 

                                                             
* - dane Urzędu Statystycznego w Olsztynie 
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Procesy globalizacyjne w polskim i olsztyńskim handlu wiążą się głównie z dopływem obcego kapitału w postaci 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych sieci handlowych. Następuje rozwój sieci handlowych hipermarketów, sieci 
sklepów dyskontowych z artykułami codziennego użytku (FMCG) i coraz częściej sieci sklepów z artykułami 
okresowego (odzież, obuwie, galanteria) i sporadycznego zakupu (meble, AGD i RTV).  
Centra Handlowo-Rozrywkowe 
 
Całkiem nowym etapem ewolucji sieci handlu są ostatnio Centra Handlowo-Rozrywkowe, które wykraczają poza sferę 
czysto handlową i proponują szeroko pojęte funkcje rekreacyjno-rozrywkowe.  
 
Jak wynika z tendencji światowych następować będzie ich rozwój i wzbogacanie oferty handlowo–rozrywkowo–usługo-
wej. Obiekty takie przypominające podobnego rodzaju kompleksy funkcjonujące już w USA, mają powstać w miastach 
polskich liczących ponad 80 tys. Mieszkańców.  
 

Koncepcja marketingowa Centrum Handlowo-Rozrywkowego polega na dodatkowym motywowaniu klientów do odwie-
dzenia mieszczących się w nich sklepów. Odczuwanie przyjemności atrakcyjnego spędzania czasu może się przy tym 
wiązać  zarówno z czynnością nabywania dóbr i ekscytacją towarzyszącą dokonywaniu takich czy innych wyborów, 
jak i samym przebywaniem w wielkomiejskim świecie centów i galerii.  
 
Ten świat staje się coraz bardziej samowystarczalny, przyciąga klientów uniwersalną dla masowego odbiorcy i szeroką 
ofertą rozrywkową oraz kulturalną (ale raczej przez małe k) oraz ofertą usługową*. 
Pierwsze z planowanych centów wznoszone jest już w Koninie. Pierwszych klientów przyjmie latem tego roku. Konin 
Lakside Galeria – usytuowana została w rozległym parku nad jeziorem, gzie będą także obiekty rekreacyjne z 
boiskiem, kortami tenisowymi, atrakcjami i terenem zabaw dla dzieci oraz kino. Powierzchnia centrum wyniesie 18 tys. 
m.kw. w tym hipermarket 10 tys. m.kw. i galeria mniejszych sklepów dla miejscowych kupców o pow. 4,3 tys. m.kw.  
Dużo  większe Centrum handlowo-rozrywkowe ma powstać w Rumii pod Gdynią. Rumia Leisure Centre – wznoszona 
przez firmę niemiecką ma zając obszar 57 tys. m.kw, a swym zasięgiem oddziaływania ma objąć teren od Gdyni do 
Lęborka, Pucka, Władysławowa. Ma być też znaczącą atrakcją dla turystów przybywających nad morze oraz posiadać 
centrum konferencyjno kongresowe co zapewniało by dopływ gości przez cały rok. 
 

Procesy globalizacyjne w handlu hurtowym przebiegają wolniej i obejmują węższy zakres niż w handlu detalicznym.  
 
Zmiany jakościowe wprowadzają zagraniczne firmy produkcyjne tworzące różne odmiany kanałów dystrybucji (np. 
Unilever, Danone, Tchibo, Bonduele) lub budujące sieci niezależnych sklepów wokół jednego centrum dystrybucji (Comi 
Polska), a także nowoczesne centra usług logistycznych w oparciu o zintegrowane systemy informatyczne, obejmujące 
wszystkich uczestników kanału dystrybucji: producentów, hurtownie, detal (np. Raben Logistyc w Gąbkach k/Poznania, 
czy sieć handlu hurtowego Macro Cash & Carry). 
W Olsztynie nie funkcjonują do tej pory duże centra handlu hurtowego dające możliwość taniego zaopatrywania się 
sieci istniejących sklepów detalicznych. 
 
WPŁYW PROGNOZOWANYCH PRZEMIAN NA ZATRUDNIENIE 
 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w Olsztynie wynosi 9,7% (wg stanu w 2000r.) 
Generalnie obserwuje się w Olsztynie te same tendencje zarówno co do liczby bezrobotnych jak i ich udziału w liczbie 
ludności zawodowo czynnej w kraju.  
Jednakże stopa bezrobocia w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyna jest znacznie wyższa, przekracza średnią krajową 
nawet o 10 punktów.  
 
Eksperci z Departamentu Handlu i Usług szacują, że zatrudnienie w handlu w wyniku jego ewolucji i dostosowywania 
standardów jakościowych i wydajności pracy -może stracić w Polsce do 1 miliona osób. 
 
Należy liczyć się z tym, że w Olsztynie tak jak w całym kraju straci pracę w handlu spory odsetek ludzi. Wpłynie to na 
stan bezrobocia w mieście, który nieco złagodzi oferta pracy nowych centów handlowych.  
Jednak poziom bezrobocia będzie w dużej mierze zależał od ogólnego kierunku rozwoju gospodarczego kraju oraz 
od inicjatyw i znajdowania okazji przez rodzimych przedsiębiorców, stworzenia możliwości i zachęt do inwestowania 
przez kapitał (w tym zagraniczny), wykorzystania w większym stopniu szansy turystycznej miasta i regionu. 
                                                             
* - Handel +Zarządzanie nr.5 maj 2001 
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KOMUNIKACJA A PROGNOZOWANE ZMIANY W SIECI HANDLOWEJ 
 
Liczba pojazdów samochodowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w Olsztynie wynosi 235 samochodów. 
Sytuacja ta nie odbiega od  średniej krajowej 241 samochodów na 1000 mieszkańców.  
 
Wartość wskaźnika wskazuje na to, że klienci w Olsztynie  będą korzystać z samochodu w celach zaopatrzeniowych 
gospodarstw domowych bowiem do nich adresowana jest szczególnie oferta hipermarketów. W Gdańsku wskaźnik ten 
wynosi 310, a w krajach Unii Europejskiej 450 samochodów. 
 
Olsztyn leży w kilkunasto kilometrowym oddaleniu od ważnej trasy krajowej 7 Warszawa – Gdańsk. Z Olsztynka do Ka-
liningradu prowadzi droga krajowa 51. Przez Olsztyn przebiega droga krajowa nr 16 z Grudziądza do Ełku i Augustowa. 
Droga ta stanowi główne połaczenie zachodneij części kraju z Mazurami. Uzupełnia ją droga 52 z Torunia do Olsztyna.  
Obecny układ komunikacyjny Olsztyna powoduje, że ruch samochodowy w głównej mierze przebiega przez dwie drogi 
krajowe biegnące śródmiejskimi ulicami, które przenoszą również większość ruchu lokalnego z powodu braku obwodnic 
o stosownej przepustowości. Powoduje to duże obciążenie istniejących dróg w godzinach szczytu dojazdu do i z pracy 
oraz przez nakładający się ruch tranzytowy szczególnie w okresie letnim.  
Powstawanie nowych super i hipermarketów wpływa w nowy sposób na obciążenie ruchem strumieni pojazdów klien-
tów centrów handlowych.  
 
Znaczne natężenie ruchu związanego z zakupami następuje teraz w dni weekendowe, w dni wolne od pracy, a w dni 
robocze w godzinach popłudniowo-wieczornych. 
 
OLSZTYŃSKI HANDEL W DOBIE GLOBALIZACJI NA TLE KRAJOWYCH PRZEMIAN. 
 
Kluczem do obrony drobnego handlu przed konkurencją super i hipermarketów  jest konsolidacja 
handlu w celu możliwości stosowania metod dzięki którym mają przewagę tak jak super i hipermar-
kety.  
 
Włączanie się polskich firm w procesy konsolidacji następuje powoli, ale widać już pierwsze pozytywne efekty 
konkurencyjne. W integracja handlu detalicznego  dominują na razie formy powiązań typu porozumienia lub 
stowarzyszenia, a rzadziej więzy kapitałowe. Popularnymi formami integracji są regionalne stowarzyszenia detalistów 
powoływane do dokonywania wspólnych zakupów i działań marketingowych (np. Sieć 34 Rabat Pomorze S.A., 
Centalne Biuro Zakupów  Sp. z o.o.).   
Powstają również polskie grupy kapitałowe  Zrzeszenia Handlu i Usług. Na razie nie jest ich wiele ale już rozpoczynają 
konkurencje z istniejącymi hipermarketami własności zagranicznej  
 
Przykładem może być  Wielki Młyn w Gdańsku oraz wkraczające właśnie  w etap budowy Centrum Handlowe 
Manhattan w Gdańsku Wrzeszczu (wielkość 57 tys. m.kw. 5 kondygnacji naziemnych i 3 kondygnacje podziemne) 
własności Spółki gdańskich kupców, którzy otrzymali na preferencyjnych warunkach zgodę od władz miejskich na lo-
kalizację centrum handlowego w śródmieściu Gdańska Wrzeszcza. 
 
W Olsztynie działa z dużym powodzeniem Spółka kupców „Orbita”. Zapoczątkowała swoje istnienie 4 lata temu jako 
grupa nieformalna. Od grudnia 2000r. jest zarejestrowana jako spółka właścicielska, której udziałowcami są kupcy. Są 
oni nadal właścicielami swoich sklepów, a do spółki wnieśli wspólny kapitał. Spółka „Orbita” skupia aktualnie ok. 100 
sklepów. Spółka przejęła też udział sklepów należących uprzednio do sieci Lewiatan. Zakres działalności spółki to na 
razie: 
• wspólne tańsze zakupy,  
• tworzenie wspólnego marketingu,  
• a co najważniejsze także organizowanie szkoleń dla kupców z zakresu nowoczesnych zasad zarządzania firmą hand-

lową, marketingowej walki o klientów, zasad ekspozycji towarów itp.  
 
Handel po boomie lat 90-tych stał się tak samo ryzykowną dziedziną działalności gospodarczej jak 
w każdej innej branży.  
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Bez umiejętności i znajomości rynku oraz  ciężkiej pracy pozostaje taka sama statystyczna niepewność istnienia firmy 
handlowej jaki pozostałych firm, że 80% nowych firm upada w ciągu 5 pierwszych lat swej działalności.  
Te 20% firm utrzymujących się na rynku ma 80% szans na przetrwanie w ciągu następnych 5 lat oraz na rozwój. Są to 
dane Eurostatu UE na prezentowane również podczas szkoleń dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gos-
podarczą.  
W Polsce nie jest jeszcze jednak znana skala tego zjawiska upadku firm, po prostu Urząd Statystyczny nie jest 
przygotowany na opracowywanie takich danych mimo ich zbierania w systemie Regon. 
Dla zintensyfikowania przedsięwzięć integracyjnych małych firm handlowych i przyspieszenia ich udziału w procesach 
globalizacyjnych, konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych , których celem jest wyjaśnienie istoty zachodzących 
procesów i wskazanie korzyści oraz możliwości  wynikających z uczestnictwa w określonej formie porozumienia 
integracyjnego. Może na to oddziaływać w pewnym stopniu samorząd Olsztyna, ale nie powinien przejmować za 
organizowanie szkoleń i edukacji  odpowiedzialności, bowiem szkolenia powinny być domeną zrzeszeń (np. Zrzeszenia 
Handlu i Usług w Olsztynie) i organizacji kupieckich.  
 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY W OLSZTYNIE 

 
Duże sieci handlowe – hipermarkety reprezentowane są na razie w Olsztynie  przez operatorów zagranicznych (ale są 
już pierwsze zapowiedzi zmian konkurencyjnych). Pierwszy hipermarket powstał dopiero w czerwcu 1999r. Był to Hit o 
pow. sprzedażowej ok. 8 tys. m2 (pierwszy hipermarket w Polsce powstał w 1995r., był to Auchan), następny w 
Olsztynie powstał również w 1999r. Real o pow. sprzedażowej ok. 7,5 tys. m2który stanowi część Centrum Handlowego 
o pow. ok. 15 tys. m2, jako trzeci powstał w 2000r. Leclerc o pow. sprzedażowej 5 tys. m2 (w załączeniu mapka)  
Jest jeszcze kilkanaście sklepów dyskontowych i specjalistycznych o pow. sprzedażowej od 0,5 tys. do 2 tys. m.kw. po-
wierzchni sprzedażowej.  
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe powstały w Olsztynie w pobliżu dzielnic mieszkaniowych w południowo - 
wschodniej części miasta.  
Lokalizacje WOH wybrane zostały przez operatorów sieci handlowych bliżej śródmieścia  przy trasach 
komunikacyjnych miejsce zamieszkania – miejsce pracy.a nie na skrzyżowaniach ważnych szlaków komunikacyjnych 
jak to w początkowym okresie następowało w innych miastach.  
 

Ukierunkowuje to jakby też przyszłe tendencje koncentracji handlu w Olsztynie.  
Taka polityka miasta uchroniła też Olsztyn przed możliwością  degradacji śródmieścia.  
 
Olsztynowi nie grozi zjawisko marginalizacji Śródmieścia jeżeli dojdzie do realizacji wielofunkcyjnego 
zespołu planowanego przy ul Piłsudskiego w samym centrum. 
 
W dalszym planowaniu przestrzennym lokalizacji centrów handlowych należy jednak brać pod uwagę konkurencyjność 
sąsiednich gmin, na terenie których w przypadku nie przychylnej koniuktury w mieście mogą powstać wielkopowierz-
chniowe obiekty handlowe, a miasto Olsztyn utraci korzyści z tego rodzaju działalności, ponosząc wszelkiego rodzaju 
koszty*.   
 

Planowane są Olsztynie nowe obiekty handlowe (o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2 – z wydanym wskazaniem 
loka llizacyjnym to: OBI, "RESCOR", PLAZA, BRE Bank (rozmieszczenie pokazano na mapie nr 23).  
Ponad to planowane są również dwa obiekty handlowe, na tym etapie bez wskazania lokalizacyjnego: CENTRUM w śród-
mieściu oraz CENTRUM HANDLU HURTOWEGO w dzielnicy przemysłowej.   
 

Widzimy pierwsze oznaki konkurencyjnej działalność handlu olsztyńskiego w stosunku do zagranicznych sieci. Jest nim 
CENTRUM HANDLU HURTOWEGO na terenie Zakładów Indykpol z polskim kapitałem z wykorzystaniem zagranicz-
nego know how (wiedzy i technik handlu).  

  
 
PRZEWIDYWANE KIERUNKI EWOLUCJI HANDLU W OLSZTYNIE A ROZWÓJ PRZESTRZENNY MIASTA. 
 
Na podstawie trendów rozwoju handlu na świecie i w Europie, uwzględniając uwarunkowania rozwojowe miasta Olszty-
na, można sformułować ogólne kierunki jego ewolucji w perspektywie najbliższych lat.   

                                                             
* - przykładem może być sytuacja na terenie Gdańska, gdy brak zgody na lokalizację Makro Cash & Carry na Gdańsku-Zaspie 
spowodował realizację tej inwestycji w sąsiedniej gminie Przejazdowo, na wylocie trasy do Warszawy oraz sytuację w Słupsku 
gdzie hipermarket Real powstał w sąsiedniej gminie Kobylnicy na trasie wylotowej do Szczecina i do granicy państwa. 
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Dalszy rozwój centrów handlowo-usługowych jest nieuchronny. Miasto Olsztyn jako stolica metro-
polii warmińsko-mazurskiej powinno posiadać zarówno obiekty wielkoprzestrzenne jak i wielofunk-
cyjne, wielokondygnacyjne centra handlowo-usługowe.  
O kształtowaniu sieci handlu i usług nie mogą decydować mechaniczne wyliczenia nasycenia miasta 
powierzchnią handlowo usługową, ani wskaźniki ilości takiej powierzchni na mieszkańca, czy różne 
wyliczenia poziomu siły nabywczej klientów. 

 
Niezbędne jest (wzorem innych miast w krajach UE) – sformułowanie w Olsztynie polityki w zakresie 
rozwoju handlu i wymagań dla lokalizacji WOH.  

 
W strukturze obiektów handlowych zwiększy się udział sklepów wielkopowierzchniowych, które 
zastąpią tradycyjne nienowoczesne sklepy.  
Jednocześnie wzrośnie liczba  przedsiębiorstw handlowych posiadających wiele sklepów, rozwijają-
cych się poprzez przejmowanie majątku podupadających firm lub przez tworzenie systemów fran-
chisingowych.  
 
Zmniejszy się liczba tradycyjnie prowadzonych małych sklepów i punktów sprzedaży detalicznej.  

 
Tak jak  w każdej społeczności miejskiej tak i w Olsztynie dążenie zamożniejszej części społeczności 
do zamieszkania na zdrowych terenach zielonych spowoduje przeniesienie się tam siły nabywczej, 
przyspieszając przesunięcie handlu detalicznego na obrzeża miast i osłabiając popyt śródmiejski. 
Na to zjawisko wpływa też duża ilość domów letnich w otoczeniu moiasta. 
 
Zmniejszy się atrakcyjność otoczenia handlowego centrum miasta, także ze względu na coraz więk-
sze problemy komunikacyjne i brak miejsc parkingowych w śródmieściu w pobliżu tradycyjnych 
śródmiejskich ciągów handlowych.  

 
Konkurencja ze strony silnych sieci handlowych zwłaszcza wielkopowierzchniowych będzie wzrastać, 
wywołując przyspieszone procesy integracyjne małych i średnich firm handlowych w Olsztynie.  
Działanie te traktowane będą początkowo jako forma obrony swej pozycji na rynku (np. zrzeszenie 
kupców w Spółce „Orbita” w Olsztynie), potem sieci te przejdą do kontrofensywy i walki konku-
rencyjnej o klientów tworząc własne sklepy wielko powierzchniowe* i podejmując starania przejęcia 
dotychczasowych sklepów zagranicznych. 

 
Światowe i lokalne tendencje zauważalne w zmianach handlu i usługach ważne dla rozwoju miasta Olsztyna: 

 
Centra handlowo usługowe są lokomotywami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przestrzeni, 
w tym także przekształceń terenów zdegradowanych. 

 
Powstawanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na peryferiach miast grozi obumiera-
niem śródmieść. 

 
Nastawienie na klienta zmotoryzowanego: developerzy centrów handlowych szacują 75% do 90% 
udział klientów zmotoryzowanych. 
 

                                                             
* - dobrym przykładem tego, że to nastąpi jest polski handlowiec Marek Mikusiewicz właściciel największej polskiej sieci handlowej 
„MacPol” (111 super i hipermarketów) oraz rodzina Wosiów w Poznaniu właściciele nowoczesnych centrów handlowych sieci „Piotr 
i Paweł”.- firmy te przede wszystkim stosują zasadę, że w sklepie najważniejsi są klienci i walczą z sieciami zagranicznymi taką 
samą bronią  jaką one stosują. 
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Wielkoprzestrzenne obiekty handlowe są obiektami o swobodnej lokalizacji, nastawionymi na maso-
wego klienta zmotoryzowanego. 
 
Odejście od wielostopniowej hierarchii ośrodków usługowych. Gospodarka rynkowa i wzrost moto-
ryzacji indywidualnej zdają się redukować rozbudowaną dawniej hierarchię ośrodków usługowych 
do dwóch poziomów: ośrodków podstawowych i ogólnomiejskich. 
 
Należy liczyć się  z konkurencją gmin sąsiadujących w lokalizacji handlu. Są to wyniki monitoringu 
sytuacji ogólnopolskiej.   
 
Nie ma dobrej deliminacji obszaru dla takich analiz, szczególnie w obrębie aglomeracji, gdyż granice 
gmin (np.sąsiednich Olsztyna: Dywidy, Barczewo, Purda, Stawiguda, Jonkowo, Gietrzwałd i nieco dal-
szych nie stanowią żadnej bariery w dostępie do obiektów).  
 
Handel elektroniczny, e-handel będzie zastępował w pewnej mierze w najbliższych latach kanały dys-
trybucji fizycznej poprzez punkty sprzedaży.  
Postęp w dziedzinie informatycznej jest niewyobrażalnie szybki, tempo zmian jest tak szybkie, że tru-
dno przewidzieć dzisiaj jakie następstwa wywrze on w systemie dystrybucji towarów i zaopatrzenia 
firm oraz gospodarstw domowych.  
W Olsztynie działa aktualnie ok. 40 firm informatycznych różnej specjalności (np. dostawcy internetu, 
kawiarenki internetowe dla młodzieży, dostawcy hardware i software). Firmy te powstały aby sprostać 
rosnącym potrzebom klientów i mają dużą szansę rozwoju.  
Są więc w mieście specjaliści, którzy będą mogli rozwijać także infrastruktury e-handlu i tworzyć 
nowe firmy do obsługi mieszkańców i przedsiębiorstw.  
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 KULTURA, 
 

W Olsztynie działalność kulturalną w różnorodnych formach prowadzą następujący organizatorzy: 
 

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego 
instytucje artystyczne, 
ośrodki kultury, 

 

Samorząd miasta na prawach powiatu 
instytucja artystyczna, 
placówki upowszechniania kultury, 
galeria 

 

Spółdzielnie mieszkaniowe  
osiedlowe kluby kultury 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
ośrodek kultury studenckiej, 

 

Organizacje pozarządowe: 
stowarzyszenia i związki twórcze 
stowarzyszenia społeczno-kulturalne 
fundacje 

 

Osoby fizyczne 
agencje artystyczne, promocyjne, 
szkoły, kluby tańca, 
teatry, 
galerie, 
kina. 
 

Olsztyńscy organizatorzy realizowali działalność kulturalną we wszystkich specjalnościach. Prowadząc m.in.: 16 zes-
połów chóralnych, 5 zespołów folklorystycznych, 5 orkiestr, 10 zespołów teatralnych, 4 zespoły taneczne – upow-
szechniali zarówno dorobek kulturalny twórców profesjonalnych jak i osiągnięcia amatorskiego ruchu artystycznego. 
 
Z dniem 1 stycznia 1999 r. Samorząd Olsztyna - miasta na prawach powiatu przejął do prowadzenia od Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego dwie instytucje kultury – Biuro Wystaw Artystycznych i Olsztyński Teatr Lalek i prowadził 
łącznie cztery instytucje kultury : 
– Miejski Ośrodek Kultury (w strukturze którego, do 31.12.1999 r. funkcjonowało 17 bibliotek), 
– Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, 
– Olsztyński Teatr Lalek, 
– Biuro Wystaw Artystycznych. 

 
Miejski Ośrodek Kultury: realizuje zadania w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury, inspiruje i rozwija ruch artys-
tyczny, zaspakaja i rozwija potrzeby czytelnicze mieszkańców.  
Ogółem w 1999 r. MOK zorganizował 178 imprez oraz zajęć. 
W strukturach MOK  funkcjonowało 17 publicznych bibliotek samorządowych. 
W 1999r. z usług bibliotek samorządowych skorzystało ogółem 30 933 czytelników.  Stan księgozbioru wyniósł 348 748 
woluminów. Rok 1999 był rokiem w którym do bibliotek wpłynęło więcej książek niż w ostatnich latach. 
 
25 czerwca 1999 r. Rada Miejska w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury i utwo-
rzenia z dniem 1 stycznia 2000 roku dwóch odrębnych instytucji tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. 

 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne opiera swoją działalność na bazie dwóch obiektów – planeta-
rium wyposażonego w salę projekcyjną i wykładową oraz obserwatorium astronomicznego.”. 
 
Funkcjonujące w mieście trzy kina są własnością gdańskiej spółki „NEPTUN”. 
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Olsztyński Teatr Lalek  realizuje zadania w zakresie organizowania i prowadzenia działalności artystycznej w dziedzinie 
teatru lalkowego i innych form teatralnych adresowanych głównie do dzieci. W 1999r.  Olsztyński Teatr Lalek przygoto-
wał 5 premier. 
 
Biuro Wystaw Artystycznych realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury, zaspokajania i rozwijania potrzeb 
kulturalnych poprzez prezentację najwartościowszych dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej. 
Biuro Wystaw Artystycznych w 1999 r. zaprezentowało 19wystaw. 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ INNYCH, WYBRANYCH OLSZTYŃSKICH INSTYTUCJI KULTURY W 1999 R. PRZEDSTAWIAŁA SIĘ 
NASTĘPUJĄCO:   
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1999 r. 

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

liczba filii 
stan księgozbioru 
liczba czytelników 

liczba wypożyczeń 
 
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego 

liczba koncertów 
w tym w sali koncertowej 

liczba słuchaczy 
w tym w sali koncertowej 
 
Fundacja Sztuki Pantomima Olsztyńska 

liczba spektakli 
liczba widzów 
 
Nieformalny Teatr Animacji Rodziny Korzunowiczów 

liczba spektakli 
liczba widzów 

 
Centrum Francusko-Polskie Cotes d’Armor 

Liczba wystaw 
Liczba konferencji i spotkań 
 

 
 

3 
351 275 

21 044 
484 385 

 
 

971 
230 

136 360 
76 496 

 
 

6 
710 

 
 

80 
23 750 

 
 

8 
27 

Źródło: Dane Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 
 
W Olsztynie od 4 lat obserwuje się znaczną aktywność w zakresie organizacji imprez kulturalnych, artystycznych i roz-
rywkowych  szczególnie w letnim sezonie turystycznym. 
W okresie wakacyjnym 1999 r. odbyło się 86 imprez kulturalnych. W imprezach wzięło udział szacunkowo – 70 000 
osób. Charakter  imprez był różny np. masowy (festiwale, festyny), kameralny (koncerty, spektakle), o zasięgu ponad-
lokalnym.  
Przeprowadzano je w obiektach zamkniętych, placach, ulicach, m.in.: w Amfiteatrze Zamkowym, w Olsztyńskim Zam-
ku, w Katedrze św.Jakuba oraz innych miejscach (Plaża Miejska, Regionalny Ośrodek Kultury, Teatr im. S.Jaracza).  
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BIBIOTEKI, KINA, MUZEA, TEATRY I INSTYTUCJE MUZYCZNE 

Wyszczególnienie 1998 1999 

Biblioteki i filie 22 21 

Liczba ludności na 1 placówkę bibliteczną 7768 7899 

Księgozbiór w tys.  woluminów 605,8 610,0 

Czytelnicy w tys. 51,7 52,0 

Wypożyczenia księgozbioru w tys. woluminów 791,6 724,7 

na 1 czytelnika 15,3 13,9 

Kina 3 3 
Miejsca na widowni 1454 1454 

Seanse 3136 3235 

Widzowie w tys. 215,5 347,5 

na 1000 ludności 1,3 2,0 

Muzea 2 2 

Wystawy 70 79 

Eksponaty 82231 81959 

Zwiedzający w tys. 56,3 39,8 

Teatry i instytucje muzyczne – OGÓŁEM 3 3 
Miejsca na widowni 1075 1075 

Przedstawienia i koncerty 1746 1485 

Widzowie i słuchacze w tys. 265,1 236,4 

Teatry dramatyczne 1 1 
Sceny 2 2 

Miejsca na widowni 572 572 

Przedstawienia 321 245 

Widzowie w tys. 74,9 61,8 

Teatry lalkowe 1 1 
Miejsca na widowni 140 140 

Przedstawienia 320 269 

Widzowie w tys. 47,3 38,2 

Filharmonie 1 1 
Miejsca na widowni 363 363 

Koncerty 1105 971 

Słuchacze w tys. 143,0 136,4 
 

U w a g a : Liczba placówek według stanu w dniu 31 XII             Źródło: Urząd Statystyczny w Olsztynie 
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TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 
 
Olsztyn należy do głównych ośrodków gospodarczo-usługowych regionu o niezwykle istotnym znaczeniu dla turystyki, 
obsługujących zarówno turystów jak i całą turystyczną sferę usługową.  
Pomimo pozytywnych zmian zachodzących w całym życiu gospodarczym i społecznym kraju, w dalszym ciągu odczu-
wa się niedostatek w wielu jej elementach dotyczących zarówno usług turystycznych jak i usług towarzyszących tury-
styce.  
Dotyczy to bazy turystycznej, jej standardu i obsługi, informacji turystycznej, komunikacji (drogi, ulice, oznakowanie, 
parkingi, zaplecze motoryzacyjne), gastronomii i handlu, (zaopatrzenie , standard i poziom obsługi), również usług 
z zakresu kultury, służby zdrowia itd.  
Chociaż aktualny stan tych usług jest wciąż niezadowalający, pojawiające się zmiany wywołują wzmożenie ruchu 
turystycznego. Zmiany dotyczące bazy to przede wszystkim przekształcenie części obiektów socjalnych, dawniej 
obsługujących tylko pracowników zakładów pracy w obiekty ogólnodostępne i podnoszenie standardu tych obiektów. 
 
Baza noclegowa Olsztyna rozwija się i z roku na rok przybywa nowych miejsc. Poprawia się także jakość oferowanych 
usług.  
 
W 1991 r. bazę noclegową Olsztyna stanowiło 11 obiektów o łącznej liczbie miejsc noclegowych 1844. W 1996 r. liczba 
obiektów wzrosła do 27 dysponujących 6435 miejscami noclegowymi.  
 
W 1998 r. było już 33 obiektów z 7279 miejscami. W 1999 roku liczba miejsc sezonowych zmniejszyła się ze względu 
na zamknięcie campingów.  
 
Zwiększyła się liczba miejsc w hotelach odremontowanych (hotel Warmiński) i nowopowstałych (Nowa Kuźnia, Pirat). 
 
W związku z krótkim sezonem a także nie najmocniejszą jeszcze ofertą usług „okołoturystycznych" olsztyńskie hotele 
na dzień dzisiejszy zaspokajają potrzeby miasta jak i odwiedzających go gości.  
 
Obłożenie hoteli w Olsztynie średniorocznie wynosi bowiem ok. 45%, natomiast w sezonie około 70 %. 
 
Poprawę należy odnotować w zakresie usług  gastronomicznych.  
 
Same hotele dysponują blisko 900 miejscami gastronomicznymi, a korzystają z nich nie tylko goście hotelowi. Ob.-
serwuje się także wzrost liczby restauracji, barów i kawiarń. 

 
JEDNOSTKI OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO  
 
Według stanu na początek czerwca 1997 r. w Olsztynie zarejestrowane były 94 jednostki obsługi ruchu turystycznego.  
Zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalności zakres działania tych jednostek obejmuje: działalność biur podróży, in-
formację turystyczną i doradztwo, organizację wycieczek, zakwaterowania i środki transportu, zaopatrywanie w bilety, 
sprzedaż wycieczek oraz działalność pilotów i przewodników turystycznych.  
Z liczby 94 jednostek obsługi ruchu turystycznego - 47 to biura turystyczne, zapewniające   obsługę zarówno miesz-
kańców Olsztyna planujących swój wypoczynek w regionie, w kraju i poza jego granicami oraz turystów przyjezdnych.  
Tych ostatnich działalność olsztyńskich biur dotyczy w mniejszym stopniu, bowiem przyjeżdżają oni kierowani 
i obsługiwani przez biura z Polski i zagranicy. Często korzystają oni jednak z usług pilotów i przewodników.  
 
Jakkolwiek w zakresie działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego mieści się również informacja turystyczna, 
to akurat to ogniwo obsługi turystów można ocenić bardzo nisko w Olsztynie.  
 
Profesjonalna obsługa  turystów  zarówno przez biura turystyczne jak wszystkie towarzyszące turystyce usługi jest wa-
runkiem zaistnienia na rynku turystycznym i utrzymania się na nim. Pomimo licznie powstających biur zajmujących się 
obsługą ruchu turystycznego, nie wszystkie jeszcze serwują usługi na odpowiednim poziomie.  
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TURYSTYKA PRZYJAZDOWA. 
 
Walory turystyczne Olsztyna przyciągają całe rzesze turystów, ale wielu z nich zatrzymuje się w mieście tylko na jeden 
dzień, jadąc tranzytem do innych zakątków Warmii i Mazur bądź na Wybrzeże.. 
 
Olsztyn posiada zabytki najwyższej klasy. W ostatnim czasie rozszerza się oferta kulturalna proponowana przez 
miasto, która może uatrakcyjniać pobyt a także przyciągnąć turystów z najbliższych okolic, spędzających wakacje w 
swoich domkach letniskowych. 
 
Prawdziwe nasilenie przyjazdów ma miejsce w sezonie letnim, tj; od czerwca do września. Udział turystów odwiedzają-
cych Olsztyn w tym okresie w ogólnej liczbie przyjeżdżających w ciągu całego roku waha się granicach  70% - 80%. 
Cudzoziemcy stanowią co roku mniej więcej 1/3 odwiedzających Olsztyn gości.  
 
Liczba turystów przyjeżdżających do Olsztyna i korzystających z noclegów waha się w granicach 100-140 tys.  
 
Analiza danych dotyczących liczby korzystających  z noclegów pozwala stwierdzić, ze spora część turystów odwiedza-
jących Olsztyn korzysta z tanich, a w każdym razie tańszych niż hotele miejsc noclegowych. 
 
Wskaźniki te bowiem dla hoteli wynoszą zaledwie 0,98-2,10 ,co oznacza że, przyjezdni zatrzymują się w hotelach prze-
ciętnie na jedną noc, maksymalnie na dwie (na liczby te wpływają również przyjeżdżający w celach służbowych). Dla 
pozostałych ( tj innych niż hotele ) miejsc noclegowych wskaźniki te wynoszą od 1,65 do 5,40 . 
Dane te obliczone są przeciętnie dla poszczególnych lat i przeciętnie dla bazy hotelowej i pozostałej.  

 
BAZA NOCLEGOWA  
 
Baza noclegowa winna stanowić ofertę satysfakcjonującą wszystkie rodzaje turystyki i oferować wszystkie standardy 
usług. 
 
BAZA NOCLEGOWA ISTNIEJĄCA W MIEŚCIE: 
 

Lp Lokalizacja, adres Rodzaj obiektu 

Charakter 
lokalizacji Funkcjonowanie 

Liczba miejsc 
noclegowych 

"m
ie

js
ki

" *
 

"k
ra
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br
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y"
 

**
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1. Ul. Sielska 4a Orbis Novotel -  +   194 
2. Ul. Warszawska 119 Hotel „Park”  - +   200 
3. Pl. Konstytucji 3 Maja 4 Hotel Gromada „Kormoran” + -   188 
4. Ul. Głowackiego 8 Hotel „Warmiński” + -   254 
5. Ul. Żołnierska 13a Hotel „Relaks” + -   211 
6. Al. Piłsudskiego 69a Hotel „Stadion” + -   52 
7. Ul. Artyleryjska 15 Hotel „Na Skarpie” + -   140 
8. Ul. Staromiejska 1 Hotel „Wysoka Brama” + -   62 
9. Ul. Sielska 34 Zajazd Lotnisko - +   40 
10. Ul. Kopernika 45 Szkolne Schronisko Młodzieżowe  + -   62 
11. Ul. Kętrzyńskiego 5 Hotel „Jantar” + -   250 
12. Ul. Osińskiego 12/13 Podgrodzie (Kopernik) + -   143 
13. Ul. Kołobrzeska 32a Czajka (Kopernik) + -   208 
14. Ul. Cicha 3c Perkoz (kopernik) + -   170 
15. Ul. Okopowa 25 Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży  + -   56 

16. Ul. Żołnierska 4 Hotel „Villa Pallas” + -   64 
17. Ul. Warszawska 37 Hotel „Kopernik” + -    
18. Ul. Nowowiejskiego 10 Hotel „Pod Zamkiem” + -    
19. Ul. Bałtycka 121 Hotel „Nowa Kuźnia” - +   20 
20. Ul. Bałtycka 95 Hotel „Pirat” - +   20 
21. Ul. Sielska 12 Camping „Wanda” - +   420 - sezonowo 

22. Ul. Młodzieżowa-Gutkowo Pole biwakowe - +    

*usytuowany w zabudowie miasta,  **zlokalizowany peryferyjne w kontakcie z krajobrazem 
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ANALIZA PERSPEKTYW  RUCHU TURYSTYCZNEGO,UWARUNKOWAŃ TURYSTYKI I JEJ POTRZEB 
 
SKĄD PRZYJEŻDŻAJĄ TURYŚCI: 
 

Turyści krajowi – Warmia i Mazury są na trzecim miejscu po górach i morzu zainteresowań turystów krajowych → ko-
nieczne jest utrzymanie regionalnych walorów turystycznych obszaru 

Turyści zagraniczni – Warmia i Mazury są dla turystów zagranicznych większą atrakcja krajoznawczą niż polskie góry 
i morze → konieczne jest utrzymanie regionalnych walorów turystycznych obszaru oraz zapewnienie 
wysokich standardów obsługi turystycznej  

 
WIEK TURYSTÓW : 
 

Ludzie starsi i emeryci – liczyć się należy z dalszymi przyjazdami byłych mieszkańców tych terenów turystów innych 
krajów w tym jak w całej Europie rosnącej liczby Japończyków → konieczne jest utrzymanie regio-
nalnych walorów turystycznych obszaru oraz zapewnienie wysokich standardów obsługi turystycznej  

Młodzież – stale rosnącą wymiana turystyczna młodzieży szkolnej i studentów wskazuje na potrzebę zapewnie-
nia stosownej bazy noclegowej (tanie na dobrym poziomie schroniska, domy noclegowe itd.) i pro-
gramu użytkowego odpowiadającego na potrzeby tej grupy wiekowej 

Pozostałe grupy wiekowe – należy liczyć się ze znacznym udziałem turystyki rodzinnej gdzie będziemy mieli do czynie-
nia ze wszystkimi grupami wiekowymi a także uwzględniać niepełnosprawność uczestników turystyki. 

 
CZYM PRZYJEŻDŻAJĄ TURYŚCI: 
 

Kolej i autobusy – mały odsetek → głównie ludzie młodzi, niezbędne poprawienie usług dworcowych znacznie odbie-
gających od średnich europejskich 

Autokary – zorganizowane grupy w zróżnicowanym wieku → wymagają masowej obsługi, bazy noclegowej 
odpowiedniej wielkości i parkingów dla autokarów 

Samochody osobowe → charakteryzują się dużą mobilnością, różnorodnymi zainteresowaniami a tym samym szeroką 
paletą usług i atrakcji 

Carawaning  → niezbędne są campingi stanowiące bazę wypadową dla turystycznej penetracji rowerowej, kaja-
kowej i innej a także samochodowej 

Samoloty – perspektywicznie ruch ten ma szanse wzrostu w formie małych samolotów w Dajtkach oraz wykorzy-
stania możliwości lotniska Szymanach → konieczność zapewnienia sprawnych dojazdów do miasta 
drogami lub np. w formie „autobusów” kolejowych oraz wypożyczalni samochodów.  

TIR-y i samochody ciężarowe – obsługa zawodowego ruchu transportowego, stale rosnącego i mającego znaczne 
perspektywy wzrostu → niezbędna „przydrożna” baza noclegowa i gastronomia (parkingi strzeżone, 
zajazdy z parkingami i ewentualnie podstawowa obsługą samochodów) 

 
NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY : 

 
Atrakcyjność krajobrazowa i przyrodnicza miasta → zabytki, przyroda, estetyka krajobrazu miejskiego 
  

Czystość i higiena – (w mieście i miejscu noclegu ) 
 

Bezpieczeństwo – szeroko pojęte, w każdym miejscu pobytu turysty 
 

Baza noclegowa – o zróżnicowanym standardzie, stosowna do rodzaju turystyki (konieczne jest zapewnienie możliwo-
ści wyboru) 

 

Usługi                  → gastronomiczne, handlowe, z zakresu ochrony zdrowia (medyczne i apteki), handel o szerokim 
profilu (od sklepów specjalistycznych po supermarkety i targowiska), parkingi (w tym strzeżone), 

 

Dobra informacja →  informacja szeroko rozumiana od informacji drogowej, informacja turystyczna  powiązana z rezer-
wacją miejsc i kupnem biletów po informację w mieście (w tym obcojęzyczna) 

 

Rozrywka, atrakcje turystyczne, kultura → oprócz obiektów i urządzeń stale funkcjonujących (plaże, kina, teatry, 
muzea, itd.), imprezy sezonowe. 
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Na podstawie powyższej uproszczonej analizy jesteśmy w stanie sformułować działania ze strony miasta zaspokajają-
ce w maksymalnym stopniu ich potrzeby. 
 
Z analizy wynika potrzeba budowy bazy noclegowej lecz i wielokierunkowego działania ze strony miasta w różnych 
dziedzinach działalności komunalnej i inwestycyjnej. 
 

Powyższe działania powinny być prowadzone w następujących dziedzinach: 
 

– Ochrony środowiska przyrodniczego i jego stałego monitoringu, zieleni w mieście 
– Ochrony dóbr kultury i krajobrazu miejskiego (w tym estetyki przestrzeni miejskiej) 
– Utrzymanie czystości , higieny (w tym szalety miejskie i w gastronomii) oraz estetyki w każdym zakresie 
– Poprawa informacji od drogowej (czytelne oznakowanie przejazdów i skrzyżowań) przez rozmieszenie planów miasta 

(system informacji miejskiej) i utworzenia z prawdziwego zdarzenia punktu informacji turystycznej (informacja, rezer-
wacja noclegów, biletów  itd.). 

– Poprawa bezpieczeństwa i stały monitoring wybranych miejsc (program Bezpieczny Olsztyn oraz monitoring). 
– Budowa obiektów sportowych na otwartym terenie i dla sportów wodnych  
– Stworzenie bazy dla sportów „wyspecjalizowanych” i elitarnych ; strzelectwo, jeździectwo, lotniarstwo, baloniarstwo, 

szybownictwo, łowiectwo, wędkarstwo, sporty motorowe a także dla sportów zimowych. 
– Stworzenie bazy i organizacja atrakcji, imprez kulturalnych, sportowych i różnych form rozrywki. 
– Uporządkowanie i rozwój handlu w tym sezonowego i targowiskowego 
 
AKTYWIZACJA TURYSTYCZNA ŁYNY I JEJ DOPŁYWÓW PRZYDATNYCH DLA TURYSTYKI WODNEJ (GŁÓWNIE 
KAJAKOWEJ) W RAMACH AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ DOLINY RZEKI ŁYNY 
 

Realizacja projektu aktywizacji doliny rzeki Łyny  najlepiej gdyby była  programem kompleksowym, objęłaby wiele dzie-
dzin jednocześnie aktywizując turystycznie Łynę wraz jej dopływami stanowiącymi szlaki kajakowe.  
Program maksimum porządkujący wszystkie problemy i mający szansę na wsparcie środkami Unii Europejskiej objąłby: 
 

Regulację stosunków wodnych doliny rzeki Łyny stworzyłaby warunki dla: 
– dla racjonalnego wykorzystania rolniczego i stawów hodowlanych. Obecny nieustabilizowany poziom wód w glebie 

nie pozwala na  pełne  wykorzystanie tych obszarów. 
– zapobiegania niekontrolowanym wylewom i lokalnym podtapianiem przez rekonstrukcję wałów przeciwpowodziowych 

i awaryjnych terenów zalewowych. 
–  technicznego uporządkowania spływu wód rzeki Łyny, rekonstrukcji w sposób zgodny z zasadami ekologii niezbęd-

nych umocnień brzegów, ewentualna mała retencja, wykorzystywanie nurtu wody (rz. Łyny ) dla napędu małych elek-
trowni wodnych. 

– ochrony środowiska polegające na zorganizowanym zgodnym z zasadami ochrony środowiska udostępnianiu w ce-
lach poznawczych do tej pory całkowicie niedostępnych terenów między innymi terenów lęgowych ptactwa  

– przywrócenia turystyczno - rekreacyjnego wykorzystywania rzeki Łyny jako szlaku  wodnego (łodzie , kajaki)  i miejsc 
rekreacji turystów i mieszkańców Olsztyna, w  tym udostępnienie odcinka Łyny od jeziora Ustrych  do wsi Ruś zali-
czanego do „górskich szlaków turystyki wodnej” i w malowniczym przełomie rzeki Łyny przez las miejski, 

– tworzenia nowych miejsc pracy w rolnictwie, hodowli, hodowli ryb, tzw. małej retencji w powiązaniu z produkcją 
energii elektrycznej, obsłudze turystyki (agroturystyka i usługi) 

 

Działania przystosowawcze do rekreacyjnego wykorzystania rzeki Łyny: 
– Określenie zasad organizacji turystyki po rzece i wynikającego z tego programu inwestycyjnego (wypożyczalnie  

sprzętu, pomosty, zorganizowane przenoszenie sprzętu pływającego, lokalizacja bazy noclegowej, miejsc pikn-
kowych, punktów widokowych itd.). 
Ciągi spacerowe oraz ścieżki rowerowe wzdłuż rzeki Łyny. 

– Działania przystosowawcze do edukacyjnego programu ekologicznego w dolinie  rzeki między innymi bezpieczny 
dla przyrody sposób udostępniania obszarów cennych przyrodniczo (rezerwaty przyrody, obszary lęgowe ptactwa, 
szczególne walory krajobrazowe). 
Estetyzacja krajobrazu doliny rzeki Łyny. 

– Sformułowanie programu działań prowadzących do likwidacji elementów kolidujących z krajobrazem doliny rzeki, od-
powiednich projektów ich likwidacji a gdzie to nie jest to możliwe neutralizacji, sformułowanie  wytycznych do planów 
zagospodarowania przestrzennego (opracowanie interdyscyplinarne z udziałem urbanistów, architektów krajobrazu, 
projektantów zieleni a gdzie jest to niezbędne konserwatorów zabytków) 
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Ze względu na wielowątkowość niezbędnych działań konieczne jest opracowanie programu operacyjnego do ich 
realizacji 
 
Wnioski i problemy do rozwiązania: 
 
Należy stwierdzić, iż Olsztyn posiada duży potencjał turystyczny, jednakże w bardzo małym stopniu 
wykorzystywany. W przyszłości przychody z turystyki mogą stać się istotnym elementem gospodarki 
Olsztyna. 
 
Złożoność problematyki rozwoju obsługi ruchu turystycznego wymaga opracowania programu opera-
cyjnego w tym zakresie. 
 
W zakresie rozwoju bazy noclegowej w Olsztynie konieczne jest stworzenie możliwości zaspokajania 
różnorodnych potrzeb o zróżnicowanym standardzie usług (patrz wyżej uczestnicy ruchu turystycz-
nego), turyści oczekują głównie kontaktu z naturą budowa miejskich hoteli o wysokim standardzie 
jest niewystarczająca. 
 
Zagospodarowanie brzegów jezior wymaga budowy kanalizacji sanitarnej co warunkuje zainwesto-
wanie i prawidłowe użytkowanie rekreacyjne tych jezior bez szkody dla środowiska 
 
SPORT I REKREACJA, 
 
W 1999r. zadania własne gminy i Miasta Olsztyn były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz podmioty 
niepubliczne. 
 
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 
 
Funkcjonuje w formie zakładu . Dotacja do działalności bieżącej z budżetu miasta wyniosła 1 567 354 zł. Zadaniem 
statutowym OSiR-u było realizowanie polityki Miasta w dziedzinie rekreacji, sportu i rehabilitacji ruchowej tj.organizo-
wanie działalności dla wszystkich zainteresowanych osób poprzez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, ruchu 
amatorskiego. 
 

Liczba imprez sportowych i rekreacyjnych przeprowadzonych  przez OSiR w 1999 r. przedstawia się następująco: 
 

L.p. Grupy środowiskowe Liczba imprez* Liczba uczestników 

1. Szkoły podstawowe 27 1533 

2. Szkoły ponadpodstawowe 27 1470 

3. Ruch amatorski, w tym również osoby dorosłe 16 3721 

   O  g  ó  ł  e  m : 70 6724 
Uwaga: imprezę należy rozumieć nie jako np.: 1 mecz, ale cykl meczów rozgrywanych w danej dyscyplinie i dla określonej kat. wiekowej.  
Źródło: Dane Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 

 
Ponad to OSiR administruje terenami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi będącymi własnością miasta : 
 

prowadzi Muzeum Sportu  
 

Zespół Hotelowo-Restauracyjny „Relax” ul. Żołnierska 13 a 
 

Hala Widowiskowo-Sportowa „Urania”, al. J. Piłsudskiego 44 
(hala sportowa z widownią na 1910 miejsc siedzących, siłownia, sauna, mała sala sportowa  
 

Zespół Krytych Obiektów Sportowych, ul. Głowackiego 27, 
(basen kryty 25 m /6 torów/, basen kryty 10 m, siłownia, sala sportowa do gier zespołowych) 
 

Zespół Obiektów Wypoczynkowo-Rekreacyjnych przy ul. - Jeziornej 8 (kąpielisko miejskie)  
(9 boisk do siatkówki plażowej, 1 boisko do koszykówki, zjeżdżalnia do wody, molo spacerowe wraz z pomos-
tami plażowymi i cumowniczymi, hangar sprzętu wodnego- wypożyczalnia, pole namiotowe na 50 osób, bo-
isko piłkarskie, trawiaste przy ul. Jeziornej 2 

 

Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych „Stadion” al. Piłsudskiego 69a 
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 stadion piłkarski z widownią na 10 000 miejsc i zapleczem socjalno- bytowym boisko piłkarskie /treningowe/ 
 

Stadion „Leśny”, ul. Sportowa 1 
 

Ośrodek Wypoczynkowy w Nowej Kaletce „Kłobuk” wraz  z zespołem boisk rekreacyjno-sportowych 
 

Przystań „Słoneczna Polana”, ul. Lotnicza 1a 
 

Przystań, ul. Jodłowa 9a (przekazana w dzierżawę Olsztyńskiemu  Klubowi Sportowemu) 
 

Przystań „Meduza” przy ul. Żeglarskiej /w dzierżawie INPOL-u/ 
 

Korty tenisowe – 4 o nawierzchni ceglanej, ul. Wyszyńskiego 1 (przekazane w dzierżawę Ognisku TKKF „Skanda”) 
 
ZADANIA KULTURY FIZYCZNEJ WYKONYWANE PRZEZ  PODMIOTY NIEPUBLICZNE  TJ. STOWARZYSZENIA 
KULTURY FIZYCZNEJ  
 
W sferze kultury fizycznej, na terenie miasta aktywnie działało ogółem 82 zarejestrowanych stowarzyszeń kultury 
fizycznej prowadzących szkolenie sportowe, w tym:  
– 37 klubów sportowych,  
– 25 uczniowskich klubów sportowych,  
– 15  związków sportowych i  
– 5 innych stowarzyszenia prowadziły działalność ukierunkowaną na szkolenie   sportowe dzieci i młodzieży o charak-

terze wyczynowym i masowym. 
 

Stowarzyszenia prowadziły szkolenie sportowe w dyscyplinach jak: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, 
badminton, bojery, gimnastyka sportowa, judo, tenis ziemny i stołowy, lekka atletyka, motocross, pływanie, rugby, kaja-
karstwo, taekwondo, żeglarstwo, short-track, triathlon, sport samochodowy, szybownictwo, strzelectwo, zapasy i inne.  
 
STAN BAZY SPORTOWO-REKREACYJNEJ /NIEKOMUNALNEJ/ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE MIASTA BĘDĄ-
CEJ WŁASNOŚCIĄ KLUBÓW SPORTOWYCH, BĄDŹ INNYCH PODMIOTÓW (BEZ SAL GIMNASTYCZNYCH 
SZKOLNYCH): 
 
Klub Budowlanych → sala sportowa przy ul. Grunwaldzkiej 9, /wł. gminy w użytkowaniu Klubu „Budowlanych”/, boisko 
do rugby przy ul.Artyleryjskiej /wł. Gminy, w użytkowaniu Klubu „Budowlanych”/, 7 kortów tenisowych  o nawierzchni 
ceglanej przy ul.Radiowej. 
 
Kolejowy Klub Sportowy „Warmia” przy ul  Sybiraków 36 /wł. PKP/→ W skład obiektu wchodzą: stadion piłkarski z wi-
downią na  3 000 miejsc, boisko piłkarskie boczne /trawiaste/, boisko piłkarskie boczne /klepisko/ boisko asfaltowe do 
piłki ręcznej i jedno do koszykowej, 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej, sala sportowa do gier zespołowych 
 
Motocentrum sp. z o.o. , ul. Lubelska 46 → tor motocrossowy przy ul. Lubelskiej  
 
Olsztyński Policyjny Klub Sportowy „Gwardia”  /właścicielem bazy sportowej jest Skarb Państwa/, → sala sportowa do 
gry w siatkówkę i salka sportowa do judo - przy al. J.Piłsudskiego, strzelnica przy Al Wojska Polskiego 
 
Uniwersytet Warminsko-Mazurski / właścicielem bazy sportowej jest Skarb Państwa/ posiadający: → salę sportową 
do gry w piłkę ręczną przy ul. Pana Tadeusza 6 a, stadion z bieżnią tartanową 8-torową oraz stadion treningowy z bież-
nią o dł.250 m w Kortowie, halę sportowa z widownią /750 miejsc / w Kortowie,12 kortów tenisowych o nawierzchni 
ceglanej w Kortowie, inne boiska na terenie otwartym: boisko asfalt. do kosza i siatkówki, siłownią, salą treningowa 
z matą w Kortowie, salę sportową do gry w siatkówkę przy ul. Żołnierskiej 14, boisko do gier zespołowych przy ul. 
Żołnierskiej 14. 
 
Liga Obrony Kraju posiadająca strzelnicę sportowa, Al. Wojska Polskiego 
 
Polski Związek Myślistwa Sportowego posiadający strzelnicę myśliwską w Gutkowie 
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OBIEKTY SPORTOWO-TURYSTYCZNE –  WODNE 
 

Nazwa obiektu  Adres Użytkownik 

Przystań wodna Kompania Żeglarska 
„OLKIM” 

ul. Żeglarska 7 Kolejowy Klub Sportowy „Warmia”  

Przystań wodna Kortowo Klub Sportowy Uniwersytet W-M 

Przystań  „Słoneczna Polana” Słoneczna Polana   Własność gm. administrator  OSiR, użytk.  - Stow. 
„Juvenia” 

Ośrodek Wodny  ul. Jeziorna 6 Ośr. Wypocz. - Tur. Mors-Sport Lech Kleszczyński 

Przystań wodna OKS ul. Jodłowa 9a  wł. gminy, administrator – OsiR  
dzierżawca – Olsztyński Klub Sportowy 

Przystań ZHP „Bryza” ul. Jodłowa 9 b Związek Harcerstwa Polskiego „Bryza” 

Przystań  PTTK-OZGT ul. Sielska   OZGT – PTTK 

Przystań wodna KS „Łączność” ul. Żeglarska Telekomunikacyjny Klub Sportowy „Łączność”  (wła-
sność w toku regulacji) 

Przystań wodna  INPOL ul. Żeglarska   wł. gminy  - dzierżawca INPOL 

Przystań żeglarska YACHT CLUB – Jantar ul. Żeglarska 2 „Jantarr” s.c. 

Źródło: Dane Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki 
 
OŚRODKI JEŹDZIECKIE 
 
Ośrodek Jeździecki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Kortowie 
Ośrodek Jeździecki „Marengo” – ul. Hozjusza 
Ośrodek Jeździecki - J. Kojrys  – ul. Wędkarska 93 
 
KLUBY FITNESS I ĆWICZEŃ SIŁOWYCH 
 
„U Kazika”, ul. Żołnierska 11 
„Palestra” Studio Ćwiczeń Ruchowych, ul. Żurawskiego 1A 
Fitness Sport Studio-AW, ul. Dworcowa 18 
„Apollo” Siłownia , ul. Barcza 12 
Osiedlowy Dom Kultury „Agora”, ul. Żołnierska 45 
Klub Ćwiczeń Siłowych, ul. Turowskiego 3 
Klub Ćwiczeń Siłowych, ul. Sikiryckiego /Eldorado/ 
 
Wybrane dane statystyczne o działalności Klubów  Sportowych                 
1Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 1999 

Liczba klubów 26 

Liczba sekcji 74 

Członkowie klubów 3870 
w tym ćwiczący 2956 

Zawodnicy zarejestrowani w PZS 1355 

Kadra szkoleniowa .........................................................  110 
trenerzy .................................................................  46 
instruktorzy ............................................................  64 

1 Łącznie z Uczniowskimi Klubami Sportowymi (UKS) i klubami parafialnymi 
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Wnioski do załatwienia: 
 
Sukcesy sportowców Olsztyna  i wysiłek pedagogiczno – organizacyjny nie idą w parze z zapleczem i bazą sportową.  
Stosunkowo dobrze przedstawia się baza uczelniana ale i tu brakuje obiektów spełniających współczesne wymogi 
sportu wyczynowego. Brakuje tam np. krytego basenu pływackiego.  
Sport klubowy boryka się z ogromnymi trudnościami finansowymi.  
Sport szkolny w procesie edukacyjnym nadal traktowany jest po macoszemu. 
 
Olsztyn nie posiada żadnego (w żadnej dziedzinie sportu) obiektu spełniającego wymogi zawodów 
międzynarodowych i organizacji widowiska sportowego transmitowanego przez telewizję. 
 
W Olsztynie niedostatecznie rozwinięte jest zaplecze (obiekty, zaplecze organizacyjne) dla szerokiej 
akcji imprez sportu masowego mimo, że jak się wydaje rośnie takie zapotrzebowanie. 
 
Baza sportowa szkół jest niewystarczająca, brakuje przede wszystkim basenów pływackich. 
 
Istniejąca jedyna hala sportowo-widowiskowa posiada braki w wyposażeniu (zaplecze treningowe 
i socjalne) zbyt małą widownię a ponad to ze względów  finansowych gospodarza użytkowana jest 
niezgodnie ze swoim przeznaczeniem (handel, imprezy targowe). 
 
Olsztyńskie stadiony, poza tym że żaden nie odpowiada w pełni wymogom współczesnego sportu wy-
czynowego, są w złym stanie technicznym i wymagają modernizacji. 
 
Brak jest właściwego zaplecza dla uprawiania sportów wodnych (pływanie, wioślarstwo, kajakarstwo, 
żeglarstwo) i sportów zimowych (hokej, łyżwiarstwo). 
 
W rozmieszczeniu obiektów w mieście obserwuje się nierównomierne nasycenie obiektami sporto-
wymi różnych części miasta. 
 
Sport szkolny i osiedlowy nie posiada dostatecznej liczby dobrze wyposażonych boisk 
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OTOCZENIE BIZNESU 
 
W ostatnich latach poprawiła się sytuacja w zakresie tzw. otoczenia biznesu. Pod pojęciem tym kryją się usługi banko-
we, ubezpieczeniowe, działalność pozarządowych organizacji gospodarczych wspierająca rozwój gospodarczy. 
Mowa tu o takich organizacjach, jak: stowarzyszenia kupieckie, izby rzemieślnicze, budowlane, handlowe, agencje roz-
woju regionalnego, itp. 
W Olsztynie funkcjonuje 19 banków. Większość z nich rozpoczęła swą działalność jako oddziały już istniejących 
banków w Polsce po 1989r.  
Aktualnie działające banki są w większości bankami uniwersalnymi, co oznacza, że świadczą szeroką gamę usług za-
równo dla klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych. Mają szeroką ofertę, dzięki której podmioty gospo-
darcze mogą wybrać najlepiej dostosowaną do specyfiki swej firmy formę obsługi bankowej. Banki oferują klientom  
cały szereg kompleksowych usług poczynając od prowadzenia rachunków bieżących dla samych firm jak 
i indywidualnych rachunków dla pracowników firm. Oferują także różne kredyty, lokaty terminowe, pełny zakres obsługi 
transakcji handlu zagranicznego, finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, doradztwo finansowe. 
Zmiany strukturalne zachodzące w gospodarce polskiej znalazły także swoje odbicie w sferze ubezpieczeń. Oprócz 
PZU, który przez wiele lat panował niepodzielnie - na rynek wkroczyły nowe towarzystwa ubezpieczeniowe oferując co-
raz lepsze , korzystniejsze produkty.  
Jakkolwiek przywykło się postrzegać banki i firmy ubezpieczeniowe jako podstawowe elementy otoczenia biznesu nie 
można jednak pominąć czy nie docenić znaczenia całej sieci instytucji, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych, które 
zrzeszają dobrowolnie przystępujących do nich przedstawicieli przedsiębiorców.  
Na terenie Olsztyna do tych instytucji zaliczyć należy: Izbę Rzemieślniczą, Izbę Przemysłowo - Handlową Izbę Turysty-
ki, Rotary CIub, Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, Olsztyńskie Towarzystwo Gospodarcze, Warmińsko-Mazurską 
Agencję Rozwoju Regionalnego i Fundację Wspierania Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyńską Lożę 
Business Centre Club.  
Wymienione instytucje różnią się formami działania, strukturą organizacyjną czy też stopniem sformalizowania. Obec-
nie funkcjonujące instytucje świadczą pomoc i doradztwo zrzeszonym w nich uczestnikom.  
 
 
Podsumowując należy stwierdzić, że Olsztyn posiada dobrą bazę instytucji finansowych mogących 
zabezpieczyć właściwą obsługę rozwijających się podmiotów gospodarczych. 
 
Obserwuje się brak Centrum Targowego, a imprezy te odbywają się w obiektach do tego nie przysto-
sowanych. 
 
 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 144 

OGÓLNE ZASADY ROZWOJU GMINY WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWO-
JU OLSZTYNA 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Olsztyna jako podstawę prac planistycz-
nych  przyjęło zatwierdzoną uchwałą Rady Miasta NrXLVII/553/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. Strategię Rozwoju Olsztyna. 
 
Oprócz „uwarunkowań zewnętrznych” za które w Strategii przyjęto głównie  decyzje strategiczne zawarte w Strategii 
dla Polski i Strategii Rozwoju Województwa Olsztyńskiego o możliwościach decydują „uwarunkowania wewnętrzne”, ich 
zdefiniowaniem zajęły się powołane do opracowania Strategii zespoły. 
Zespół koordynacyjny przygotował  wykaz cech i zjawisk towarzyszących życiu gminy w powyższych grupach SWOT.  
Analizy pozwalające na sformułowanie celów głównych i drugorzędnych (cząstkowych) podsumowano metodą analizy 
SWOT – nazwa stanowi akronim od słów :  
„S” – satisfaction, silne strony, pozytywy sprzyjająca rozwojowi,  
„W” – weaknesses słabe strony, negatywy rozwoju,  
„O” – opportunities , szanse, możliwości rozwoju,  
„T” – threats, zagrożenia , niebezpieczeństwa dla rozwoju .  
 
W formie tabelarycznej zestawiono: 
 

Uwarunkowania rozwoju gminy sprzyjające realizacji  celów strategicznych 
(w analizie SWOT stanowiące silne strony, pozytywy „S” – Satisfaction) 

 
Uwarunkowania ograniczające realizację celów strategicznych 

(w analizie SWOT stanowiące słabe strony, negatywy – „W” – Weaknesses) 

 
Uwarunkowania dające szanse rozwoju 

(w analizie SWOT stanowiące szanse i możliwości „O” – Opportunities) 
 
Uwarunkowania stanowiące zagrożenie dla rozwoju  

(w analizie SWOT stanowiące zagrożenia, niebezpieczeństwa „T” – Threats) 
 
Materiał ten po rozpatrzeniu przez Radę Programowo – Konsultacyjną i Komitetowi Roboczemu celem oceny. 
Każdej z cech przypisano w skali 3 punktowej rangę dla rozwoju gminy. Maksymalna ilość punktów wyniosła 75. 
W niniejszym tekście nie ustosunkowując się do przyjętej metodologii oceny , ze względu na stopień uogólnienia 
ograniczono się do problemów które zyskały powyżej 60 punktów mimo iż problemy o niższej punktacji niekiedy 
maja istotny wpływ na rozwój gminy. Cechy te przypisano dla poszczególnych dziedzin funkcjonowania i życia 
miasta dla uproszczenia w tej informacji pominięto ten podział. 
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ZESTAWIENIE CECH I PROBLEMÓW : 
 
SILNE STRONY 
 

Problem, cecha 
Ilość uzyskanych 

punktów 

Rezerwy wody, energii elektrycznej i ciepła 64 

Bogate zasoby rezerw wody pitnej wysokiej jakości 74 

Wysoki poziom czystości i bogactwo form środowiska naturalnego 73 

Korzystne, centralne położenie miasta w stosunku do województwa 69 

Dobre warunki dla rozwoju turystyki 68 

Pełnienie funkcji stolicy województwa i regionu 68 

Rezerwy terenów pod inwestycje przemysłowo - składowe 67 

Położenie przy głównych ciągach wschód-zachód (drga Nr 16)i północ - południe (drga Nr 51 do 
przejścia granicznego w Bezledach 

65 

Potencjał naukowy Akademii Rolniczo – Technicznej  59 
 
W powyższym wykazie na skutek przyjętego kryterium punktowego niniejszej informacji nie znalazły zapisu istotne 
problemy jak: 
 

Promocja turystyki jako siły napędowej rozwoju miasta, rosnąca liczba absolwentów szkół wyższych, rezerwy siły 
roboczej, zintegrowany system ratownictwa, rezerwy w potencjale wykonawczym firm budowlanych, rezerwy terenów 
(w znacznym stopniu uzbrojonych) pod budownictwo, zabezpieczenie terenów pod inwestycje drogowe. 
 
SŁABE STRONY 
 

Problem, cecha 
Ilość uzyskanych 

punktów 

Estetyka miasta, oznakowanie wjazdów , parkingów itd 64 
Uboga oferta uzupełniająca (rekreacyjno - rozrywkowa) brak propozycji rekreacyjnych dala 
mieszkańców 

62 

Przestarzałe wyposażenie szkół 62 

Zbyt mało propozycji przedłużenia sezonu turystycznego 61 

Brak zagospodarowania terenów wokół jezior 60 

Informacja turystyczna 60 

Obawa i opór środowiska medycznego przed zmianami systemowymi 60 

Zbyt małe preferencje dla inwetorów 59 

Zły stan nawierzchni i chodników 65 

Niedobór środków finansowych dla budownictwa 66 

Niski poziom dochodów mieszkańców 62 

Zły sta techniczny i wiek  budynków 60 

Niewydolny układ komunikacyjny miasta 73 

Brak obwodnicy miasta 67 

Niewydolność oczyszczalni ścieków (niespełnienie wymogów ochrony środowiska) zły stan 
odcinków sieci wodociągowych braki osadników deszczowych 

65 

Nierozwiązany problem unieszkodliwiania odpadów komunalnych 62 

Nierozwiązane stosunki własnościowe w gminie  61 
 
W powyższym wykazie na skutek przyjętego kryterium punktowego niniejszej informacji nie znalazły zapisu istotne 
problemy jak: 
 

Słaba i nieaktywna promocja miasta nie obejmująca promocji gospodarczej, brak określonych kierunków rozwoju gos-
podarczego, duża ilość lokalnych kotłowni na paliwo niesprzyjające środowisku, słabo rozwinięte usługi turystyczne, 
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słabe zaplecze sanitarne miasta (szalety, czystość), słaba kondycja gospodarki miasta, słaba współpraca z gminami 
ościennymi , brak rozpoznania i hierarchii potrzeb inwestycyjnych, brak monitoringu środowiska naturalnego, brak cen-
trum ogólnomiejskiego (usługowego), struktura wydatków miejskich, nadmierna wyprzedaż majątku gminy i inne. 
 
SZANSE 
 

Problem, cecha 
Ilość uzyskanych 

punktów 

Podwyższenie jakości usług turystycznych 61 

Wejscie „obcego „ kapitału 61 

Możliwość dofinansowania inwestycji drogowych z budżetu centralnego 62 

Możliwość rozwoju funkcji tranzytowych regionalnych i międzynarodowych 61 

Budowa obwodnicy dla ruchu tranzytowego miasta 68 

Rozwój działąlności prywatnych podmiotów gospodarczych poprzez  preferencje ekonomiczne 60 
Wzrost rangi miasta jako centrum administracyjno – gospodarczego regionu w ramach zmian 
w podziale administracyjnym kraju 

63 
 

 
W powyższym wykazie na skutek przyjętego kryterium punktowego niniejszej informacji nie znalazły zapisu istotne 
problemy jak: 
Wydłużenie sezonu turystycznego, możliwość rozwoju sfery usługowej miasta, efektywna współpraca z ościennymi 
gminami i samorządowymi władzami województwa, wykorzystanie rzeki Łyny i lasu komunalnego dla potrzeb turystyki 
i rekreacji, budowa centrum handlowego w Śródmieściu, poprawa ładu komunikacyjnego miasta, napływ kapitału zag-
ranicznego na skutek działalności promocyjnej. 
 
ZAGROŻENIA  
 

Problem, cecha 
Ilość uzyskanych 

punktów 

Brak mieszkań dla najbiedniejszych 60 

Wysokie oprocentowanie kredytó mieszkaniowych 68 

Niedostosowanie ukladu drogowego do wzrastaqjacej ilosci pojazdow i ruchu 66 

Lęk przed podejmowaniem trudnych kontrowersyjnych decyzji przez władze miasta 62 

Brak środków na modernizację oczyszczalni 61 

Zbyt duża ilość zadań zleconych gminy bez zapewnienia środków finansowych 62 

 
W powyższym wykazie na skutek przyjętego kryterium punktowego niniejszej informacji nie znalazły zapisu istotne 
problemy jak: 
 

Blokada miasta na skutek nie rozwiązania problemów utylizacji odpadów komunalnych, niestabilność prawa, brak 
środków na modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, nie rozwiązany problem tranzytu wewnętrznego i ze-
wnętrznego w układzie komunikacyjnym miasta, brak środków na realizacje inwestycji i zadań pełnienia funkcji stolicy 
województwa, niepodejmowanie inwestycji w zakresie obsługi ruchu turystycznego, brak działań w zakresie podnosze-
nia estetyki miasta, brak systemu zintegrowanego minitoringu środowiska, bezwład organizacyjny Urzędu Miasta, brak 
współpracy inwestycyjnej z sąsiadującymi gminami, brak efektywnej współpracy z ośrodkami zagranicznymi, brak zain-
teresowania środkami przedakcesyjnymi Unii Europejskiej, ograqniczenie rozwoju gminy na skutek niedorozwoju infra-
struktury technicznej. 
 
Następnie rozpatrywano trzy warianty rozwoju miasta: 
 

I   Wariant - osłonowy (zachowawczy) 
    Polegający na utrzymaniu stanu istniejącego i nie pogarszaniu sytuacji przy korzystaniu z nadarzających się szans. 

Wymagałoby to; utrzymania dotychczasowych trendów rozwojowych, ograniczaniu zjawisk niekorzystnych, łagodze-
niu najbardziej niekorzystnych barier rozwojowych, podejmowaniu nadarzających się szans (środki pomocowe itp.), 
tworzenie podstaw organizacyjnych i instytucjonalnych do dalszego rozwoju. 
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II  Wariant – przyspieszonego, selektywnego rozwoju 
Polegałby na zdynamizowaniu procesu rozwoju gospodarki i poprawy warunków życia mieszkańców. Spowodować 
musiałby „odłożenie” w czasie rozwoju sfery społecznej  (funkcji opiekuńczych, kulturalnych gminy itp.)na rzecz kre-
owania rozwoju gospodarki. 

    Byłby to wariant zagrażający powstawaniem napięć społecznych i jakości środowiska. 
 

III Wariant – trwałego zrównoważonego rozwoju 
Polegałby na uruchomieniu wszelkich mechanizmów sprzyjających wszechstronnemu zrównoważonemu rozwojowi 
w sferach środowisko przyrodnicze, gospodarka, poziom i jakość życia ludności 

 
Analizy pozwoliły na sformułowanie następującej misji rozwoju Olsztyna: 
 
MIASTO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OTWARTE NA CZŁOWIEKA I JEGO POTRZEBY 
 
 
Miasto zapewniające czystość środowisku, dbające o wzrost zasobności mieszkańców, oparte na rozwoju nauki 
i przedsiębiorczości, dające poczucie bezpieczeństwa, sprzyjające demokracji i samorządności. 
 
W dwu etapach sformułowano cele I rzędu a następnie II rzędu. Cele strategiczne I rzędu: 
  
Utrzymanie właściwego stanu środowiska, jego dynamiczne wykorzystanie oraz dążenie do rozwoju bogactw jego 
form. 
 
Rozwój potencjału gospodarczego miasta zapewniając wzrost zasobności mieszkańców i tworzenie miejsc pracy. 
 
Tworzenie warunków dla równomiernego rozwoju materialnej substancji miejskiej umożliwiającej prawidłowe pełnienie 
funkcji miasta jako stolicy i centrum Regionu Warmii i Mazur.  
 
Wzrost poziomu usług sfery społecznej, rozwój szkolnictwa wyższego i kultury. 
 
Doskonalenie systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa wobec zagrożeń fizycznych i socjalno – bytowych. 
 
Doskonalenie systemu zarządzania miastem i tworzenie warunków do rozwoju samorządności. 
 
Sformułowane na tej podstawie cele II znalazły swoje rozwinięcie w postaci celów  operacyjnych, które powinny w dal-
szych pracach stanowić tytuły opracowywanych programów operacyjnych. 
 
W ramach strategii rozwoju miasta analiza uwarunkowań rozwoju nie powinna być jednorazowym działaniem gminy 
lecz w oparciu o stałą obserwację zachodzących zjawisk i wszechstronny monitoring przejawów życia społeczno-
gospodarczego oraz stanu zasobów środowiska  przyrodniczego,  kulturowego prowadzić do odpowiednich korekt 
programów realizacji zatwierdzonej uchwałą Rady Miasta NrXLVII/553/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. Strategię Rozwoju 
Olsztyna. 
  
Dalszymi etapami prac Gminy nad strategią rozwoju ma być jej weryfikacja (aktualizacja) oraz opracowanie wynikające 
z przyjętej Strategii rozwoju gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Olsztyna programów operacyjnych i projektów realizacyjnych.  
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UWARUNKOWANIA TRANSPORTOWO KOMUNIKACYJNE ROZWOJU OLSZTYTNA 
 
UKŁAD ULIC : 
 
Układ transportowy miasta Olsztyna  - uwarunkowania zewnętrzne kształtowania komunikacji przedstawiono wcześniej.  
Pomiary ruchu dokonane w 1998 roku (wraz z badaniem ankietowym) wskazują iż największe natężenia ruchu mierzo-
ne  na wlotach do miasta  z kierunków Olsztynka, Ostródy, Biskupca i Dobrego Miasta (przejście graniczne w Bezle-
dach)  
Ulice Olsztyna w stanie istniejącym na wielu odcinkach są przeciążone, co wynika zarówno z ich przekroju po-
przecznego, z rozwiązań geometrycznych węzłów komunikacyjnych jak i sygnalizacji świetlnej ruchu. Największe 
obciążenia (powodujące korki komunikacyjne) występują w rejonach:  ul. Limanowskiego, placu Bema, na ul.Kęt-
rzyńskiego, na ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z Pstrowskiego, na ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z Pił-
sudskiego, na skrzyżowaniu Śliwy i Mochnackiego, na ul. Bałtyckiej w rejonie wiaduktu, w al. Wojska Polskiego od Ja-
giellońskiej do wiaduktu, na ul.Wilczyńskiego. 
 
SKRZYŻOWANIA W MIEŚCIE.  
 
Większość skrzyżowań o dużym obciążeniu jest nieprzystosowana do istniejącej struktury ruchu. 
 
OBIEKTY INŻYNIERSKIE W OLSZTYNIE.   
 
Stan techniczny obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) w Olsztynie pozostawia wiele do życzenia; na 23 obiekty 
8 wymaga remontów w tym jeden jest zamknięty dla ruchu. Stan istniejący obrazują załączone mapy nr 31 i 33. 
  
UCIĄŻLIWOŚĆ ISTNIEJĄCEGO RUCHU KOMUNIKACYJNEGO  
 
Mapy nr 11 i 12 ilustrują zanieczyszczenia atmosfery dwutlenkiem azotu i hałas komunikacyjny / mapy i ich opis zawar-
te są w dziale dotyczącym stanu środowiska w mieście Olsztynie, str. 43-44/  
 
PARKOWANIE SAMOCHODÓW 
 
Problem parkowania i ilości miejsc postojowych w Olsztynie jest zróżnicowany, w różnych rejonach miasta kształtuje 
się odmiennie.  
Deficyt miejsc postojowych w osiedlach mieszkaniowych wynika z braku parkingów wielopoziomowych, gdyż w trakcie 
ich projektowania przyjmowane były założenia (różne zależnie od czasu powstawania osiedla) rezerwacji tylko pewne-
go procentu miejsc postojowych w poziomie terenu, reszta miała być zapewniona na parkingach wielokondygnacyj-
nych.  
Na brak miejsc postojowych w najstarszych osiedlach rzutują także błędne prognozy motoryzacji nie przewidujące 
takiego wzrostu motoryzacji indywidualnej jaką osiągnęliśmy.  
Na terenie śródmieścia oprócz błędów prognostycznych o niedoborze decyduje dodatkowo brak terenów pod parkingi 
i mało skuteczna dotychczasowa organizacja parkowania (parkomaty, parkometry, ograniczenia w parkowaniu itd.)   
 
RELACJE RUCHU ZEWNĘTRZNEGO  
 
Prognozę na rok  2 015 ilustruje mapa więźby ruchu zewnętrznego nr 28. 
 
Wynika z niej, iż układ komunikacyjny musi przenieść następujące wielkości ruchu: 
- w kierunku przejścia granicznego w Bezledach     308 pojazdów na godzinę 
- w kierunku Biskupca  -                                          435 pojazdów na godzinę 
- w kierunku Olsztynka -      354 pojazdów na godzinę 
- w kierunku Ostródy -        309 pojazdów na godzinę 
 
Pozostałe kierunki to : 
- w kierunku Szczytna -             167 pojazdów na godzinę 
-    w kierunku Morąga -          52 pojazdy na godzinę 
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RUCH WEWNĘTRZNY  
 
Ruch wewnętrzny determinowany jest przede wszystkim rozmieszczeniem miejsc pracy i miejsc zamieszkania  generu-
jąc dwa szczytowe obciążenia ulic; szczyt poranny (do pracy) i szczyt popołudniowy (do domu). 
Rozmieszczenie miejsc pracy i zamieszkania obrazują mapy nr 26 i 27.  
Pożądane kierunki ruchu wynikające  z ich rozmieszczenia pokazano przy pomocy więźby ruchu wewnętrznego (mapa 
nr 29):  
– Największe potoki ruchu powoduje południowa część miasta (Jaroty, Nagórki, Pieczewo) blisko 4 000 pojazdów/go-

dzinę, głównie  w kierunk u śródmieścia i dzielnicy przemysłowo – składowej. Ruch ten przenoszą przede wszystkim 
ul.Sikorskiego i Krasickiego. 

– Potok ponad 2 200 pojazdów / godzinę kieruje się z Zatorza przekraczając tory kolejowe dwoma wiaduktami co po-
woduje, że przenieść go muszą ulice Limanowskiego i Wojska Polskiego. 

– Z kierunku Gutkowa, Redykajn i Likuz w kierunku śródmieścia przemieszcza się potok ponad 1 100 pojazdów/godzi-
nę cały ruch odbywa się ul.Bałtycką. 

– Z Dajtek potok głównie w kierunku śródmieścia i dzielnicy przemysłowo – składowej wynosi ponad 1 400 pojaz-
dów/godzinę. 

 
Komputerowa symulacja obciążeń poszczególnych ulic Olsztyna wykonana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej 
i Komunalnej w Krakowie pozwala na diagnozę stanu istniejącego i prognozę w przyszłości – do roku 2 015 (mapy nr 
31÷34) . 
 
MOŻLIWOŚCI TRASOWANIA ULIC 
 
Ograniczenia możliwości kształtowania układu komunikacyjnego (prowadzenia tras) wynikające z:  
– ukształtowania (konfiguracji) terenu w mieście,  
– rozmieszczenia lasów i jezior,  
– trudnej do pokonania ze względów hydrogeologicznych doliny rzeki Łyny,  
– układu torów kolejowych, istniejącej zabudowy miasta, oraz stanu władania w mieście, znacznie ograniczają pole 

manewru w projektowaniu.  
Zmusza to do rozpatrzenia śladu ulic zarezerwowanych w dotychczasowych planach po poddaniu ich weryfikacji.  
 
Problemy do rozwiązania: 
 

Rozmieszczenie miejsc pracy i miejsc zamieszkania w Olsztynie powoduje potoki ruchu z wyraźnymi 
szczytami rannym i popołudniowym – należy na tych trasach (zwłaszcza część południowa miasta – 
śródmieście zwiększać przepustowość, usprawniać komunikację masową oraz dla zmniejszania 
obciążeń tworzyć miejsca pracy w południowej części Olsztyna. 
 
Usprawnienie powiązań Zatorze - pozostałe części miasta. 
 
Odciążenie śródmieścia z ruchu tranzytowego; tranzytu międzydzielnicowego i zewnętrznego. Możli-
we jest to jedynie przez powstanie trasy opasującej śródmieście oraz eliminacji tranzytu zewnętrzne-
go (w kierunku przejścia granicznego w Bezledach) z ulic Zatorza. 
 

Usprawnienie powiązań peryferyjnie położonych osiedli mieszkaniowych ze śródmieściem. 
 
Eliminacja tranzytu zewnętrznego z nieprzystosowanych do ciężkiego ruchu ulic miasta (konstrukcja 
ulic, obciążenie ruchem wewnętrznym ulic, uciążliwość ruchu - przekładające się na koszty remontu 
ulic ograniczenie przepustowości ulic, zanieczyszczenie atmosfery i hałas).   
 

Rozwiązanie problemu deficytu miejsc postojowych w śródmieściu i na osiedlach mieszkaniowych. 
Budowa parkingów wielopoziomowych, działania organizacyjne. 
 

Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich w mieście. 
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Dokonanie weryfikacji układu komunikacyjnego dotychczasowych planów. 
 
Realizacja (inwestycje, modernizacja) kompleksowo całych ciągów komunikacyjnych w celu koncen-
tracji działań prowadzących do skończonego efektu zamiast rozproszonych działań nie owocujących 
poprawą warunków ruchu. 
 
Kontynuowanie działań inwestycyjnych prowadzących do monitorowania ruchu i sterowania zależnie 
od obciążenia tras. 
 
KOMUNIKACJA MASOWA 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp.zo.o. w Olsztynie realizuje 90% rynku komunikacyjnego.  
W szczycie na 145 km ulic kursuje 130 autobusów. Wyniki przewozowe ostatnich lat wskazują na stabilizację potrzeb 
przewozowych na poziome 43 min pasażerów rocznie. Napełnienie poszczególnych linii i napełnienie na poszczegól-
nych przystankach obrazują schematy (mapa nr 39, 40). 
  
Zdaniem kierownictwa przedsiębiorstwa brak możliwości rozwojowych obsługi spowodowana jest zamrożeniem dopłat 
do kosztów przewozu osób objętych systemem ulg taryfowych i zwolnień od opłat. Tym samym nie realizuje się popra-
wy usług w zakresie warunków podróży a jedynie w oparciu o bieżące badania usług dyslokuje się posiadany potencjał 
przewozowy między liniami lub tworząc nowe połączenia kosztem innych istniejących. 
 
Posiadane autobusy przejeżdżają łącznie 8,5 mln km rocznie. 
Z uwagi na rosnącą konkurencję innych przewoźników prywatnych MPK uruchomiło od 2000 r. linie minibusowe 
uzupełniajace, ich potencjał przewozowy kształtuje się na poziomie 500 000 km  rocznie. 
 
W aktualnym stanie usług stopień wykorzystania miejsc w ujęciu całodobowym wynosi 30% co jest wynikiem dobrym. 
Jednakże dla spełnienia oczekiwań lokalnych organizacja usług charakteryzuje się: 
- rozproszeniem potencjału przewozowego na dużą ilość  linii  
- spiętrzeniem przejazdów przez śródmieście (patrz schemat napełnienia przystanków) 
- dużą liczbą i zagęszczeniem przystanków 
- niską częstotliwością kursów na liniach o małym potencjale 
- niedostateczna częstotliwością kursów na liniach o dużym potencjale w okresach szczytowych 
- występowaniem zjawiska „jednokierunkowych” przejazdów w szczytach 
- spiętrzeniem potoków pasażerskich w krótkich okresach szczytowych 
 
Wobec narastających trudności w Olsztynie w zakresie komunikacji indywidualnej (budowa ulic, ich przepustowość, 
trudności parkingowe, szczególnie w śródmieściu) szczególnej wagi nabiera problem poprawy funkcjonowania komuni-
kacji masowej która musi w znacznej części przejąć zadania komunikacyjne w mieście 
 
Problemy do rozwiązania: 
 
Po akceptacji rozwiązań układu komunikacyjnego i jego etapowania, przy znanych kierunkach przes-
trzennego rozwoju miasta (zdefiniowane miejsca zamieszkania i cele podróży), należy opracować 
strategię rozwoju obsługi pasażerskiej w mieście, co powinno oprócz rozwoju przedsiębiorstwa 
określić potrzeby i zakres działań przystosowawczych ulice do komunikacji autobusowej. 
   

Uwzględniając warunki techniczne dla funkcjonowania komunikacji masowej należy opracować 
program modernizacji ulic po których przebiegają trasy komunikacji masowej; wydzielone pasy, 
akomodacja sygnalizacji świetlnej dla autobusów, budowa zatok przystankowych, budowa pętli 
autobusowych z odpowiednim zapleczem socjalnym – działania te musza być powiązane z odpo-
wiednim zaangażowaniem budżetowym miasta 
 

W planowanych rozwiązaniach dążyć należy do zmniejszenia ilości linii dla poprawy częstotliwości 
kursów, dostosowania układu tras  do kładu komunikacyjnego i stref zamieszkania     
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INNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU OLSZTYTNA WYNIKAJĄCE Z INFRASTRUK-
TURY TECHNICZNEJ  
 
ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 
Zaopatrzenie Olsztyna w wodę pitną odbywa się z ujęć podziemnych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wód pod-
ziemnych wynoszą około 80 000 m3/dobę. W roku 2000 średnia dobowa produkcja wody z eksploatowanych ujęć 
wahała się w granicach 40 000 m3/dobę i w pełni pokryła zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna. 
 
CHARAKTERYSTYKA UJĘĆ WODY 
 
UJĘCIE I SUW „ZACHÓD” UL. ŻEGLARSKA 
Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B” : 
• 400 m3/h z utworów czwartorzędowych (płytki poziom wodonośny) 
• 1600 m3/h z formacji czwartorzędowej i trzeciorzędowej (dla obszaru zasobowego obejmującego swym zasięgiem 

m. in. studnie na uj. „Likusy” oraz studnię „głęboką” na uj. wody „Kortowo” ). 
• Studnie czynne 13 - szt. ( w tym 2 studnie w „Likusach”, 1 studnia na uj. „Kortowo” oraz 8 studni „głębokich” 

i 2 „płytkie” na uj. „Zachód” - przewidziane do wyłączenia w b.r.). 
Zdolność produkcyjna ujęcia - 37 300 m3/d 
Przepustowość SUW - 12 670 m3/d 
Zbiorniki wody czystej 2 x 3 000 m3  

 
UJĘCIE I SUW „LIKUSY” UL.KRAŃCOWA 
Zasoby wód podziemnych w kategorii „B”  
• zatwierdzone w ramach ujęcia wody „Zachód” 
• studnie czynne - 2 szt. (wydajność 120 i 145 m3/h) 

Zdolność produkcyjna uwzględniona jest w zdolności produkcyjnej ujęcia „Zachód” 
Przepustowość SUW – 3 190m3/d 
Zbiorniki wody czystej 2x500m3 

 
UJĘCIE „WADĄG” I SUW „KAROLIN” UL. WIOSENNA 
Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B”: 
• 40 000 m3/d z formacji czwartorzędowej 
• 127 m3/h z formacji trzeciorzędowej 
• Studnie czynne - 20 szt. ( w tym 1 trzeciorzędowa) 

Zdolność produkcyjna ujęcia - 28 000 m3/d 
Przepustowość SUW - 34 850 m3/d 
Zbiorniki wody czystej - 2 x 3 000 m3 

 
UJĘCIE I SUW „KORTOWO” UL. SŁONECZNA 
Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B”: 
• 500 m3/h z formacji czwartorzędowej 
• studnie czynne - 5 szt. ( w tym 1 trzeciorzędowa eksploatowana w ramach zasobów ujęcia „Zachód”). 

Zdolność produkcyjna ujęcia - 10 000 m3/d 
Przepustowość SUW - 5 540 m3/d 
Zbiorniki wody czystej - 2 x 500 m3 

 
UJĘCIE I SUW „WSCHÓD” UL. LUBELSKA 
Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B”: 
• 257 m3/h z formacji czwartorzędowej 
• studnie czynne - 2 szt. 

Zdolność produkcyjna ujęcia - 3 960 m3/d 
Przepustowość  SUW - 1 580 m3/d 
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UJĘCIE I SUW „JAROTY” UL. PSTROWSKIEGO 
Zatwierdzone zasoby wód podziemnych w kat. „B”: 
• 118 m3/h z formacji czwartorzędowej 
• studnie czynne - 2 szt. 

Zdolność produkcyjna ujęcia - 1 500 m3/d 
Przepustowość  SUW -  1 430 m3/d 
Zbiorniki wody czystej - 2 x 5 000 m3 
Pompownia wody o wydajności  2 600 m3/d  

 
Dla utrzymania aktualnej zdolności produkcyjnej ujęć należy przewidzieć budowę otworów zastępczych („Zachód”, 
„Wadąg”, „Kortowo”, „Jaroty”). 
 
W przypadku przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na wodę i konieczności zaopatrzenia miasta i okolic z kierun-
ku wschodniego, należy przystąpić do realizacji ujęcia i SUW „Mokiny-Bogdany”.  
 
Ujęcie to posiada zatwierdzone zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w wysokości 400 m3/h. Część 
otworów ujęcia posiada konstrukcję studni, część będzie otworami piezometrycznymi. W celu rozpoczęcia eksploatacji 
ujęcia należy wybudować infrastrukturę towarzyszącą (SUW, rurociągi przesyłowe, drogi, linie kablowe). 
 
SIEĆ WODOCIĄGOWA 
 
W eksploatacji przedsiębiorstwa na terenie miasta Olsztyna znajduje się  ( dane na koniec 2000 r. ) 302,9 km sieci, 
z czego magistralnej 50,9 km, rozdzielczej 204,0 km, przyłączy do budynków i innych obiektów 48,0 km. 
 
DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W LATACH 1995 - 2000 (W MB) 
 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Stan na rok 289 775 292 900 295 600 301 400 301 400 302 900 

Przyrost w roku 6 445 3 125 2 700 5 800 - 1 500 

 
Sieć wodociągowa o średnicach od 80 do 800 mm wykonana jest głównie z rur żeliwnych, rur „Wipro”, PVC i PE oraz -  
podłączenia domowe - z rur stal. oc. i PE. W eksploatacji PWiK Sp. z o.o. jest także ok. 5 km sieci wodociągowej z rur 
AC wykonanej w latach 60-tych. Sieć ta przeznaczona jest do wymiany. 
 

HYDROFORNIE 

Elementem składowym sieci wodociągowej są hydrofornie. W eksploatacji PWiK Sp. z o.o. znajdują się 22 hydrofornie. 
Ponadto na terenie osiedla Jaroty funkcjonują hydrofornie eksploatowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.  
 
Większość z nich powinna być obecnie wyłączona, ponieważ praca pompowni strefowej w  Jarotach pozwala na 
zasilanie budynków niskich z pominięciem hydroforni. 
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Dane statystyczne: 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Sieć w km:   
 wodociągowa rozdzielcza .................................................................................  206,1 202,5 
 kanalizacyjna  ...................................................................................................  220,0 222,1 
   
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych :   
 wodociągowe  ...................................................................................................  6286 6286 
 kanalizacyjne  ...................................................................................................  3104 3379 
   
Zdroje uliczne  ........................................................................................................  - - 
   
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych (w ciągu roku):   
 w dam3  ............................................................................................................  9312,9 8691,8 
 na 1 mieszkańca w m3  .....................................................................................  54,6 50,7 
   
Ścieki odprowadzone (w ciągu roku) w dam3  ..........................................................  14513,3 15032,8 
 
Zdolność produkcyjna ujęć wody oraz przepustowość stacji uzdatniania i sieci wodociągowej pozwalają na pokrycie 
obecnego zapotrzebowania na wodę.  
 
Niedobory wody lub zakłócenia w jej dostawie mogą wystąpić w rozbudowywanych i nowych osiedlach mieszkanio-
wych: 
 

ze względu na brak odcinków sieci magistralnych spinających sieci istniejące - os. Jaroty 
• odcinek sieci φ 300 mm w ul. Witosa od ul. Mroza do ul. Kanta, 
• odcinek sieci φ 300 mm w ul. Jarockiej od ul. Mroza do ul. Wilczyńskiego, 
• odcinek spinający końcówki sieci φ 300 mm w ul. Wilczyńskiego i φ 150 mm w ul. Wachowskiego. 
 

ze względu na brak ulicznej sieci zasilającej - os. Gutkowo 
• odcinek sieci φ 225 mm od ul. Porannej do ul. Żurawiej (obecnie realizowana zabudowa wzdłuż ul.Żurawiej i w Łup-

stychu zasilana jest z  sieci wodociągowej φ 225 mm poprzez sieć φ 100 mm, co ze względu na jej zbyt małą prze-
pustowość grozi brakiem wody w tym rejonie), 

• odcinek sieci  φ 225 mm od ul. Porannej, wzdłuż projektowanej ul. Wołodyjowskiego, do osiedla „Oleńka” (osiedle 
to obecnie zasilane jest z ww. sieci  φ 100 mm biegnącej w początkowym odcinku ul. Żurawiej). 

 

Ponadto, dla zapewnienia drugostronnego zasilania osiedla Brzeziny i dokończenia drugostronnego (niezależnego) za-
silana osiedla Dajtki  należy zrealizować następujące odcinki sieci: 
• spięcie wodociągu φ 100 mm w ul. Tuwima oraz φ 150 mm w ul. Wawrzyczka  z siecią φ 200 mm zasilającą su-

permarket  „Real” (w pobliżu supermarketu pozostawiono trójnik dla wykonania ww. spinki), 
• połączenie magistrali φ 600 mm z SUW „Zachód” z magistralą w ul. Sielskiej (odcinek magistrali ze stacji uzdatnia-

nia do komory zasuw został wykonany w trakcie przebudowy sieci magistralnych wychodzących z SUW). 
 
Trwająca obecnie i przewidywana w najbliższej przyszłości rozbudowa dzielnic mieszkaniowych, budowa nowych 
osiedli oraz zapewnienie dostawy wody do okolicznych miejscowości ( Ostrzeszewo, Gutkowo, Jonkowo, Bartąg, 
Łupsztych ), wymaga rozbudowy sieci magistralnych, zgodnie z „Programem ogólnym rozbudowy wodociągu 
m. Olsztyna” oraz koncepcją sieci wodociągowej dla Gutkowa,  
 
W pierwszej kolejności należy przewidzieć do realizacji: 
� magistralę wodociągową φ 500 mm od SUW „Kortowo” do włączenia w magistralę  φ 500 mm w ul. Wilczyńskiego, 
� sieć φ 300 mm od sieci magistralnej w ul. Witosa dla zasilenia południowych rejonów miasta i miejscowości Bartąg, 
� sieć φ 225 mm w ul. Oleńki do spięcia z φ 150 mm w ul. Bałtyckiej, 
� sieć φ 225 mm w projektowanej ul. K-3 w Gutkowie - od ul. Żurawiej do ul. Oleńki. 
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W dalszej kolejności, w miarę postępującej rozbudowy miasta i okolic, należy przewidzieć realizację następujących 
sieci: 
� magistrala od ul. Sikorskiego do SUW „Jaroty” - będzie stanowić zamknięcie pierścienia dla tranzytowego przesyłu 

wody do zbiorników w Jarotach, 
� magistrala od sieci φ 400 mm w ul. Bałtyckiej do spięcia z φ 400 mm w ul. Hozjusza - pozwoli na stworzenie pier-

ścieniowego układu zasilania os. Redykajny i zapewni drugostronne zasilanie os. Gutkowo, a także na zaopatrzenie 
w wodę terenów przeznaczonych pod zabudowe w tym rejonie, 

� magistrala od SUW „Zachód” do SUW „Likusy” z odgałęzieniem do ul. Hozjusza - umożliwi uzupełnienie zasilania 
os.Likusy, Gutkowo, Łupstych oraz gm. Jonkowo i terenów położonych po północnej stronie ul. Bałtyckiej - realizacja 
tej sieci będzie konieczna w przypadku, gdy zasoby eksploatacyjne ujęcia i przepustowość rozbudowanej obecnie 
SUW „Likusy” okaże się niewystarczająca do pokrycia zapotrzebowania wody w tym rejonie, 

� sieć wodociągowa od ul. Pstrowskiego wzdłuż jeziora Skanda i ul. Plażowej - pozwoli na zaopatrzenie w wodę 
terenów pod zabudowę, położonych między Osiedlem Mazurskim i jez. Skanda oraz przylegających do miasta tere-
nów Gminy Purda, 

� magistrala łącząca zbiorniki wody czystej „Jaroty” (lub magistralę od zbiorników do ul. Sikorskiego) z siecią wodocią-
gową w ul. M. Ziętary- Malewskiej wraz ze spięciem z sieciami istniejącymi w ul. Lubelskiej, Towarowej 
i Pstrowskiego - wykonanie jej będzie niezbędne w przypadku skanalizowania Dzielnicy Wschodniej miasta; umożliwi 
także dostawę wody do sąsiadujących terenów Gminy Purda, 

� sieci rozdzielcze na nowych osiedlach (średnice od 90 do 200 mm). 
 
 „Program ogólny rozbudowy wodociągu m. Olsztyna”, na podstawie którego określone zostały powyższe potrzeby in-
westycyjne (p-kt 1 - 5), został opracowany w 1980 r. W związku ze znacznym spadkiem zapotrzebowania na wodę 
i zmianami w planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta winien zostać pilnie zaktualizowany. 
 

KANALIZACJA SANITARNA 
 

SIEĆ KANALIZACYJNA 
 
PWiK Sp. z o.o. jest dysponentem 198,9 km sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 do 1,4 m , 31,9 km podłą-
czeń domowych o średnicach 0,15 m. Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur kamionkowych, PVC oraz „Wipro”. 
 
DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANIT. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W LATACH 1995 - 2000 (W MB) 
 

 
Rok 
 

 
     1995 

 
     1996 

 
     1997 

 
     1998 

 
  1999 

      
  2000 

 
Stan na rok 
 

 
   216 700 

 
   217 200 
 

 
   222 300 

 
  230 600 

 
230 800 

    
249 700 

 
Przyrost w roku 
 

 
    10 400 

 
         500 

 
       5100 

 
       8300 

 
      200 

        
   18 900 

 
W eksploatacji PWiK Sp. z o.o. jest także 16 przepompowni ścieków sanitarnych. 
Układ kolektorów głównych i kanałów drugorzędnych pozwala aktualnie na odprowadzenie ścieków  sanitarnych z pra-
wie wszystkich rejonów miasta, za wyjątkiem dzielnicy przemysłowo-składowej (Dzielnica Wschodnia). 
Trudności w odprowadzaniu ścieków sanitarnych w dzielnicy przemysłowo-składowej spowodowane są przeciążeniem 
systemu kanalizacyjnego, wynikającym z ograniczonej przepustowości przepompowni P-1 i kanału tłocznego w ul. To-
warowej. Na przeciążenie systemu wpływa nie tylko ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych, ale też jego zły stan 
techniczny oraz nielegalne podłączenia kanalizacji deszczowej wykonane w ubiegłych latach na bazach zakładów prze-
mysłowych. Nieszczelność rurociągów grawitacyjnych, wady materiałów i wykonawstwa są powodem infiltracji wód 
gruntowych i przenikania wód opadowych, w wyniku czego ilość ścieków dopływających do przepompowni jest znacz-
nie większa, niż ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych. W czasie długotrwałych, nawet mało intensywnych opa-
dów, na skutek spiętrzenia ścieków występują zalania przepompowni i innych obiektów. Sytuacja ta wymaga limitowa-
nia ilości odprowadzanych ścieków. 
Pilna poprawa stanu istniejącego w ww. rejonie miasta jest niezbędna z uwagi na brak dalszych możliwości odprowa-
dzenia ścieków z terenów Dzielnicy Wschodniej, przeznaczonych do zainwestowania. Wymaga to kompleksowego roz-
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wiązania gospodarki ściekowej dzielnicy, z uwzględnieniem odprowadzenia ścieków w kierunku kolektora „K”, moderni-
zacji przepompowni P-1, budowy nowych kolektorów, a także wymiany lub remontów systemu istniejących kanałów 
grawitacyjnych - wg. przyjętej koncepcji. Przy wyborze koncepcji należy brać pod uwagę możliwość likwidacji przepom-
powni P-9 (Zielona Górka). 
 
Z uwagi na zły stan techniczny (wynikający z  jakości zastosowanych materiałów i wad  wykonawstwa) oraz za małą 
przepustowość, przebudowy wymagają następujące sieci kanalizacji sanitarnej: 
• kanał sanitarny w Kortowie między ul. Oczapowskiego i Kanafojskiego, 
• kanał sanitarny w ul. Partyzantów od ronda Bema do ul. 1-go Maja. 
 
Rozbudowa miasta i podłączanie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej sąsiadujących miejscowości stwarzają 
potrzebę budowy nowych odcinków kanałów dla odciążenia kolektorów istniejących. Są to: 
• kolektor sanitarny φ 1000 mm w planowanej ul. Nowogrunwaldzkiej - od skrzyżowania ul.Jagiellończyka z ul.Starą 

Warszawską do przepompowni P-4 (wymaga to jej rozbudowy) - dla odciążenia kolektora „E” φ 1000 mm, który 
obecnie włączony jest do kolektora „C” φ 800 mm; kolektor ten obsługuje południową część miasta, łącznie z bu-
dowaną obecnie dzielnicą Jaroty B-11 i sąsiednimi miejscowościami Bartąg i Ruś, 

• odcinek kolektora „J-3” z osiedla Dajtki do istniejącego kolektora „J”  odprowadzającego ścieki z Dzielnicy Zachod-
niej do przepompowni P-4 - dla odciążenia kolektora „E”, 

• podkolektor „E–10–1” w rejonie Szkoły Podstawowej Nr30 przy ul.Pieczewskiej do kolektora „E” (włączenie przy 
przejściu kolektora przez ul. Sikorskiego) - dla odciążenia zlewni kanału „E–13” i „E–14” oraz umożliwienia skanali-
zowania terenów między ulicami Sikorskiego i Krasickiego.  

 
Ochrona otoczenia jez. Krzywego w rejonie osiedla Dajtki wymaga przedłużenia kolektora „J-3” wzdłuż ul. Sielskiej i Lot-
niskowej, co pozwoli na skanalizowanie obiektów lotniska i terenów sąsiednich (przystań); należy uwzględnić koniecz-
ność przyjęcia takiego rozwiązania, które pozwoli na prowadzenie kanału grawitacyjnego na max. długości (istnieje 
techniczna możliwość odprowadzenia ścieków kanałem grawitacyjnym wzdłuż ul. Lotniskowej do włączenia w sieć 
istniejącą). 
Wszystkie obiekty, zlokalizowane w pobliżu jeziora, pozostające poza zasięgiem możliwości grawitacyjnego spływu 
ścieków, muszą posiadać lokalne przepompownie, eksploatowane przez ich właścicieli. 
Dla ochrony jez. Redykajny należy przewidzieć budowę kanału H-3-1 (z włączeniem do kanalizacji istniejącej w okolicy 
hotelu „Żejmo”), co umożliwi skanalizowanie działek rekreacyjnych położonych na jeziorem. 
 

Realizacja budownictwa na obrzeżach miasta (osiedla Gutkowo, Redykajny, Kortowo–Sady) spowoduje konieczność 
dalszej rozbudowy systemu kanalizacyjnego wg. zatwierdzonych opracowań. 
 

Osiedle Gutkowo – wg.”Projektu wstępnego kolektorów sanitarnych i deszczowych cz. południowa od ul.Bałtyckiej 
w Gutkowie” – wymagać będzie realizacji: 
• kanału sanitarnego H–3 między ul. Poranną i Żurawią, 
• kanału H–5 w zachodniej części Gutkowa - od granicy miasta do P–14, 
• kanału H–5–1 od ul. Sokolej do kanału H–5, 
• kanał tłoczny z północnej części Gutkowa gm. Jonkowo z włączeniem do istniejącego kanału H–3–2. 
 

Osiedle Redykajny - wg.ideogramu uzbrojenia, przyjętego w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania 
przestrzennego osiedla. 
Kortowo-Sady - wg. „Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i deszczowej m. Olsztyna” - budowa kanałów „E–9–10” 
i „E–9–11”. 
 
Dla zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z miasta i okolic należy utrzymać rezerwację terenów w ul. Leśnej pod 
budowę drugiej nitki kolektora centralnego oraz terenu pod drugi kolektor tłoczny z przepompowni P-10 do oczyszczalni 
ścieków. 
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OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
 

Miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków oddaną do eksploatacji w 1984 r. Przepustowość wy-
nosi średnio 56 135 m3/d, max. 63 310 m3/d. Rezerwa przepustowości wynosi ok. 34 %. Odbiornikiem ścieków jest rze-
ka Łyna. Redukcja zanieczyszczeń nie odpowiada aktualnie obowiązującym warunkom pozwolenia wodnoprawnego 
i wynosi : 
BZT 5  - 95,3 % 
zawiesina ogólna - 92,7 % 
Do oczyszczalni dopływa średnio 36 992 m3/d ścieków surowych w 100 % oczyszczanych na urządzeniach mechanicz-
no–biologicznych. 
Ścieki pochodzące z szamb gromadzone są w 2 punktach zlewu nieczystości, skąd trafiają na oczyszczalnię ; z punktu 
przy ul. Leśnej kolektorem grawitacyjnym, z punktu na przepompowni P-10 w Kieźlinach kolektorem tłocznym. 
Obecnie w PWiK prowadzone są przygotowania do wprowadzenia III stopnia oczyszczania ścieków, co wymagać bę-
dzie gruntownej modernizacji ciągu technologicznego oczyszczalni (zmiana systemu napowietrzania, budowa nowych 
obiektów technologicznych, przebudowa rurociągów i kanałów technologicznych, opomiarowanie mediów i procesów 
technologicznych, rozwiązanie automatyki - sterowania i sygnalizacji ). Konieczność realizacji powyższych zamierzeń 
wynika z obowiązku dostosowania efektywności oczyszczania ścieków do wymogów aktualnego Rozporządzenia Mi-
nistra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji wód oraz wrunków jakim powinny 
odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, zwłaszcza w zakresie usuwania związków biogennych (azot 
i fosfor). 
W ramach modernizacji oczyszczalni konieczne jest uwzględnienie intensyfikacji procesu przeróbki i unieszkodliwiania 
osadów w sposób umożliwiający ich rolnicze wykorzystanie. Obecnie osady poddawane są fermentacji oraz odwad-
nianiu w mało wydajnych  warunkach naturalnych. Rocznie powstaje  w  ten sposób ok. 38 000 m3 osadu, który wy-
maga dalszego zagospodarowania, zgodnie z ustawą o odpadach. 
Prace przygotowawcze związane z modernizacją oczyszczalni są już daleko zaawansowane. Sporządzone oceny śro-
dowiskowe, analizy społeczno-ekonomiczne, projekt budowlany i wycena inwestycji są podstawą do przeprowadzenia 
w najbliższym czasie przetargów na dostawę urządzeń technologicznych i wykonanie obiektów. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Olsztynie będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej (ISPA). 
Szacunkowy koszt inwestycji przewidywany jest na kwotę ok. 58,4 mln. zł 

Olsztyn, sierpień 2001 r. 
 
Dane statystyczne: 

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZANE I NIE OCZYSZCZANE 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
1998 1999 

w dekametrach sześciennych 

   

Ścieki odprowadzone  .......................................................................................... 6574 5102 

   

 bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi  ....................................... 4627 3210 

   w tym wody chłodnicze a  ............................................................................. 4036 2909 

   

 do kanalizacji miejskiej ...................................................................................... 1947 1892 

   
Ze ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych wymagające oczyszczania b  591 301 

   

 oczyszczane  .................................................................................................... 591 301 

  mechanicznie .............................................................................................. 568 289 

  chemicznie  ................................................................................................. - - 

  biologicznie  ................................................................................................ 23 12 
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Problemy do załatwienia: 
 
„Program ogólny kanalizacji sanitarnej i deszczowej m. Olsztyna”, opracowany w 1977 r. wymaga pilnej aktualizacji 
 
Wszystkie sieci wod-kan budowane przez podmioty gospodarcze i osoby fizyczne winny być uzgadniane przez przed-
siębiorstwo odpowiedzialne za eksploatację sieci i realizowane pod jego nadzorem. 
 
Istniejące nielegalne podłączenia kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej i kanalizacji deszczowej do kanaliza-
cji sanitarnej winny być niezwłocznie zidentyfikowane i przebudowane. 
 

KANALIZACJA DESZCZOWA 
 
Sieć kanalizacji deszczowej stanowi własność Gminy Olsztyn. 
Wykonana jest z rur  betonowych, „Wipro” i PVC o średnicach od 0,2 m do 2,0 m. 
Z dwóch kanalizacji tj. sanitarnej i deszczowej, w znacznym gorszym stanie jest kanalizacja zbierająca wody deszczo-
we, brak jest podczyszczalni ścieków deszczowych, w większości brak również piaskowników. 
Taki stan powoduje zanieczyszczanie jezior, rzeki Łyny i rzeki Wadąg, i w najbliższym czasie zdecydowana poprawa 
tego stanu będzie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych.    
Również stan techniczny większości kanałów istniejących kwalifikuje je do przebudowy, a nawet pilnej przebudowy. 
Układ sieci ilustruje mapa, zamieszczona w części II opracowania. 
 
KOLEKTOR I 
Tzw. średnicowy odprowadza ścieki z części ulic Gutkowa i Likus do rzeki Łyny. Stan techniczny bardzo dobry, posiada 
dwa piaskowniki i mini podczyszczalnie wód deszczowych przy jeziorze Redykajny. 
Jedynym mankamentem jest obniżanie się lustra wody w jeziorze Sukiel, właściciel tego jeziora nie wyraził zgody na 
włączenie do niego wód z zlewni naturalnej w większości zalesionej, położonej po północnej stronie torów PKP za by-
łym przejazdem kolejowym na ulicy Bałtyckiej. Należy się spodziewać klęski ekologicznej w postaci zamierania jeziora 
Sukiel na skutek braku naturalnego dopływu wód opadowych i obniżania jego poziomu.  
W latach następnych na kanale I-S i I-S-3 należy pobudować studnie tzw. sterujące,  by można było w nich zamontować 
urządzenia pozwalające na kierowanie ścieków  do kanału deszczowego, a po dłuższym okresie opadów deszczu, już 
wód czystych do jeziora. Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej w części Gutkowo, należy wykonać kanał I-S-1, który 
przy odpowiednim zagłębieniu jest w stanie odebrać w 95% ścieków deszczowych z planowanej zabudowy między ul. 
Poranną a Sokolą. 
 
KANAŁY I-G I I-G-1 
Przed zabudową pełniły rolę kanału melioracyjnego – stan techniczny kwalifikuje go do natychmiastowej przebudowy, 
małe średnice, a materiał z którego został wykonany.  
Odbiornikiem jest kanał Warkalski na terenie gminy Jonkowo, warunki naturalne pozwalają na wykonanie na odpływie 
podczyszczalni biologicznej. 
Realizacja budownictwa w tym rejonie powinna być poprzedzona wykonaniem tego kanału łącznie z kanałami kanali-
zacji sanitarnej. 
 
KOLEKTOR II I III 
Planowane do realizacji przy zabudowie dzielnicy Redykajny, przy ich wykonaniu należy wyposażyć je w piaskowniki 
i separatory, ewentualnie wykonać biologiczną podczyszczalnię wód deszczowych. 
 
KOLEKTOR IV 
Odprowadza ścieki deszczowe z istniejącej i będącej w realizacji zabudowy w dzielnicy Redykajny. Na wykazie należy 
wykonać piaskownik i separator dla zatrzymania zanieczyszczeń, które nim spływają do rzeki Łyny. 
 
KANAŁ IV B 
W 90% jest to kanał otwarty i takim powinien pozostać, tylko odcinek w ulicy Hozjusza powinien być kanałem krytym 
oraz odcinki pod drogami i ulicami w formie przepustów. 
 
KOLEKTOR V 
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Odprowadza wody deszczowe z zachodniej części Likus ul. Bałtyckiej, ul. Sielskiej, części ul. Grunwaldzkiej. Wypo-
sażony jest w piaskownik i separator. 
Pilne jest wykonanie odcinka łączącego kolektora V odprowadzającego ścieki z ulicy Sielskiej z odcinkiem wykonanym 
od kanału V C do rzeki Łyny.  
Dla ochrony jeziora Długiego kanał V B odprowadzający ścieki deszczowe z ulicy Bałtyckiej. Konieczne jest wykonanie 
kanału przy jeziorze Długim na odcinku od ulicy Jeziornej do kolektora V. 
Po wykonaniu kanału łączącego wylot do jeziora Długiego z kolektorem V możliwa będzie wymiana wody w jeziorze 
Długim przez istniejący kanał łączący jezioro Krzywe z jeziorem Długim.  
 
KANAŁ V-B-1  
W ulicy Leśnej jest kanałem nowym, odprowadza wody deszczowe do kolektora V. 
 
KANAŁ V-B-2  
 

powinien być zrealizowany przy budowie ulicy Nowogrunwaldzkiej. 
 
KANAŁ V C 
Jest kanałem wykonanym łącznie z kolektorem V. 
 
KOLEKTOR VI  
Jest kanałem wykonanym w latach osiemdziesiątych, na jego trasie wykonany jest zbiornik retencyjny ziemny, który 
spełnia jednocześnie rolę piaskownika i podczyszczalni, wymaga prawidłowej eksploatacji. 
 
KOLEKTOR VII 
Odprowadza ścieki deszczowe z 90% powierzchni Dajtek, będzie również odprowadzał wody deszczowe z części ulicy 
Sielskiej kanałem VII A i ewentualnie lotniska. 
Na trasie tego kanału konieczna jest budowa podczyszczalni ścieków deszczowych, wykonanie separatora na odpływie 
do jeziora Kortowskiego i ewentualnie wykonanie kanału łączącego obecny wylot z rzeką Kortówką. 
 
KANAŁ VII B 
Odprowadzający wody deszczowe z osiedla Słoneczny Stok wymaga budowy separatora na dopływie do rzeki Kortów-
ki. 
Kanał odprowadzający wody deszczowe z Kortowa powinien być wyposażony w separator. 
 
KOLEKTOR VIII 
Odprowadza ścieki deszczowe  z ulic częściowo Jagiellońskiej, Sybiraków, Bydgoskiej, Rataja, Chełmińskiej, Toruń-
skiej, Katowickiej, Hanki Sawickiej, Tczewskiej na znacznej długości (przez ogródki działkowe) jest kanałem otwartym.  
Prawie na całej długości wymaga pilnej przebudowy, na odcinku od Wojska Polskiego do rzeki Łyny mogą nastąpić 
awarie. 
Bardzo niebezpieczna byłaby awaria pod Al. Wojska Polskiego, przy przebudowie kanał powinien być wyposażony 
w piaskownik i separator. 
Zakończenia realizacji wymaga kanał deszczowy odwadniający Stadion Leśny. 
 
KANAŁ VIII B 
Kanał deszczowy w ulicy Sybiraków wymaga przebudowy przed modernizacją ulicy. 
 
KOLEKTOR IX  
Wymaga przebudowy na krótkim odcinku około 200 m w Al. Wojska Polskiego i w ulicy  
Nad Jarem oraz wykonania piaskownika i separatora przed włączeniem do rzeki Łyny. 
 
KANAŁ IX A  
Niezbędna przebudowa na całej długości. 
 
KANAŁ IX B 
Wymaga budowy i przebudowy na odcinku ulicy Kościuszki, Kajki i pod torami PKP. 
Niezbędna  jest  również  przebudowa  krótkiego  odcinka  pod  torami  PKP  przy  podziemnym  przejściu  pieszym 
od ul.1-go Maja do Al. Wojska Polskiego.  



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA OLSZTYNA 159

Przy budowie nowej ulicy od ulicy Artyleryjskiej  do Wojska Polskiego, niezbędna będzie budowa na tym odcinku 
kanału deszczowego. 
 

KOLEKTOR X 
Kolektor w ulicy Pieniężnego i w ulicy Dąbrowszczaków  wymaga bieżącej konserwacji. 
 
KOLEKTOR XI  
Od ulicy Piłsudskiego do rzeki Łyny, wskazana jest budowa kanału deszczowego w ulicy Kościuszki na odcinku od ul.Pił-
sudskiego do ulicy Mickiewicza, oraz przebudowa istniejącego kanału od ulicy Głowackiego do parku i ul.Janusza Kuso-
cińskiego. 
 
Kolektor XII 
Niezbędna bieżąca konserwacja, miejscowe naprawy oraz budowa nowych wypustów szczególnie przy skrzyżowaniu 
ul.Niepodległości, Pstrowskiego i Sikorskiego. 
Przed wlotem do rzeki Łyny brak jest piaskownika i separatora.  
 
KOLEKTOR XIII  
W Al. Gen Sikorskiego dodatkowe wpusty, bieżąca konserwacja, na odcinku od Al.Gen.Sikorskiego konserwacja ka-
nału otwartego, a przy budowie ul. Tuwima przebudowa kanału XIII A. 
 
KOLEKTOR XIV  
Na znacznej długości kanał jest zamulony w 20-30%, wymaga odmulenia i uszczelnienia styków, przy wylocie do rzeki 
Łyny niezbędna jest podczyszczalnia wód deszczowych – piaskownik, separator. 
Dla odciążenia kanału o małej średnicy w ulicy Sikorskiego, niezbędna jest budowa kanału od ulicy Zaruskiego dokana-
łu deszczowego wykonanego na terenie Reala długości ca 150 mb. 
Dla odciążenia kanału w ul.Wilczyńskiego wskazana jest budowa kanału XIV-A-1 od ul.Wilczyńskiego do kolektora XIV. 
 
KOLEKTOR XV  
Stan techniczny dobry, posiada na odpływie piaskownik, który jednocześnie pełni rolę podczyszczalni ścieków desz-
czowych, w miarę zabudowy terenów konieczna budowa kanałów bocznych zgodnie z przyjętymi ideogramami w pla-
nach szczegółowych. 
 
KOLEKTOR XVI, XVII, XVIII, XIX 
Budowa będzie konieczna przy planowanej zabudowie w tym rejonie, są to trasy krótkie w porównaniu z kolektorem XV, 
średnice nie powinny być większe od 1,0 m. 
 
KOLEKTOR XX 
Odprowadza ścieki deszczowe z części sektora B-11 oraz z rejonu połączenia ulicy Wilczyńskiego i Turkowskiego, wy-
konanie tego kolektora wymaga zgody Lasów Państwowych. 
 
KANAŁ XXI  
Jest to krótki odcinek kanału obecnie otwartego, który odprowadza wody deszczowe z ulicy Pstrowskiego części 
zachodniej do jeziora Skanda. 
Przy zabudowie w tym rejonie i zwiększonej ilości ścieków deszczowych konieczne jest wykonanie na kanale pod-
czyszczalni ścieków deszczowych. 
 
KANAŁ XXII 
Przy zabudowie terenów położonych na zachód od jeziora Skanda wskazana jest budowa tego kanału z odprowadze-
niem do kanału otwartego tzw. kanału Ostrzeszewo. 
 
KOLEKTOR XXIII 
Dla odciążenia zlewni kanałów XXV i kanału OZOS, w której kolektory i kanały są  w bardzo złym stanie technicznym, 
w celu zmniejszenia ryzyka  podtopienia terenów     w rejonie ulicy Piłsudskiego, Pana Tadeusza, Leonharda, Kołob-
rzeskiej, Towarowej i Lubelskiej niezbędny jest kolektor w ulicy Piłsudskiego na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ka-
nału Ostrzeszewo o średnicy ca 1,2-1,4 m na długości około 1500 m. 
 
KANAŁ XXIV 
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Krótki odcinek tego kanału jest niezbędny dla zapewnienia odpływów z terenów położonych w Ostrzeszewie, a należą-
cych do gminy Purda. 
 
KOLEKTOR XXV 
Jest to największa zlewnia obejmująca swym zasięgiem część terenu przy ulicy Zientary Malewskiej, Poprzecznej, Ci-
chej – węzeł PKP, ulicę Lubelską, Towarową, Kołobrzeską, Pana Tadeusza, Leonharda, Dworcową, Piłsudskiego, 
Sprzętową o łącznej powierzchni około 480 ha. Przy opadzie nawalnym ca 100 l/m2 i odpływie 2m3/sek spływ trwałby 
około pięciu dni.  
Mając na uwadze zły stan techniczny kanału OZOS i możliwość zmniejszenia jego przepustowości, należy brać pod 
uwagę możliwość wystąpienia podtopień części tego terenu. W związku z powyższym w tym rejonie niezbędny jest 
remont kanału OZOS, przebudowa kolektora XXV w ulicy Lubelskiej do zbiornika retencyjnego przy ulicy Towarowej, 
budowa zbiornika retencyjnego. 
Przebudowa kanału XXV-3 na odcinku od stadionu do kolektora XXV oraz budowa kolektora XXIII. 
 
KOLEKTOR XXVI 
Realizacja tego kolektora związana jest z ochroną ujęcia Wadąg, miał odprowadzać brudne ścieki deszczowe z dziel-
nicy Przemysłowo-Składowej i po podczyszczeniu  do rzeki Wadąg.  
Kolektor został wykonany na odcinku od ulicy Zientary Malewskiej do rzeki Wadąg. 
Realizacja nie została dokończona, brak jest odcinka około 200 m i podczyszczalni ścieków, brak dalszego odcinka 
od ulicy Zientary Malewskiej tj. przejścia pod ulicą, torami PKP do włączenia kanału XXVI C. 
Na wszystkich kanałach XXVI C-1, XXVI C-2 i XXVI C-3 dopływających do Zlewu Track, dla ochrony tego jeziora na-
leży wybudować piaskowniki i separatory. Odpływ wody z jeziora Track jest możliwy w kierunku Zalewu Klebarskiego, 
na którym w najbliższym czasie należałoby wykonać podczyszczalnie wód deszczowych łącznie z wodami płynącymi 
kanałem OZOS. 
Kolektor XXVI był projektowany pierwotnie przy założeniu, że wody deszczowe ze znacznej części zlewni kolektora 
i kanałów XXV zostaną tym kanałem odprowadzone do kolektora XXVI. 
Z uwagi na podjęta decyzje o zachowaniu jeziora Track w niezmienionym stanie,  średnica kolektora XXVI pierwotnie 
założona tj. Ø – 1,8 m może być zredukowana      do ca 1,2 m. Umożliwi to zdecydowaną obniżkę kosztów dokoń-
czenia budowy kolektora XXVI.  
 
RZEKA ŁYNA 
Jest głównym odbiornikiem wód deszczowych z miasta Olsztyna, wymaga odbudowy tj. odmulenia, naprawy umocnień 
brzegowych. 
Przy tej rzece są tereny położone poniżej lustra wody, tzw. poldery, które nie są obecnie wykorzystywane rolniczo, 
a poziom wody jest utrzymywany na poziomie odpowiadającym rolniczemu wykorzystaniu. 
Część terenu nisko położonego jest w gm. Stawiguda. Dla całego terenu najniżej położonego należałoby opracować 
program użytkowania, przewidzieć tereny zalewowe, ewentualnie użytkować dla celów hodowli ryb.  
Pod całym terenem występują grunty nienośne. Powierzchnie o niewielkiej warstwie gruntu nienośnego można by wy-
korzystać, po odpowiednim wzmocnieniu, ewentualnie jako tereny rekreacyjne, sportowe itp.  
Tereny pomiędzy rzeka Łyną i ul Warszawską (tereny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) należy przewidzieć jako 
tereny zalewowe rzeki Łyny zgodnie z przeznaczeniem z ubiegłych wieków (dawne osuszone jezioro) 
 
Problemy do rozwiązania: 
 

Braki uzbrojenia niektórych rejonów miasta w sieć kanalizacji deszczowej oraz zły stan techniczny ka-
nałów powodują niewydolność istniejącego systemu w okresie intensywnych opadów atmosferycz-
nych. 
Poprawa aktualnego stanu i stworzenie możliwości dalszej rozbudowy miasta wymagają następują-
cych inwestycji: 
• budowy kolektora XXV w ul. Leonharda, 
• uporządkowania kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Metalowej, 
• budowy kolektora deszczowego od ul. Jagiellońskiej do ul. Bydgoskiej łącznie z odcinkiem kanału 

otwartego od ul. Bydgoskiej, 
• przebudowy kolektora XXVII (park przy ROK) 
• budowy odwodnienia ul. Piłsudskiego (na wysokości OZOS) 
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Olsztyn posiada przestarzałą dekapitalizowaną kanalizację deszczową z wyjątkiem odcinków nowych odprowadza-
jących wody opadowe z nowobudowanych ulic i osiedli. Konieczny jest program modernizacji i budowy kanalizacji 
deszczowej w mieście. Likwidujący także miejsca podtapiane przy większych opadach 
 
Kanalizacja ta w większości odprowadza wody do odbiorników bezpośrednio bez podczyszczania, dla utrzymania 
we właściwym stanie odbiorników konieczne jest ich podczyszczanie przed odprowadzeniem do odbiornika. 
 

Przy projektowaniu nawierzchni w mieście należy dążyć do zwiększenia wsiąkania wody w grunt 
(odpowiednie materiały i konstrukcje nawierzchni), należy wykorzystywać jako lokalne odbiorniki 
oczka wodne. 
 
 
ZASILANIE MIASTA W CIEPŁO 
 
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Źrodła ciepła (kotłownie) : 
Obecnie Olsztyn zasilany jest w ciepło z miejskiej sieci cieplnej, szeregu kotłowni lokalnych gazowych, olejowych i 
węglowych (41 szt.) oraz indywidualnych źródeł ciepła (piece węglowe, gazowe itp.) 
Dla potrzeb sieci ciepłowniczej ciepło dostarczane jest z EC Stomil, CC Kortowo oraz kotłowni przy ul.Zamenhofa. 
Kotłownie te opalane są miałem węglowym. W eksploatacji MPEC jest także 7 kotłowni lokalnych (6 gazowych i 1 
węglowa parowa dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego).  
Bilans cieplny dla poszczególnych rejonów obsługiwanych przez system sieci ciepłowniczej przedstawia tabela 1: 
 
TABELA 1 
 

Lp. Rejon Qco  Qcw max  Qcw śr Qw max Qw śr Qmax og. Qśr og. 

  MW MW MW MW MW MW MW 

1 Grunwaldzka 9,357 1,958 0,859 0,318 0,191 11,633 10,407 

2 Jaroty 41,936 18,484 8,499 0,073 0,044 60,493 50,479 

3 Kormoran 35,498 10,914 4,305 0,156 0,066 46,568 39,869 

4 Kortowo 17,933 3,403 2,300 2,533 1,440 23,869 21,673 

5 Kościuszki 24,937 5,618 2,409 1,328 0,649 31,883 27,995 

6 Kętrzyńskiego 22,998 3,173 1,165 0,303 0,140 26,474 24,303 

7 Mazurskie 5,750 1,391 0,499 0,097 0,050 7,238 6,299 

8 Nagórki 32,050 8,141 4,450 1,218 0,684 41,409 37,184 

9 Pieczewo 18,549 7,698 3,832 0,214 0,127 26,461 22,508 

10 Podleśna 12,587 0,801 0,369 0,000 0,000 13,388 12,956 

11 Podgrodzie 23,607 6,382 2,869 0,422 0,244 30,411 26,721 

12 Pojezierze 37,542 7,965 3,095 3,081 1,372 48,588 42,009 

13 Śródmieście 15,853 1,678 0,629 0,825 0,434 18,356 16,916 

14 Wojska Polskiego 9,468 0,578 0,249 0,000 0,000 10,046 9,717 

15 Zatorze 8,835 0,536 0,219 0,000 0,000 9,371 9,054 

 Razem 316,900 78,720 35,748 10,568 5,441 406,188 358,090 

 
 
UKŁAD SIECI CIEPŁOWNICZEJ: 
 
Dla potrzeb sieci ciepłowniczej ciepło dostarczane jest z EC Stomil, CC Kortowo oraz kotłowni przy ul.Zamenhofa. 
Długość sieci cieplnej wynosi obecnie około 132 km i zasila ponad 870 węzłów ciepłowniczych. Sieć cieplna miasta 
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Olsztyna stanowi jedną całość. Miejsca rozcięcia pomiędzy poszczególnymi częściami sieci określane są na podstawie 
corocznych obliczeń hydraulicznych i cieplnych mających na celu optymalne zasilanie ogrzewanych obiektów. 
 
OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PEWNOŚCI OBSŁUGI 
 
Stan techniczny infrastruktury sieci ciepłowniczej, dzięki prowadzonym remontom i modernizacjom, jest dobry, a układ 
połączonej sieci cieplnej zasilanej z kilku źródeł zapewnia dużą pewność obsługi. Dla przypadków awaryjnych opraco-
wany jest program pracy sieci cieplnej z możliwością odłączenia każdego ze źródeł. 
 
MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO UKŁADU ZASILANIA W CIEPŁO: 
 
Aktualnie w Olsztynie pracuje 41 lokalnych kotłowni węglowych o niskiej sprawności i dużej emisji zanieczyszczeń. 
Za celowe uważa się modernizację układu ogrzewania obiektów poprzez podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 
lub zmianę paliwa.  
 
Wykaz istniejących kotłowni węglowych z zaznaczeniem możliwości podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej 
przedstawia poniższa tabela: 
 

TABELA 2 
 

Lp Adres Właściciel Wydajność [MW] 
Możliwość podł. do 

msc 

1 Budowlana 2 Przed.Handl.Usług. 0,707 + 

2 Jagiellońska 76 MM-International 2,908  

3 Lubelska 3 Przed.Prod.Mont. 3,722  

4 Lubelska 25 DOMAR-Plus S.A. 0,349 + 

5 Lubelska 29 Tartaki Mazurskie 0,233  

6 Z.Malewskiej 65 BUDIMEX S.A. 2,791  

7 Okrzei 19 Oddz.Obsługi PKS 0,593 + 

8 Opolska 42 Insp.Sł.Więziennej 1,533 + 

9 Piłsudskiego64 WPB Prefabet 1,977 + 

10 Przemysłowa 6 CHEMIA Sp. z o.o. 0,600 + 

11 Pstrowskiego 28b Transport Samoch. 4,396 + 

12 H.Sawickiej 27 Centrum Krwiodawstwa 0,390 + 

13 Sielska 5 PZM Sp. z o.o. 0,250  

14 Towarowa 11 Centr.Mater.Budowl. 0,134 + 

15 Tracka 4 Hodowla Ziemniaka 0,217  

16 Warszawska 15/17 Sp-nia "Synteza" 0,130 + 

17 Warszawska 89 Dyrekcja Dróg Publicznych 0,316 + 

18 Posorty Uniwersytet W-M 0,172 + 

19 Gietkowska 6a W.A.M. 1,698  

20 Borowa 9 Komenda Woj. Policji 0,534  

21 Dąbrowszcz. 41/42 Komenda Miejska Policji 0,344 + 

22 Z.Malewskiej 55 Komenda Woj. Policji 1,558  

23 Partyzantów 23 Komenda Miejska Policji 0,354 + 

24 Piłsudskiego 5 Komenda Woj. Policji 0,172 + 

25 Zimowa 2 Komenda Woj. Policji 2,500  

26 Pieniężnego 16 Kino "Polonia" 0,084 + 

27 Pl.Bema 3 ZOZ Lecz.Kolejowe 0,288 + 

28 Partyzantów 36 ZOZ Lecz.Kolejowe 0,044 + 

29 Sybiraków 36 Zakład Nieruchomości 0,331  

30 Partyzantów 38 Zakład Nieruchomości 0,081 + 
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31 Z.Malewskiej 40 PKP-Zakł.Taboru 2,093  

32 Bałtycka 32 Spół.Ogrod.Pszcz. 0,033  

33 Jeziorna 1 PSS "Społem" 0,075  

34 Moniuszki 16 PSS "Społem" 0,048 + 

35 Morwowa 1 PSS "Społem" 0,058  

36 Towarowa 9 "Agroma" Sp. z o.o. 0,356 + 

37 Partyzantów 71 "Ruch"S.A. 0,233 + 

38 Kętrzyńskiego 8 "Polmozbyt" Sp. z o.o. 0,651 + 

39 Partyzantów 26 "Polmozbyt" Sp. z o.o. 0,707 + 

40 Zamkowa 5 WAK-2 0,261  

41 Tracka 2 Zakład Energetyczny 1,483  

 Razem  35,404 14,659 

Opracowali :  inż. Wanda Gajewska, mgr inż. Artur Szekalski, mgr inż. Grzegorz Myka,  mgr inż. Mariusz Różycki 
 
Dane statystyczne: 
 

OGRZEWNICTWO 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Sieć cieplna w km:   
 magistralna  ......................................................................................................  40,2 40,2 
 rozdzielcza  ......................................................................................................  56,5 55,8 
   
Kotłownie ...............................................................................................................  37 12 
   
Energia cieplna sprzedana (w ciągu roku) w GJ:   
 wyprodukowana w kotłowniach własnych ..........................................................  1558660 1524460 
 zakupiona z obcych źródeł  ...............................................................................   1870301 1713820 
 
 

Na terenie miasta Olsztyna mimo monopolu Miejskiego przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  zasilania w ciepło pows-
taje zabudowa z lokalnymi kotłowniami  dla jednego lub kilku budynków zasilane gazem oraz czynione są próby budo-
wy przez spółdzielnie mieszkaniowe własnych sieci przesyłowych z elektrociepłowni OZOS  
 
Problemy do rozwiązania 
 
Z przedstawionych obliczeń wynika, że podłączenie istniejących kotłowni węglowych oraz planowa-
nych inwestycji wymagać będzie modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł ciepła. Z szacunko-
wych wyliczeń wynika konieczność uzyskania dodatkowej mocy około 135MW. (według Masterplanu 
opracowanego w 1992 roku wielkość dodatkowej mocy cieplnej określona została na poziomie 130MW.). 
 
Należy zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne opracować projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciep-
ło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Olsztyna. Założenia te będą formułowały politykę ener-
getyczną miasta.  
 
W oparciu o założenia konieczne jest dokonanie restrukturalizacji zaopatrzenia miasta w ciepło przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz samego przedsiębiorstwa. 
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ZAOPATRZENIE MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ  
 
STAN ISTNIEJĄCY. 
 
Sposób zasilania miasta Olsztyn i przyległych gmin. 
Zasilanie Olsztyna w energię elektryczną z sieci przesyłowej odbywa się za pośrednictwem stacji 400/110 kV Mątki 
oraz 220/110 kV Olsztyn 1 z sieci PSE SA liniami: 
- 400 kV Gdańsk Błonie, 
- 220 kV Ostrołęka 
- 220 kV Azoty. 
Dodatkowo do sieci miejskiej 110 kV wprowadzana jest energia produkowana w elektrociepłowni przy STOMIL–OLSZ-
TYN S.A.. 
 
SIECI 110 KV. 

Ze stacji Mątki oraz Olsztyn 1 wyprowadzona jest sieć 110 kV zasilajaca 6 stacji 110/15 kV należących do ZEO SA: 
- Olsztyn 1, 
- Olsztyn Południe, 
- Olsztyn Zachód, 
- Olsztyn Wschód, 
- Olsztyn Północ, 
- Jaroty. 
Moc transformatorów 110/15 kV zainstalowanych w ww. stacjach wynosi 172 MW. Dodatkowo do sieci 110 kV 
przyłączona jest stacji 110/0,6 kV należąca do STOMILU. Układ sieci 110 kV przedstawiony jest na załączniku 
graficznym (mapa nr 3 w części ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU). 

 
SIECI 15 KV ORAZ 0,4 KV. 

Sieć 15 kV na terenie Olsztyna zasilana jest z wyżej wymienionych 6 stacji 110/15 kV. Łączna długość sieci 15 kV 
na terenie Olsztyna wynosi 438 km, z czego około 80 % stanowi sieć kablowa. Z sieci tej zasilanych 505 stacji trans-
formatorowych 15/0,4 kV. 
Ze stacji należących do ZEO S.A. zasilana jest sieć 0,4 kV o podobnej konfiguracji jak sieć 15 kV. Łączna długość 
sieci 0,4 kV wynosi 647 km z czego ponad 70% stanowi sieć kablowa. 

 
Stan sieci należącej do ZEO S.A. określa się jako dobry. 
 
Modernizacja i remonty sieci wykonywane są na bieżąco w ramach działalności prowadzonej 
przez ZEO S.A. 
 
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ZUŻYCIE ENERGII. 
 
Średni pobór mocy przez odbiorców przyłączonych do sieci 15 kV i 0,4 kV na terenie Olsztyna oraz przyległych gmin 
w szczycie wieczornym wynosi około 60 MW, co stanowi około 35 % mocy zainstalowanej w transformatorach 
110/15 kV. Ww. pobór mocy utrzymuje się od kilku lat na podobnym poziomie. 
 
LICZBĘ ODBIORCÓW ORAZ ZUŻYCIE ENERGII W LATACH 1995-2000 NA TERENIE OLSZTYNA PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE. 
 

Lp. rok 

Odbiorcy zasilani 
z sieci 110 kV 

Odbiorcy zasilani 
z sieci 15 kV 

Odbiorcy zasilani z sieci 0,4 kV 
Łącznie wszyscy 

odbiorcy  
w tym rozliczani 

w grupie taryfowej C 

liczba 
[szt] 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
[szt] 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
[szt] 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
[szt] 

zużycie 
[MWh] 

liczba 
[szt] 

zużycie 
[MWh] 

1 1995 1 37 329 106 100 054 61 175 182 878 7 917 99 508 61 282 320 261 
2 1996 1 43 418 103 104 203 61 881 197 602 8 056 109 094 61 985 345 223 
3 1997 1 42 328 103 104 511 64 295 207 995 9 196 116 098 64 399 354 834 
4 1998 1 61 365 107 105 048 65 691 218 727 8 971 119 645 65 799 385 140 
5 1999 1 73 315 104 99 930 66 510 222 217 8 857 119 951 66 615 395 462 
6 2000 1 81 588 104 102 518 67 758 217 359 8 308 113 758 67 863 401 465 
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SPOSÓB OBSŁUGI. 
 
Eksploatacja i obsługa sieci elektroenergetycznej na terenie Olsztyna i przyległych gmin prowadzona jest przez Rejon 
Energetyczny Olsztyn. 
Handlowa obsługa odbiorców na terenie Olsztyna prowadzona jest przez: 
- Rejon Energetyczny Olsztyn – odbiorcy rozliczani w taryfie G oraz C1x, 
- Wydziały Handlowej i Technicznej Obsługi Odbiorców ZEO S.A. – odbiorcy rozliczani w pozostałych grupach taryfo-

wych. 
 
Diagnoza stanu istniejącego:  
Stan funkcjonalny sieci na terenie miasta Olsztyna należy uznać za dobry. Struktura sieci 110 kV oraz liczba i lokali-
zacja stacji 110/15 kV jest prawidłowa i zapewnia odpowiednie warunki zaopatrzenia miasta w energie elektryczną. 
 
Stan techniczny sieci na terenie miasta Olsztyna należy uznać za dobry, co jest wynikiem prowadzonych od początku lat 90-tych 
działań inwestycyjno-remontowych i eksplatacyjnych. 
Wiekszośc z ww. działań jest obecnie zakończona lub w końcowej fazie realizacji (wymiana kabli o izolacji z polietylenu termoplas-
tycznego PE na kable o izolacji z polietylenu usieciowanego XLPE). 
 
AWARYJNOŚĆ SIECI. 
 
Wskaźniki awaryjności sieci dla Rejonu Energetycznego Olsztyn w latach 1994 - 2000 r.  (liczba awarii w roku przeli-
czona na 100 km sieci): 

WSKAŹNIKI AWARYJNOŚCI SIECI. 

Rok Sieć napowietrzna 15 kV Sieć kablowa 15 kV Sieć 0,4 kV 

1994 9,45 24,19 71,08 
1995 6,19 27,21 54,14 
1996 4,27 28,39 42,76 
1997 5,20 24,84 42,89 
1998 4,03 25,45 34,34 
1999 2,42 20,10 36,14 
2000 4,36 17,52 26,78 

 
 

Ocena wpływu istniejącego układu na rozwój miasta Olsztyna ,  problemy do rozwiązania: 
 

Obecna struktura i stan techniczny sieci nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. Dalszy rozwój się-
ci jest uwarunkowany z rozwojem i zagospodarowaniem terenów miasta. 
 
Zakres przewidywanych zamierzeń związanych z rozwojem sieci jest uwarunkowany rozwojem 
miasta. 
 
Biorąc pod uwagę stan istniejący oraz lokalizację projektowanych do zagospodarowania terenów, ko-
nieczne jest utrzymanie określonej w planie zagospodarowania przestrzennego lokalizacji w Gutko-
wie stacji 110/15 kV i zasilajacej ją linii 110 kV. 

 
Rozwój sieci 15 kV na terenie miasta związany będzie w głównej mierze z zaopatrzeniem w energię 
elektryczna terenów przewidzianych pod zagospodarowanie. 
Wynikający z tego zakres rozbudowy sieci 15 kV przedstawiono w załączonym niżej zestawieniu. 
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ZASILANIE MIASTA W GAZ. 
 
ZASADY ORGANIZACYJNE:  
 
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie działa w strukturze organizacyjnej Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa Spółka Akcyjna z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa. 
 
OBECNE I PRZYSZŁE ZAPOTRZEBOWANIA NA GAZ  
 
Obszar rynku zbytu gazu na którym działa O/ZG Olsztyn należy uznać za perspektywiczny z dużymi możliwościami sprzedaży 
gazu, głównie w sektorze gospodarstw domowych, handlu i usług. 
Przy ustalaniu prognozy na najbliższe 3 lata należy zachować pewną ostrożność w prognozowaniu, ponieważ obecne uwarunko-
wania i otoczenie Zakładu nie są stabilne. Decydujące znaczenie będzie miała marża brutto jaką uzyska Zakład w dystrybucji, a to 
związane jest z ceną zakupu i sprzedaży gazu w różnych grupach odbiorców. 
Należy też liczyć się z możliwością dalszego spadku sprzedaży gazu w istniejącym sektorze gospodarstw domowych, 
tam gdzie gaz stosowany jest do ogrzewania mieszkań. Ocieplanie budynków, modernizacja instalacji gazowych będą 
temu sprzyjać. Wyżej wymienione uwarunkowania należy uwzględniać przy ustalaniu prognozy. 

 
STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU 
. 
Gaz ziemny pod wysokim ciśnieniem  dla potrzeb miasta dochodzi od strony południowej –przy szosie Warszawa–
Olsztyn. Wcześniej gazociąg odgałęzia się na pł.wsch. –okrąża miasto od strony wschodniej i biegnie na płn. zasilając 
nasze województwo.  
Olsztyn zasilany jest poprzez trzy stacje redukcyjne gazu I-go stopnia - obniżające ciśnienie gazu z wysokiego do 
średniego ciśnienia; 

 
WYKAZ STACJI REDUKCYJNYCH I STOPNIA 
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1 GRĄDEK  k/Olsztyna 1980 5,5 0,35 1500 6000 3500 1,0 0,24 55654 

2 POSORTY – Olsztyn 1998 5,5 0,35 1600 1600 4500 2,0 0,25 j.w. 

3 WADĄG  k/Olsztyna 1992 5,5 0,35 1300 6000 3000 2,0 0,24 j.w. 

 
Układ lokalizacji tych trzech stacji jest półpierścieniowy. W wypadku awarii jednej z nich jest możliwość ograniczonej 
pracy awaryjnej układu zasilania miasta . 
 
W układzie zasilania miasta pracuje  28 stacji redukcyjnych obniżających średnie ciśnienie do niskiego. Stacje reduk-
cyjno pomiarowe II-go stopnia służą do zasilania w gaz sieci dystrybucyjnej niskiego ciśnienia do 5kPa (ciśnienie robo-
cze wynosi od 18 – 25 hPa). Przepustowość tych stacji jest różna w zależności od potrzeb i wynosi 200–3000 Nm3/h. 
W stacjach tych poza nielicznymi wyjątkami brak jest urządzeń do pomiaru przepływu gazu. Zamierza się zainstalować 
na każdej układy pomiarowe, co pozwoli nam zoptymalizować średnice gazociągów, lepiej eksploatować system. 
Średni stopień wykorzystania przepustowości stacji wynosi 62%. Niektóre stacje gazowe II0 są  prywatne . 
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WYKAZ STACJI REDUKCYJNYCH II STOPNIA 
 

L.p. Lokalizacja Producent/typ- 
Rok 

Budowy- 
Przepustowość 

max Nm3/h 
Stan  

techniczny 
Uwagi 

1. OLSZTYN, Ul.Bałtycka Gazomet Rawicz 
/2SRP-1500/0,4 

1985 1500 Dobry  

2. OLSZTYN 
ul.Bałtycka 37 Ekonomik 

UNION Sopot 
KSRP-150/0,4 

1998 150 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

3. OLSZTYN 
Ul.Bałtycka 37A Elektronik 

UNION Sopot 
KSRP-170/0,4/3kPa 

1999 170 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

4. OLSZTYN Ul.Baczewskiego 
Poliklinika 

Instal Olsztyn 1997 300 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

5 OLSZTYN ul.Strąkowa Gazomet Rawicz /SRP-
1600/0,4 

1992 1600 Dobry  

6. OLSZTYN Ul.Dybowskiego Gazomet Rawicz 
/2SRP-600/0,4 

1984 600 Dostateczny  

7. OLSZTYN Ul.Hallera ALSi Poznań 
ALSi-110/0,4 

1998 110 b. dobry jednociągowa stacja 
redukcyjna 

8. OLSZTYN Ul.Kętrzyńskiego Severoceska Armaturka 
RS-1200/0,4 

1973 1200 Dostateczny  

9. OLSZTYN 
Ul.Knosały 

Gazomet Rawicz /2SRP-
3000/0,4 

1973 3000 Dostateczny  

10. OLSZTYN 
ul.Krańcowa 

Gazomet Rawicz /2SRP-
1500/0,4 

1986 1500 Dobry  

11. OLSZTYN 
Ul. Krasickiego E.Leclerc 

PEGAS Legionowo 
SRP/270 

2000 270 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

12. OLSZTYN 
Ul.Lubelska 

ALSi Poznań 
ALSi-500/0,4 

1997 500 b. dobry stacja prywtna 

13. OLSZTYN 
Ul.Poranna 

Gazomet Rawicz 
/SRP-1600/0,4 

1990 1600 Dobry  

14. OLSZTYN 
ul.Poprzeczna 

Gazomet Rawicz 
/2SRP-600/0,4 

1991 600 Dobry  

15. OLSZTYN 
ul. Puszkina 22   WAM 

PEGAS Legionowo 
SRP/250 

2000 250 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

16. OLSZTYN 
Ul.Rataja 

Severoceska Armaturka 
/RS-3000/0,4 

1973 3000 Dostateczny  

17. OLSZTYN 
ul. Saperska 1 CSUiE 

PEGAS Legionowo 
SRP/1200 

2000 1200 b. dobry stacja prywatna 

18. OLSZTYN 
Ul.Sikorskiego 4B Real 

PEGAS Legionowo 
SRP/240 

1999 240 b. dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

19. OLSZTYN  
Ul.Synów Pułku 

Gazomet Rawicz /2SRP-
1500/0,4 

1979 1500 Dostateczny  

20. OLSZTYN  
ul.Towarowa Styropex 

Instal Olsztyn 1997 200 b.dobry jednociągowa stacja 
prywatna 

21. OLSZTYN 
Ul.Warszawska 

Severoceska Armatur-
ka/RS-1200/0,4 

1974 1200 Dostateczny  

22. OLSZTYN 
ul.Wiosenna 1 SUW Karolin 

EM-GAZ Warszawa 
PR-200/ROT-B 

1999 200 b. dobry  

23. OLSZTYN 
Ul.Mroza 

Gazomet Rawicz 
/2SRP-1500/0,4 

1983 1500 Dobry  

24. OLSZTYN 
Ul.Wilczyńskiego 

Gazomet Rawicz 
/2SRP-600/0,4 

1990 600 Dobry  

25. OLSZTYN 
ul.Żołnierska 

Gazomet Rawicz 
/2SRP-1500/0,4 

1987 1500 Dobry  

26. OLSZTYN 
Ul.Pszenna 

Gazomet Rawicz 
/2SRP-600/0,4 

1983 600 Dobry  

27. OLSZTYN 
Ul.Leonharda 9 Stomil 

UNION 
KSRP 300/0,4/30 

2000 300 b.dobry Jednociągowa stacja 
Prywatna 

28. OLSZTYN 
ul. Żytnia 71 SP 18 

„Pharmgas” Poznań 
KSRP140/0,4MPa 

2000 140 b. dobry stacja prywatna 
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W mieście Olsztynie obsługiwanych jest 55 tys. odbiorców gazu.  
W Olsztynie jest 42 km sieci średniego ciśnienia oraz 190 km sieci niskiego ciśnienia.  
 
Stopień gazyfikacji miasta jest zaawansowany na poziomie 86 %  /tzn. obejmuje tylu potencjalnych  odbiorców/.  
Udział procentowy w sieci ze względu na wiek jest następujący: 
Gazociągi powyżej 30 lat............................. 22,00% 
Gazociągi od 30 – 10 lat.............................. 13,50% 
Gazociągi poniżej 10 lat.............................. 64,50% 
 
Polityka zasilania odbiorców gazu średnim ,czy niskim ciśnieniem jest związana z rachunkiem ekonomicznym oceny 
obu rozwiązań i wyborem indywidualnego rozwiązania. 
 
W chwili obecnej występują duże nadwyżki w możliwościach zasilania gazem. Ograniczenia stanowi w niektórych częś-
ciach miasta przepustowość  przewodów gazowych oraz koszt  budowy gazociągów. 
 
Na terenie miasta najwięcej klientów występuje o przyłączenie do sieci z następujących dzielnic:  Jaroty, Brzeziny, 
Redykajny, Podkówka i Gutkowo. 
 
Z układu miejskiego Olsztyna obsługiwane są także gminy: Dywity i Gutkowo. Gminy sąsiednie Stawiguda, Gietrzwałd 
posiadają układy zasilania nie związane bezpośrednio z Olsztynem. 
 
ORGANIZACJA OBSŁUGI SYSTEMU GAZOWEGO OLSZTYN JEST NASTĘPUJĄCA: 
– Pogotowie Gazowe /ul.Knossały/ - zgłaszanie przez odbiorców usterek instalacji i sieci, usuwanie tych usterek –jeżeli 

drobne, konserwacja gazomierzy, zawieranie umów o dostawę gazu, zakładanie i zdejmowanie gazomierzy  
– Rozdzielnia Gazu Olsztyn /ul.Sikorskiego/ - eksploatacja sieci gazowej, konserwacja, budowa sieci  
– Zakład Gazowniczy Olsztyn /ul.Lubelska - dyrekcja /obsługa prawna, księgowa, zarządzanie Rozdzielniami Gazu.  
 
DANE STATYSTYCZNE: 
 

GAZ I ENERGIA ELEKTRYCZNA 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Sieć gazowa rozdzielcza w km  ............................................................................... 221,4 274,6 
   
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych  ............................................... 8019 7628 
   Odbiorcy:   
 gazu sieciowego  .............................................................................................. 53482 55775 
 energii elektrycznej  .......................................................................................... 57720 57653 
   
Zużycie w gospodarstwach domowych (w ciągu roku):   
 gazu sieciowego a:   
  w hm3  ........................................................................................................ 66,6 61,0 
  w m3:   
   na 1 odbiorcę  ....................................................................................... 1252,0 1133,8 
   na 1 mieszkańca  .................................................................................. 389,2 355,9 
   
 energii elektrycznej:   
  w MW⋅h   99082 102266 
OPRACOWAŁ: M..PIERECHOD 

Problemy do rozwiązania: 
 

Zamknięcie pierścienia głównego zasilania od strony zachodniej miasta dla poprawy pewności zasilania. 
 

Na terenie miasta występują potrzeby remontowe. Planowane wykonanie w ciągu 3 lat 
 

Istnieje potrzeba budowy gazociągów średniego ciśnienia kończących budowę „spięcie” istniejącego 
układu średniego ciśnienia w pierścień.  
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UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Zakład Gospodarki Odpadami (od 1998 r. Spółka gminy) zarządza sortownią surowców wtórnych i składowiskiem 
odpadów. 
Odpady powstające na terenie miasta Olsztyna, miasta Barczewo oraz gmin Purda i Barczewo składowane są 
na wysypisku w Łęgajnach. Wysypisko eksploatowane jest od roku 1974. Zajmuje ca 12 ha. Technologia stosowana 
na wysypisku polega na gromadzeniu bez segregacji odpadów z zagęszczaniem kompaktowym. Rocznie wysypisko 
przyjmuje ca 70 000 Mg/rok. odpadów. Równocześnie trwają prace nad rekultywacją hałdy, jej 60% już poddano 
rekultywacji. Prace rekultywacyjne obejmują wykonanie warstwy uszczelniającej powierzchni składowiska, odwodnienie 
i odgazowywanie. Z 80% powierzchni składowiska prowadzone jest przez firmę duńską Hedeselskabet odgazowywa-
nie. Gaz wysypiskowy (60% metanu)  porusza elektrociepłownią z silnikiem gazowym o mocy 800 kV. Energii elek-
trycznej sprzedawanej Zakładowi Energetycznemu i 100 kW ciepła wykorzystywanego przez Kombinat Ogrodniczy w 
Łęgajnach. Termin wykorzystania składowiska upływa z końcem 2001 roku.   
Na terenie miasta odpady gromadzone są w typowych pojemnikach 0,11 m3, 1,1 m3, oraz w kontenerach 7 i 9 m3 po-
jemności.  
Prowadzona jest także zbiórka selektywna odpadów. Miesięcznie przyjmuje się 70Mg surowców wtórnych w postaci; 
szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i puszek. Surowce dowożone są do zakładu segregacji przy ul.Lubelskiej. 
W zakładzie następuje doczyszczanie odpadów, podział na rodzaje i prasowanie (makulatura, tworzywa sztuczne). 
Czasowo gromadzone są także odpady niebezpieczne (akumulatory, świetlówki, baterie ). Selektywna zbiórka odpa-
dów odbywa się do rozstawionych na terenie miasta zestawów kontenerów z przeznaczeniem na; papier, szkło, odpa-
dy plastikowe, baterie  
Program selektywnej zbiórki odpadów wprowadzany był etapowo w powiązaniu z edukacją ekologiczną społeczeństwa. 
 
W ujęciu ogólnym zbierane są odpady w następujących grupach: 
 
–      Odpady komunalne zbierane w drodze selektywnej zbiórki – odbiera sortownia  
–    Odpady komunalne niesortowalne – odbiera wysypisko 
– Odpady budowlane – odbiera wysypisko 
– Odpady mas ziemnych – odbiera wysypisko (dla celów rekultywacji) 
– Odpady szpitalne – selekcjonowane na terenie szpitali unieszkodliwiane w spalarni UWM 
– Odpady przemysłowe – kierowane do przemysłowego lub rolniczego wykorzystania 
– Osady czynne z oczyszczalni – rekultywacja hałdy popiołów elektrociepłowni OZOS, wykorzystanie rolnicze 
 
Bilans jakościowy i ilościowy odpadów (istotny dla technologii unieszkodliwiania Odpadów) sporządzony w oparciu o „Ba-
dania ilości i właściwości odpadów” opracowany w 1992 r. przez Katedrę Chemii i Technologii Wody i Ścieków Akade-
mii Rolniczo Technicznej w Olsztynie w uproszczeniu przedstawia się następująco: 
 
ODPADY Z MIASTA OLSZTYNA : 
 
 razem 

Liczba mieszkańców 172 600 

Ilość odpadów [ m3/rok] 312 560 

Ilość odpadów [Mg/rok]  64 720 

 
ODPADY Z GMIN POWIATU OLSZTYŃSKIEGO : 
 

Miasto/gmina Liczba mieszkańców 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 

Miasto Olsztyn 172 600 64 720 

Miasto Barczewo 7 774 2736 

Gmina Barczewo 8 533 2628 

Gmina Dywity 7 651 2 357 
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Gmina Jonkowo 5 169 1 592 

Gmina Stawiguda 4 844 1 492 

Gmina Gietrzwałd 5 281 1 627 

Gmina Purda 7 233 2 228 

Miasto Olsztynek 7 810 2 749 

Gmina Olsztynek 6 126 1 887 

Miasto Jeziorany 3 494 1230 

Gmina Jeziorany 5 025 1 548 

Miasto Biskupiec 11 374 4 004 

Gmina Biskupiec 8  722 2 702 

Miasto Dobre Miasto 11 314 3 983 

Gmina Dobre Miasto 5 457 1 1681 

Gmina Świątki 4 369 1 346 

Gmina Kolno 3 795 1 169 

 Razem 286 621 101 676 

 
STRUKTURA ODPADÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 
 

Lp Frakcja lub składnik 
Zawartość 

w % 
Ilość frakcji na obszarze powiatu 

[Mg/rok] 

1 Odpady frakcji o wielkości cząstek powyżej 10 mm 13 13 218 

2 Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego 28 28 469 

3 Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego 2 2 033 

4 Odpady papieru i tektury 16 16 268 

5 Odpady tworzyw sztucznych 13 13 218 

6 Odpady materiałów tekstylnych 3 3 050 

7 Odpady szkła 13 13 218 

8 Odpady metali 4 4 067 

9 Odpady organiczne pozostałe 3 3 050 

10 Odpady mineralne pozostałe 5 5 084 

 
Na zlecenie Urzędu Miasta opracowana została koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zloka-
lizowanej w rejonie obecnego wysypiska w Łęgajnach. 
Koncepcja zakłada maksymalne wykorzystanie wtórne odpadów gromadzonych z obszaru powiatu Olsztyn i składa się 
z następujących bloków technologicznych: 
– sortownia całego strumienia odpadów  
– kompostownia odpadów organicznych 
– składowisko odpadów balastowych 
– segment demontażu odpadów wielkogabarytowych 
– segment przeróbki odpadów budowlanych 
– magazyn czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
– opalarka odpadów medycznych 
– sortownia surowców wtórnych (istniejąca) 
Procesy technologiczne odbywać się będą w obiektach kubaturowych, na składowisko odpadów balastowych trafi 
do 30% ogółu odpadów. Samo składowisko z niecką zabezpieczoną podwójną warstwą izolacji z folii będzie posiadać 
drenaż monitorujący ewentualne przesiąkanie odcieków (warstwa między foliami) oraz drenaż zbierający odcieki i od-
prowadzający je do oczyszczania, a następnie do kanalizacji.   
Technologia zakładu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. 
Schemat przepływu strumienia odpadów w projektowanym zakładzie przedstawia rys. nr 41 
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DANE STATYSTYCZNE: 
ODPADY PRZEMYSŁOWE NAGROMADZONE I WYTWORZONE  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Odpady wytworzone w ciągu roku w tys. ton  ........................................................  51,9 52,0 
   
 wykorzystane gospodarczo  ...........................................................................  41,9 42,6 
   
 unieszkodliwione ...........................................................................................  8,8 6,5 
   
 składowane ogółem a  ....................................................................................  1,2 2,9 
   

Odpady wykorzystane gospodarczo (z nagromadzonych w poprzednich ) w tys. ton  15,0 9,0 

a) Od 1998 r. przejściowo gromadzone. 
 
OCZYSZCZANIE MIASTA  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 1998 1999 

   
Powierzchnia oczyszczanych ulic i placów w tys. m2  ...............................................  2897 2897 
   
Odpady wywiezione (w ciągu roku) w dam3  ............................................................  468,1 455,8 
 
 
Problemy do rozwiązania : 
 
Zapewnienie funkcjonowania istniejącego wysypiska do czasu wybudowania Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów komunalnych wg. powyższej technologii. Nierozwiązane tego problemu nie zabez-
pieczy potrzeb komunalnych i unieszkodliwiania osadów czynnych oczyszczalni ścieków 
 
Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
 
Rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w mieście i wstępnego ich przetwarza-
nia w zakładzie istniejącym 
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CMENTARNICTWO. 
 
Od roku 1962 dokonuje się pochówków na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej (pow. 18 ha), a już w roku 
1984 uruchomiony został kolejny Cmentarz Komunalny o pow. 14 ha koło Dywit, dokonana zmiana planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Dywity pozwoli na jego rozbudowę o teren będący własnością gminy Olsztyn. 
W Olsztynie notuje się ok. 1350 zgonów rocznie, z czego 1200 zmarłych chowanych jest na cmentarzach olsztyńskich: 
w tym ok. 410 na cmentarzu przy ul. Poprzecznej i ok. 790 na cmentarzu k. Dywit. Są to dwa czynne obecnie 
w Olsztynie cmentarze. 
Ich stan można scharakteryzować następująco: 

 
CMENTARZ KOMUNALNY PRZY UL. POPRZECZNEJ 
Powierzchnia ogólna – 18 ha. 
Ilość wykonanych pochówków ok. 26.000 z tego ok. 3.000 do grobów już istniejących. 
Ilość miejsc zarezerwowanych – ok. 1.500. 
Ilość miejsc wolnych – brak. 
Ilość miejsc dla osób zasłużonych – 24 (pozostają w wyłącznej dyspozycji Prezydenta Miasta Olsztyna). 
 

Na tym cmentarzu odbywa się 1/3 pogrzebów wykonywanych w Olsztynie, pochówków dokonuje się wyłącznie 
do grobów już istniejących z zachowaniem zasady, iż możliwość ta przysługuje tym mieszkańcom Olsztyna których 
krewni zostali już tu pochowani. 
 

Stan budynków i urządzeń cmentarnych. 
Od 1998 r. funkcjonuje Miejski Dom Przedpogrzebowy z przechowalnią zwłok, który skutecznie rozwiązuje problemy 
rynku usług pogrzebowych jakie występowały dotychczas na terenie gminy Olsztyn. Obiekt ten został wyremontowany 
i wyposażony w wysokiej klasy sprzęt i komory chłodnicze, kaplica otrzymała nowy wystrój i nagłośnienie.  
Pozostałe budynki i infrastruktura (drogi, alejki, punkty czerpania wody, ogrodzenie itp.) wymagają remontów 
i gruntownej modernizacji. 
Zieleń wymaga dalszego porządkowania. 
 
CMENTARZ KOMUNALNY KOŁO DYWIT 
Powierzchnia ogólna – 14 ha. 
Ilość wykonanych pochówków – ok. 10.000. 
Wolna powierzchnia grzebalna zaspokaja potrzeby maksymalnie do 2001 roku. 
 

Stan budynków i urządzeń. 
Brak obiektu podstawowego jakim jest dom przedpogrzebowy a w nim kaplica cmentarna. 
Baraki mieszczące zaplecze gospodarcze są w stanie wymagającym natychmiastowego remontu kapitalnego lub 
rozbiórki. 
Zieleń: na bieżąco realizowane są nowe zasadzenia krzewów różnych. 


