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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 miasta 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, Wydzia-
łem 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 Zes-
połu 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)  
 
 

 
 

Olsztyn sierpień 2001 r 
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CZYM JEST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMI-
NY : 
 

W zamiarze ustawodawcy ( Ustawa z 7 lipca 1994  z późniejszymi zmianami o zagospodarowaniu prze-
strzennym 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 za-
spokajanie potrzeb lokalnych społeczności zapisanych w „Studium” ma być pomocą w realizacji tych celów. 

 
Nie jest przepisem gminnym, podstawą do wydawania decyzji lokalizacyjnych, jest „aktem kierownictwa we-
wnętrznego” 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 terenów na których przewiduje się inwestowanie. Zarząd gminy sprawdza zgodność opracowywanych planów 
z założeniami Studium. Określa także niezbędne do wykonania opracowania specjalistyczne i szczegółowe. 
 
Studium kształtuje politykę przestrzenną gminy w dłuższych okresach czasu. Uchwalone Studium nie ma okre-
ślonego 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 Stu-
dium rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta. 
 



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA  OLSZTYNA 10



STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 

WYDZIAŁ STRATEGII I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA  OLSZTYNA 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODYKA OPRACOWANIA  
 
Opracowanie dzieli się na następujące trzy etapy etapy prac: 
 
Wielowątkowe analizy miasta Olsztyn w zakresie niezbędnym dla opracowania diagnozy prospektywnej stanu 
istniejącego 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 Olszty-
na”  składa się z następujących części: części:  
 

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

szczególnych dziedzinach życia i funkcjonowania gminy Olsztyn/  
II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 
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Zdefiniowanie głównych problemów obszaru opracowania, ograniczeń i determinant a także szans i zagrożeń rozwoju 
gminy, nastąpiło w drodze diagnoz prospektywnych  przeprowadzonych w części I . Część  II określa kierunki i zasady 
polityki przestrzennej zagospodarowania gminy Olsztyn. 
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CZĘŚĆ II - KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN – SPIS TREŚCI:   

 
CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA   str.17 
  
KIERUNKI I ZASADY  OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  MIASTA str.20 
 
KIERUNKI I ZASADY  OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  MIASTA str.22 
 
KIERUNKI I ZASADY  ROZWOJU  I  KSZTAŁTOWANIA  PRZESTRZENNEGO  MIASTA str.34 
 
KIERUNKI MIEJSCOWEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA str.38 
 
KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU TRANSPORTOWEGO MIASTA str.41 

  

KOMUNIKACJA KOŁOWA str.41 
KOMUNIKACJA MASOWA str.42 
KOMUNIKACJA ROWEROWA str.42 
KOMUNIKACJA KOLEJOWA str.43 
KOMUNIKACJA LOTNICZA str.43 

 
KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA str.44 
  

ZAOPATRZENIE W WODĘ str.44 
KANALIZACJA SANITARNA str.44 
KANALIZACJA DESZCZOWA str.45 
GOSPODARKA CIEPLNA str.45 
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ str.47 
ZASILANIE W GAZ str.48 

 
ZADANIA POZA GMINNE SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH str.49 
 
MAPY TEMATYCZNE: 
1. KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO Nr 1  
2. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA – STAN ISTNIEJĄCY     Nr 2  
3. KIERUNKI PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ     Nr 3 

4. STAN PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE Nr 4 
5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY     Nr 5 
6. SIEĆ ŚCIEŻEK ROWEROWYCH     Nr 6 
7. SIEĆ WODOCIĄGOWA     Nr 7 
8. KANALIZACJA SANITARNA     Nr 8 
9. KANALIZACJA DESZCZOWA     Nr 9 

10. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA MIASTA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ     Nr 10 
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CELE ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYN 
 
Do sformułowania powyższych celów posłużyły : 
- "Strategia Rozwoju Olsztyna"; 
- wyniki analiz z I części Studium "Uwarunkowania Rozwoju gminy Olsztyn" 
- raport z badań opinii publicznej mieszkańców Olsztyna, ich problemów i wizji miasta "Mieszkańcy Olsztyna – 2000"  
- obowiązujące akty prawne, planistyczne opracowania krajowe i międzynarodowe. 
 

Podstawowym celem rozwoju Olsztyna winna być misja nakreślona w Strategii Rozwoju Olsztyna: 
 

 
Miasto zrównoważonego rozwoju otwarte na człowieka i jego potrzeby. 
 

 
Jej uzupełnieniem i uściśleniem w zakresie sposobu realizacji jest główny cel planowania przestrzennego zapisany w Art. 1 

Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi o postępowaniu w sprawach przeznaczenia terenów i ustalaniu 
zasad zagospodarowania, iż rozwój zrównoważony winien być podstawą tych działań, a także określa zasady i tryb rozwią-
zywania konfliktów między interesami, obywatelami wspólnot samorządowych i państwa. 
 

 
Tak więc ekorozwój – rozwój zrównoważony ograniczający konflikty i napięcia, zgodny z uwarunkowaniami ochrony środo-
wiska i dziedzictwa kulturowego jest podstawowym celem Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Prze-

strzennego m. Olsztyna. 
 

 
Cele te mogą być zrealizowane przez: 

• położenie nacisku na ochronę tożsamości miasta przejawiającej się w walorach  środowiska przyrodniczego i kulturo-
wego; 

• poprawę i doskonalenie warunków życia mieszkańców i przybyszów poprzez wzrost poziomu usług, szkolnictwa, kultury, 
ochrony zdrowia, wypoczynku, komunikacji i obsługi komunalnej; 

• poprzez rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, zapewnienie wzrostu zasobności mieszkańców; 

• stworzenie warunków dla pełnienia metropolitarnych funkcji Olsztyna jako stolicy regionu; 

• stworzenie systemów zwiększających poziom bezpieczeństwa. 
 

Rozwiązaniem tych celów i zadań jest ustalenie kierunków rozwoju miasta Olsztyna w najważniejszych dziedzinach sformu-
łowane w poszczególnych działach. 
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SKALA ROZWOJU GMINY 
 

Prognozowany rozwój demograficzny gminy Olsztyn zakłada następujący wzrost liczby mieszkańców (patrz cz. I – prognoza 
demograficzna): 

Rok 2005 178 100  mieszkańców 
Rok 2010 186 300  mieszkańców 
Rok 2015 195 700  mieszkańców 
Rok 2020 203 800  mieszkańców 
Rok 2025 209 000  mieszkańców 
Rok 2030 211 500  mieszkańców 

 

Jest to wariant rozwoju przyjmujący tendencje prognozy ludności Polski według województw do 2020 r.  
Zgodnie z tendencjami prognozy ogólnopolskiej ulegałaby zmianie struktura demograficzna ludności.  
 

Ponieważ udział migracji wewnętrznej ( w ramach regionu) w prognozowanej liczbie ludności stanowi znaczącą pozycję 
(przyrost naturalny nieznacznie rośnie do 2010 r. a następnie utrzymuje się na tym samym poziomie), wzrost migracji spo-
wodowany na przykład szybszym rozwojem gospodarczym Olsztyna może spowodować wyraźne przyspieszenie wzrostu 
liczby mieszkańców. Na taki wariant rozwoju należy być przygotowanym w wypadku podejmowania decyzji o lokalizacji 

dużych pod względem zatrudnienia podmiotów gospodarczych, bądź wyraźnej poprawy koniunktury gospodarczej czy kon-
kurencyjności Olsztyna. 
 

Analiza chłonności rezerw terenowych pod zabudowę zapewnia tereny rozwojowe miasta przy prognozowanym wzroście  

,liczby mieszkańców do 2030 roku . 
Rozwój terytorialny i zainwestowania miejskiego do tego czasu jest w pełni zdeterminowany posiadanymi rezerwami w gra-
nicach administracyjnych. 
W najbliższych latach należy rozważyć podjęcie starań i rozpoczęcie procedur prowadzących do rozszerzenia granic miasta 
Olsztyna. 
 

Nie znana jest dla rozpatrywanego okresu skala odpływu ludności z miasta do mieszkań na terenach przygotowywanych 
pod inwestycje mieszkaniowe w gminach sąsiednich /trendy takie obserwuje się w grupach wiekowych/.  
Rezerwy terenowe tam występujące są znaczne i spodziewać się należy, iż w przeważającej ilości zamieszkają tam miesz-
kańcy pracujący w Olsztynie. 

 
CZYNNIKI MIASTOTWÓRCZE OLSZTYNA 
 

Na podstawie dotychczasowej historii miasta, uwarunkowań i predyspozycji rozwoju głównymi czynnikami miastotwórczymi 

będą: 
1. metropolitarne funkcje miasta jako centrum administracyjne, centrum biznesu, centrum gospodarcze, ośrodek naukowo-

wdrożeniowy, centrum kultury; 
2. rozwój szeroko pojętych usług i handlu (wynikających także z pkt. 1); 
3. rozwój miasta jako ośrodka obsługi ruchu turystycznego. 
 
KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
 

Rozwój terytorialny miasta, jak stwierdzono wyżej, jest zdeterminowany rezerwami terenów przydatnych do zainwestowania 
(wg kryteriów technicznych i ochrony zasobów przyrodniczych) w granicach administracyjnych. Zasady rozwoju przedstawia  
mapa Nr 3. 
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Tereny mieszkaniowe wraz z przyległymi terenami gmin sąsiadujących przedstawione na mapie obejmują kompleksy 
w południowej części miasta (Jaroty, Pieczewo), w Gutkowie i Redykajnach. 
Nieznaczne tereny do uzupełnienia funkcją mieszkalno-usługową znajdują się w istniejącej zurbanizowanej części miasta. 
 

Teren o funkcji przemysłowo-składowej i działalności gospodarczej posiada istniejąca dzielnica przemysłowo-składowa oraz 
północna część miasta w rejonie Karolina. 
 

Tereny o funkcji rekreacyjnej poza osiedlowymi to nie wykorzystane do tej pory w pełni obrzeża jezior Ukiel, Skanda, Kor-
towskiego i Las Miejski. 
 

Odrębnym zagadnieniem jest, niekontrolowana zarówno przez miasto jak i gminy, na terenach na których to się odbywa, 
żywiołowa zabudowa terenów przyległych do granic miasta. 
Zjawisko niekontrolowanego powstawania zabudowy na tych terenach wpływa w istotny sposób na infrastrukturę techniczną 
i społeczną Olsztyna. 
Kontrolą nad tym zjawiskiem w gminach Dywity, Barczewo, Purda i Stawiguda może być jedynie współpraca na etapie 
opracowywania planów oraz porozumienia między gminą Olsztyn a tymi gminami. 
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KIERUNKI I ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO                                    MAPA NR 1 

 
Oprócz ochrony ustawowej; rezerwatów i pomników przyrody, szczególną ochroną przed zagrożeniami poddać należy 
wszystkie składowe szeroko rozumianego środowiska przyrodniczego; powietrze, wody powierzchniowe (zbiorniki i cieki 
wodne), zbiorniki wód wgłębnych, lasy i zieleń, glebę i ukształtowanie terenu, klimat akustyczny, ochronę przed pro-
mieniowaniem elektromagnetycznym i inne, a także krajobraz miejski. 
Zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i przyjaznych człowiekowi warunków życia w mieście służyć powinien 
monitoring (między innymi sprecyzowany w programie Bezpieczny Olsztyn) oraz działania planistyczne, projektowe 

i realizacyjne podejmowane na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego i programów operacyjnych. 
 

Wszystkie składowe środowiska poddane zostaną stosownemu stałemu lub okresowemu monitoringowi: 

• powietrze  
objęte będzie stałym monitoringiem w wybranych punktach miasta ponad to rejestrowane będą wszelkie emitory zanie-

czyszczeń (dane wprowadzane będą na mapę numeryczną miasta w systemie mapy numerycznej „Strateg”); 

• wody   
jeziora oprócz stałego monitoringu (badanie czystości wód pod względem bakteryjnym) plaż, okresowo co 3 lata będą 
poddane ocenie czystości wód co przedstawiane będzie w formie mapy czystości jezior (dane wprowadzane będą do 
komputerowego systemu mapy numerycznej „Strateg”); 
rzeka Łyna i Wadąg będą  stale monitorowane w wybranych kilku punktach obrazujących zmiany czystości wód rzek 

w granicach miasta (wyniki rejestrowane będą w systemie mapy numerycznej „Strateg”); 

• źródła zanieczyszczeń  
rejestrowane i nadzorowane będą stale wszystkie istniejące i potencjalne źródła zanieczyszczeń (wyniki znajdą się na 
mapie numerycznej w systemie „Strateg”); 

• klimat akustyczny miasta  
mintorowany będzie stale w rejonach największego natężenia hałasu w mieście w powiązaniu z monitoringiem natężenia 
ruchu kołowego, okresowo dokonywane będą pomiary na głównych ulicach miasta (wyniki na mapie numerycznej w sys-

temie „Strateg”); 

• promieniowanie elektromagnetyczne  
sporządzona będzie mapa promieniowania elektromagnetycznego miasta Olsztyna i jeżeli wykaże ona taką konieczność 
odpowiednie mapy sporządzane będą okresowo (wynik zostanie zarejestrowany na mapie numerycznej miasta w syste-
mie „Strateg”); 

• lasy i zieleń  
stan i urządzenie terenów zieleni miejskiej poddawany będzie okresowej ocenie, gospodarka na terenach leśnych prowa-

dzona będzie w oparciu o plany urządzeniowe; 
 

Wymienione wyżej i inne  elementy środowiska będą poddawane wycinkowej ocenie w ramach wymaganych przepisami 
ocen oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko. 
 

Polityce ochrony środowiska miasta Olsztyna przyświecać będą następujące zasady: 

• Utrzymanie w dobrym stanie naturalnych ciągów ekologicznych miasta (z ekosystemami lasów tworzących ekologiczny 
system zieleni miejskiej). 
Zagospodarowywanie zieleni i parków w dolinie rzeki Łyny jako ekologicznego ciągu doliny rzeki Łyny o różnym stopniu 
zurbanizowania zależnie od usytuowania w mieście (najbardziej przekształcone w Śródmieściu i w sąsiedztwie osiedli 
mieszkaniowych). 
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• Zachowanie i chronienie przed degradacją systemu  jezior i lasów otaczających miasto od strony północnej i zachodniej. 

• Szczególna ochrona jezior zagrożonych degradacją  i entrofizacją – odpowiednia gospodarka przestrzenna w granicach 
zlewni bezpośredniej tych jezior, podporządkowana ochronie wód. 

• Zachowanie i ochrona małych zbiorników wodnych o trwałym charakterze. 

• Priorytetowym problemem w zakresie ochrony zieleni w mieście jest i będzie Las Komunalny.  
Polityka i działania na tym obszarze będzie przedmiotem szczegółowego programu i projektu w powiązaniu z planem 
urządzeniowo-leśnym dla lasu . 

• Zachowanie i ochrona przed radykalnymi zmianami terenów o dużych spadkach stanowiących krawędzie wyniesień tere-
nowych.  
Kształtowanie zagospodarowania i zabudowy tych terenów w sposób zabezpieczający stabilność skarp oraz podkreślają-
cy konfigurację terenu. 

• Stawianie szczególnie wysokich  wymogów czystości atmosfery, klimatowi akustycznemu i czystości wód na terenie Olsz-
tyna – miasta przyjaznego mieszkańcom i turystom. 

• Uzupełnianie i kształtowanie zieleni przyulicznej. 
 

Zasady te obowiązują  we wszystkich opracowywanych planach na terenie miasta, a ponad to w tym celu opracowane bę-
dą: 
 

• Plan urządzeniowo–leśny lasu komunalnego –  w oparciu o koncepcję zagospodarowania rekreacyjnego lasu komunal-
nego; 

• Program aktywizacji doliny rzeki Łyny uwzględniający działania w całej dolinie łącznie z terenami zieleni parkowej 
w granicach miasta; 

• Aktualizacja koncepcji zagospodarowania parków w tym Centralnego,  Korczaka , Mleczna (fragment między 
ul.Obrońców Tobruku i Śliwy) i opracowanie planów zagospodarowania tych parków oraz terenów zieleni przy zbiegu ulic 
Poprzecznej i Jagiellońskiej; 

• Program kształtowania zieleni miejskiej (uzupełnienia, restrukturalizacja istniejących terenów zieleni, zieleni przyulicznej 
i placów). 
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KIERUNKI I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                        MAPA NR 1 

 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ochronę dóbr kultury traktuje jako najważniejszy, 
wraz z ochroną walorów środowiska przyrodniczego, cel, który musi znaleźć zapisy w opracowywanych planach na tere-
nach Olsztyna. Zadecyduje to o tożsamości i walorach nie tylko turystycznych miasta. 
 
Na etapach opracowywania planu miasta i jego fragmentów uznaje się za konieczne prowadzenie studiów, analiz i eksper-
tyz prowadzących do uściślenia granic stref objętych ochroną, ograniczeń  i działań prowadzących do ochrony dziedzictwa 

kulturowego miasta Olsztyna. 
Z tych opracowań wynikać będzie polityka ochrony konserwatorskiej miasta w odniesieniu do poszczególnych jego części. 
 
Dla celów planistycznych (opracowywanych planów miejscowych ), do czasu weryfikacji i uszczegółowienia w drodze opra-
cowań szczegółowych, formułuje się poniższe ustalenia w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego w Olsztynie. 
 
Ochrona realizowana jest przede wszystkim przez zachowanie i ochronę: 
 

• budynków i zespołów zabudowy wpisanych do rejestru zabytków (na podstawie stosownych przepisów szczególnych) 
placów i głównych zachowanych traktów o historycznym przebiegu 

• zespołów zabudowy o znacznych i dużych wartościach kulturowych i historycznych 

• obszarów koncentracji zabytków i budynków o walorach kulturowych i kompozycyjnych w skali urbanistycznej 

• utrzymanie historycznych traktów komunikacyjnych. 
 

Ochrona budynków i obiektów uznanych za zabytki (wpisanych do rejestru zabytków ) odbywa się na zasadach określonych 
Ustawą o ochronie dóbr kultury (z możliwie precyzyjnym określeniem przedmiotu i celów ochrony oraz rygorów i ograniczeń 
z nich wynikających). 
 
Ochrona zespołów zabudowy prowadzona jest przez sformułowanie zasad, zakazów i nakazów wynikających z celu i przed-

miotu ochrony  zespołu. 
 
Ochrona rejonów z dużą koncentracją obiektów zabytkowych i cennych kulturowo prowadzona jest w oparciu o zasady 
wynikające z ustawy o Ochronie dóbr kultury oraz określona ustaleniami dla tych rejonów determinowanymi przez walory 
obiektów ich kontekst przestrzenny, zachowanie miejskiego krajobrazu kulturowego i miejsc o znaczeniu historycznym. 
 
Ochrona traktów historycznych  prowadzić ma do ochrony ich przebiegu i zachowanej zabudowy historycznej, przy zało-
żeniu, że zasadą jest ochrona elementów istotnych dla kompozycji przestrzennej ulicy, kulturowego krajobrazu miejskiego 
oraz miejsc o znaczeniu historycznym. 
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STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ DLA CELÓW PLANISTYCZNYCH  
 
"A-1"– strefa ochrony konserwatorskiej Starego Miasta w Olsztynie – strefa bezpośrednia 
 

Cel i przedmiot ochrony: 
Zachowanie historycznego (średniowiecznego) układu urbanistycznego Starego Miasta. Obejmuje obszar podlegający och-
ronie pełnej struktury układu przestrzennego.  
 

Zakres ochrony : 

Na terenie strefy nie wolno wprowadzać żadnych zmian w układzie ulic , rozplanowaniu i ukształtowaniu zabudowy  zgodnie 
z wpisem do rejestru zabytków układu urbanistycznego  
 
Strefa ochrony konserwatorskiej Starego Miasta w Olsztynie – strefa pośrednia („widokowa”) 
 

Przedmiot ochrony :  
Ekspozycja widokowa Starego Miasta, obszar zieleni izolującej Stare Miasto od zabudowy późniejszej. 
 

Obszar chroniony:  

Postuluje się rozszerzenie strefy ochronnej określonej we wpisie do rejestru zabytków. (określony w załącznikach do orze-
czenia konserwatorskiego z dnia 17 września 1957 , nr 319) o teren mający bezpośredni wpływ na ekspozycję Starego 
Miasta – tzn. rejon ulic Mochnackiego , Szrajbera i Knosały oraz teren zieleni sięgający ulic Artyleryjskiej, Konopnickiej, 
Kromera, Nowowiejskiego i Wyzwolenia. 
 

Zakres ochrony:  
W ramach w/w strefy należy chronić ekspozycję Starego Miasta  stosując zieleń i stosowną w skali zabudowę. Rozważyć 
częściowe odtworzenie  (zabudowa we współczesnej formie) rejonie dawnego Dolnego Przedmieścia (północna pierzeja 
ul.Mochnackiego przy założeniu, że zabudowa ta nie może odcinać ruchu pieszego i wglądów widokowych na dolinę rzeki 
Łyny oraz przeje ulic Szrajbera,  Knosały i Niepodległości). 
W strefie forma i skala nowej zabudowy winna uwzględniać dominantę w postaci sylwety starego miasta , forma architektury  
spokojna bez tworzenia dominant sylwetowych. 
 
„A-2”– wzgórze kościelne we wsi Gutkowo - strefa bezpośrednia  

 

Przedmiot ochrony: 
Wzgórze kościelne wraz z cmentarzem przykościelnym (zgodnie z wpisem do rejestru zabytków). 
 

Zakres ochrony: 
Ochrona na zasadach przewidzianych dla obiektów wpisanych na listę zabytków. 
Strefa ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszar podlegający rygorom ochrony w zakresie utrzymania elementów roz-

planowania i skali z zachowaniem istniejącej substancji o wartościach kulturowych. 
Charakter i skala nowej zabudowy musi być podporządkowana założeniu historycznemu. 
Prace budowlane, remontowe i modernizacyjne, wymagające pozwolenia na budowę, w granicach strefy muszą być prowa-
dzone po uzgodnieniu z Urzędem Konserwatorskim. 
Działalność projektowa i inwestycyjna powinna zmierzać do ochrony układu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali 
i brył zabudowy. 
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Strefa ochrony konserwatorskiej – strefa pośrednia,  
 

Przedmiot ochrony: 

Ekspozycja widokowa wzgórza kościelnego oraz zapewnienie skali i charakteru najbliższego otoczenia wzgórza kościelne-
go. 
 

Zakres ochrony: 

W celu wytworzenia właściwej skali i charakteru strefy ochronnej dla wzgórza kościelnego w Gutkowie należy utrzymać 
w bezpośrednim sąsiedztwie wielkość budynków nie odbiegającą od historycznej zabudowy, wysokie dachy kryte dachówką 
lub materiałem dachówko podobnym, architekturę w klimacie wsi. 
Przy modernizacji dawnego szlaku - ul. Bałtyckiej w obrębie wsi - należy ograniczyć do minimum rozbudowę przekroju po-
przecznego. 
 
 

ZESPOŁY ZABUDOWY PODDANE  OGRANICZONEJ OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 
 
Numery poszczególnych zespołów zabudowy  wg mapy p.t. "Uwarunkowania historyczno-kulturowe rozwoju gminy" za-
mieszczonej w Cz. I "Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyn", 
w rozdziale "Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju Olsztyna". 
 

Rejon Dolnego  Przedmieścia -  Nr 1 
 

Przedmiot i cel ochrony: 
Mimo znacznych zmian i dewastacji historycznego układu Dolnego Przedmieścia podjęcie działań urbanistycznych przyw-

racających możliwe do odtworzenia fragmenty dawnego układu. 
 

Zakres ochrony: 
Dopuszcza się zmiany komunikacyjne posiadające uzgodnienie urzędu Konserwatorskiego. 

Ochroną należy objąć pierzeję zachodnią ul. Starej Warszawskiej od Smętka do ul.Grunwaldzkiej. Należy ją, w miarę moż-
liwości, odtworzyć i  uzupełnić we właściwej skali .  
Istniejącą zabudowę tymczasową zastąpić budynkami współczesnymi w formie, wypełniającymi wolną przestrzeń między 
historyczną zabudową  
 
Zespół zabudowy osiedla przy ul.Jagiellończyka - Nr 2 
 

Przedmiot ochrony: 
Urbanistyczne założenie charakterystyczne dla budownictwa lat trzydziestych XX w. w Olszynie. 
 

Zakres ochrony: 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
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Zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego  Nad Jeziorem Długim - Nr 3 
 

Przedmiot ochrony: 
Urbanistyczne założenie osiedla mieszkaniowego charakterystycznego dla budownictwa lat trzydziestych XX w. W Olsztynie 

 
Zakres ochrony: 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
Nowe i odbudowywane budynki muszą nawiązywać wysokością i formą do układu historycznego w sąsiedztwie, winny po-

siadać wysoki dach kryty dachówką ceramiczną. 
 
Zespół zabudowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Grabowskiego – Nr 4 
 

Przedmiot ochrony:  
Urbanistyczne założenie urbanistyczne osiedla mieszkaniowego charakterystyczne dla zabudowy mieszkaniowej 
lat trzydziestych XX w. W Olsztynie. 
 

Zakres ochrony: 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
 
Zespół zabudowy koszar przy ul. Niepodległości – Nr 5 
 

Przedmiot ochrony: 
Zespół zabudowy koszar z początku XX w. 
 

Zakres ochrony: 
Zespół jako teren wojskowy niedostępny wymaga opracowania historycznego , na podstawie którego będą mogły być okre-
ślone szczegółowe zasady ochrony. 
 
Zespół zabudowy osiedla przy ul. Traugutta i Mielczarskiego – Nr 6 
 

Przedmiot ochrony: 
Kameralny zespół zabudowy mieszkaniowej charakterystyczny dla lat trzydziestych XX w. W Olsztynie. 
 

Zakres ochrony: 

Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
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Zespół zabudowy osiedla przy ul. Narutowicza – Nr 7 
 

Przedmiot ochrony: 
Zespół zabudowy jedno i wielorodzinnej, charakterystyczny, bogaty kompozycyjnie, powstały na początku XX w.  
 

Zakres ochrony: 
W zakresie urbanistycznym należy bezwzględnie zachować przebieg i gabaryty ulic Kościńskiego , Narutowicza , Grotha 
i pl. Daszyńskiego, utrzymać istniejący podział na parcele , niedopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowej zabudowy i do-
konywanie podziałów geodezyjnych skutkujących nową zabudową. Ponad to należy doprowadzić do wyburzenia baraku 

po wschodniej stronie ul. Narutowicza i nie dopuszczać do powstania zabudowy prowizorycznej i gospodarczej w ogrodach. 
Istniejącą zabudowę prowizoryczną zlikwidować, uporządkować i ujednolicić ogrodzenia na tyłach ogrodów.  
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
 
Założenie szpitala MSW przy al. Wojska Polskiego – Nr 8 
 

Przedmiot ochrony: 
Historyczne założenie szpitalne włączone w rozbudowywany szpital. 
 

Zakres ochrony:  
Ochroną należy objąć najstarszy fragment szpitala. Wskazane wpisanie do rejestru zabytków. Ochroną należy objąć istnie-
jące bryły zabudowy, osiowy układ zabudowy oraz elewacje i dachy. 
 
Sanatorium wraz z parkiem przy ul. Jagiellońskiej – Nr 9 
 

Przedmiot ochrony: 

Założenie sanatoryjne – rozbudowywane. 
 

Zakres ochrony: 
Ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków objąć całość założenia określając możliwości i zasady ewentualnej rozbudowy i 
uzupełnień zabudowy. Zakres rygorów i ograniczeń wynikać powinien z przeprowadzonych badań historyczno- 

-konserwatorskich umożliwiając funkcjonowanie obiektu. 
 
Zespół zabudowy Szpitala Psychiatrycznego w Kortowie – Nr 10 
 

Przedmiot ochrony: 
Założenie  urbanistyczne i historyczna zabudowa szpitala psychiatrycznego rozbudowującego  się do lat czterdziestych    
XX w. Wpisany do rejestru zabytków jako założenie. Wymaga uściślenia zakresu ochrony oraz rozszerzenia obszaru chro-
nionego 
 

Zakres ochrony: 
Oprócz objęcia ochroną założenia historycznego szpitala (wpisanego do rejestru zabytków), chroniącego układ urbanis-
tyczny (tzn. zasad historycznej kompozycji przestrzennej polegającej na osiach kompozycyjnych, dominantach, historycz-
nym układzie komunikacji, liniach zabudowy, skali i wysokość zabudowy) wnioskuje się o objęcie wpisem do rejestru za-
bytków socrealistycznego zespołu zabudowy składającego się z budynku tzw. Nowej Zootechniki i Instytutu Rybactwa Śród-
lądowego. 
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W oparciu o odpowiednie opracowania należy doprecyzować zasady ochrony konserwatorskiej budynków, proponuje się, 
aby budynki historyczne zachowane w całości lub z zachowanymi elementami historycznymi zachować w zakresie : 
– wyglądu i formy zewnętrznej (elewacje , materiał wykończeniowy elewacji, detal, podziały gzymsami, układ otworów 
okiennych i drzwiowych), 
– materiału i kąta pochylenia dachów. 
Wspomniane opracowanie powinno określić wymogi ochrony , zdeformowanego na przestrzeni czasu układu wewnętrznego 
budynków. 

Ochroną należy objąć zieleń wysoką składającą się z : 
• założenia zieleni parkowej, 
• historycznej zieleni , towarzyszącej ciągom komunikacyjnym (drzewa i formowane w szpalery krzewy ). 
 
Zespół koszar przy ul .Warszawskiej – Nr 11 
 

Przedmiot ochrony: 
Nowoczesny  zespół  koszarowy , budowa zakończona w 1939 r. (urbanistyka, architektura). 
 

Zakres ochrony: 
Wytyczne jak dla koszar przy ul. Niepodległości. 
 
Zespół Szpitala Wojskowego  przy ul. Warszawskiej – Nr 12 
 

Przedmiot ochrony: 
Założenie szpitala wojskowego (urbanistyka, architektura). 
 

Zakres ochrony: 

Powinien zostać objęty ochroną dla zachowania wyglądu pierwotnej zabudowy i układu urbanistycznego Wymaga wykona-
nia dokumentacji historyczno – konserwatorskiej Szczegółowy zakres ochrony wynikać będzie z opracowania historyczno – 
konserwatorskiego. 
 
Zespół  koszar przy ul.Artyleryjskiej – Nr 13 
 

Przedmiot ochrony: 
Założenie koszarowe (urbanistyka, architektura) powstałe w różnym okresie, częściowo opuszczony przez wojsko. 
 

Zakres ochrony: 
Wytyczne jak dla koszar przy ul Niepodległości . 
 
Zespół  koszar przy ul. Artyleryjskiej i Dąbrowskiego – Nr 14 
 

Przedmiot ochrony: 
Kompleks koszarowy, koszar kawalerii, najstarszy w Olsztynie (koniec XIX wieku), użytkowany w sposób niezgodny 
z charakterem obiektów wymaga zmian użytkowania nie zagrażających całości założenia i rewitalizacji całego założenia. 
 

Zakres ochrony: 
• historyczne założenie urbanistyczne zespołu koszar : układ komunikacyjny , linie i układ zabudowy , wysoka zieleń spaja-
jąca istniejącą zabudowę historyczną; 
• w adaptowanych budynkach historycznych należy zachować bryły i elewacje , układ i wielkość otworów okiennych, mate-
riał wykończeniowy ścian  detal elewacji ( układ cegieł „mur pruski” itd. ); 
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•dopuszcza się zmianę materiałów pokrycia dachów, zwłaszcza pozwalającą na doświetlenie wnętrz , dokonanie wewnę-
trznych podziałów ścianami dla potrzeb nowych funkcji użytkowych . Jednocześnie należy programować taki sposób użytko-
wania budynków aby ograniczyć do minimum podziały wewnętrzne , zachowując ich pierwotny charakter; 
• w zabudowie uzupełniającej, podziałami , proporcjami , rozwiązaniami materiałowymi i klimatem nawiązywać do rozwiązań 
historycznych , w czytelny sposób rozróżniając budynki historyczne i nowe ( rozwiązania materiałowe i formalne); 
• zaleca się dobór sposobu użytkowania i funkcji które nie rozbijają jedności założenia i prowadzić będą do ograniczenia 
zmian tego założenia ; 
• wyklucza się funkcje przemysłowe, magazyny, hurtownie , rzemiosło , stacje paliw itp. 
 

Zespół osiedlowy  przy ul. Fałata – Nr 15 
 

Przedmiot ochrony: 
Zespół zabudowy mieszkaniowej, peryferyjnie położonej charakterystycznej dla lat trzydziestych XX w. w Olsztynie. 
 

Zakres ochrony: 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
Nowopowstające budynki nie mogą odbiegać wysokością od historycznych, winny posiadać wysokie dachy kryte dachówką. 
 
Dzielnica mieszkaniowa przy ulicach Reymonta, Limanowskiego, Zientary–Malewskiej – Nr 17 
 

Przedmiot ochrony: 
Osiowo komponowany zespół zabudowy mieszkaniowej (szeregowej i wielorodzinnej) z osiowo usytuowaną szkołą. 
 

Zakres ochrony: 
W obszarze ograniczonym ulicami Reymonta, Limanowskiego i Zientary-Malewskiej. 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
 
Zespół koszar przy ul.Jagiellońskiej – Nr 18 
 

Przedmiot ochrony: 
Zespół zabudowy koszarowej (urbanistyka i architektura). 
Należy wykonać szczegółową inwentaryzację zespołu zabudowy koszar. Nie można dopuścić do zmian, które mogłaby 
zniekształcić układ urbanistyczny całego założenia  
 

Zakres ochrony: 
Określony po przeprowadzeniu badań historyczno- konserwatorskich 
 
Zespół osiedlowy przy ul. Radiowej – Nr 19 
 

Przedmiot ochrony: 
Zabudowa mieszkaniowa i willowa uzupełniona mieszkalnymi i usługowymi budynkami współczesnymi przylegająca 
do historycznego założenia parkowego. 
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Zakres ochrony: 
W historycznej zabudowie wielorodzinnej  i jednorodzinnej niedopuszczalne są zmiany elewacji, wznoszenie dobudówek 
i obiektów kubaturowych od stron widocznych z ul. Radiowej i dojazdów do historycznych budynków wielorodzinnych.  
Należy utrzymać jednorodny charakter ogrodzeń wzdłuż ulicy Radiowej i dojazdów do budynków wielorodzinnych.  
Nie dopuszcza się zmian poprzecznego przekroju ul. Radiowej i podjazdów na odcinku wzdłuż zabudowy historycznej.  
Nie dopuszcza się zmian elewacji i wysokości brył budynków mieszkalnych wzniesionych w latach 1963 - 1965, dopusz-
czalne są zmiany współczesnych obiektów usługowych, nie mogą one naruszać zasad kompozycji wysokościowej  całego 

osiedla. 
Należy uporządkować zagospodarowanie otocznia budynku mieszkalnego OZOS, w taki sposób aby budynek wprowa-
dzający dysharmonię w kompozycji przestrzennej, w zagospodarowaniu działki w sposób naturalny wpisywał się w oto-
czenie, układ ciągów pieszych i zieleń lasu. 
 
Zespół osiedla przy ul. Abramowskiego – Nr 20 
 

Przedmiot ochrony: 
Peryferyjnie położony zespół zabudowy mieszkaniowej uzupełniony budynkami współczesnymi. Zabudowa historyczna 
charakterystyczna dla lat trzydziestych XX w. Miasta Olsztyna 
 

Zakres ochrony budynków powstałych przed 1945 r. 
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
Budynki przy zbiegu ul. Jagiellońskiej i Abramowskiego należy zachować , ograniczając zmiany elewacji prowadzące 
do zmian charakteru zabudowy w widoku od ulicy jagiellońskiej 
 
Osiedle „Zielona Górka” – Nr 21 
 

Przedmiot ochrony: 
Fragment niedokończonego osiedla mieszkaniowego (jednorodzinnego) położonego peryferyjne charakterystycznego dla lat 
trzydziestych XX w. w Olsztynie. Uzupełniająca zabudowa jednorodzinna współczesna na pozostałej części osiedla. 
 

Zakres ochrony części historycznej: 
Układ ulic Morwowej, Malinowej i Porzeczkowej w planie i przekroju poprzecznym wymaga zachowania.  
Ochroną konserwatorską osiedle objąć należy w zakresie zapewniającym zachowanie układu urbanistycznego (układ, gaba-
ryty ulic, podział na parcele, linie zabudowy) ogólnego wyrazu , skali i  charakteru zabudowy, zieleni przyulicznej, elewacji 
od strony ulicy i ogrodzeń. 
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STREFY OBEJMUJĄCE HISTORYCZNE ZAŁOŻENIA CMENTARNE I PARKOWE : 
 
Cmentarz wojskowy przy ul Szarych Szeregów – Nr 1 
 

Przedmiot ochrony: 
Cmentarz z I wojny światowej żołnierzy Niemieckich i Rosyjskich o dobrze zachowanym układzie przestrzennym sąsiaduje z 
cmentarzem żołnierzy Radzieckich z II wojny światowej. 
 

Zakres ochrony: 

Ochrona wg. ogólnych zasad dla historycznych cmentarzy wojennych . Wymaga ogrodzenia i uporządkowania. 
 
Cmentarz parafii św. Jakuba , przy al. Wojska Polskiego – Nr 2 
 

Przedmiot ochrony: 
Cmentarz wraz z przylegającą zielenią wysoką zlikwidowanego cmentarza oraz z kaplicą cmentarną. Wpisany do rejestru 
zabytków. Posiada groby o historycznym znaczeniu dla miasta Olsztyna. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków. 
 
Zakres ochrony: 
Ochrona wg. ogólnych zasad dla historycznych cmentarzy. Cmentarz należy uporządkować , poddać konserwacji zabyt-

kowe krzyże, tablice i obramienia mogił . Zachować układ alei i nasadzeń, usunąć samosiejki, przeprowadzić prace lecz-
nicze przy ponad 100-letnich drzewach . 
 
Cmentarze :  ewangelicki, obecnie park, oraz św. Józefa i serca Pana Jezusa , ul. Rataja – Nr 3 
 

Przedmiot ochrony: 
Teren zieleni wysokiej (parkowy) po zlikwidowanym cmentarzu historycznym (po ekshumacji) oraz fragment zamkniętego 
cmentarza.. Kaplica cmentarna użytkowana przez kościół prawosławny. Cmentarz wpisany do rejestru zabytków. 
 

Zakres ochrony: 
Ochrona zieleni parkowej jako miejsca historycznego. Wskazane zaakcentowanie tego faktu w formie tablicy lub innej. Nie-
czynny cmentarz parafii Św Józefa wymaga uporządkowania : żeliwne i kute ogrodzenia należy zabezpieczyć przed dalszą 
korozją. Układ przestrzenny cmentarza jest czytelny , należy wykonać prace pielęgnacyjne drzew, usunąć liczne „samosiej-
ki”. 
Niedopuszczalna jest zabudowa placu między ul. Sybiraków a kościołem – przylegającego do cmentarza i kościoła, który 
obecnie zapewnia dobrą ekspozycję dominanty, jaką jest bryła kościoła. 
 
Cmentarz żydowski , przekształcony w zieleniec, przy ul. Zyndrama z Maszkowic – Nr 4 
 

Przedmiot ochrony: 
Zadrzewiony, nieogrodzony teren zlikwidowanego cmentarza oraz z kaplica cmentarna projektu Eryka Mendelsohna 
(1913r.) wpisany do rejestru zabytków. 
 

Zakres ochrony: 

Ma prowadzić do zachowania i uporządkowania terenu cmentarza oraz rewaloryzacji kaplicy. 
Wskazane jest zagospodarowanie obszaru , zasady i form urządzenia  w uzgodnieniu z gminą Żydowską. W ramach zagos 
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podarowania cmentarza po dokonaniu odpowiednich prac badawczych należy podjąć decyzję w zakresie prac konserwa-
cyjno adaptacyjnych kaplicy cmentarnej. Wskazane jest znalezienie dla niej funkcji muzealnej związanej z gminą Żydowską 
w Olsztynie. 
 
Park przy Muzeum Przyrody, przy ul.Metalowej – Nr 5 
 

Przedmiot ochrony: 
Ochrona i odtworzenie parku przy pałacyku Pałac wraz z parkiem wpisany do rejestru zabytków. Park posiada projekt rewa-
loryzacji. 
 

Zakres ochrony: 
Ochrona na zasadach przewidzianych dla obiektów wpisanych na listę zabytków prace adaptacyjne parku wg opraco-
wanego i zatwierdzonego projektu. 
 
Park „Pozorty” – Nr 6 
 

Przedmiot ochrony: 
Pozostałości parku i alei przy nieistniejącym dworze. Wpisany do rejestru zabytków. 
Zakres ochrony: 

Ochrona na zasadach przewidzianych dla obiektów wpisanych na listę zabytków. 
 
Park „Track” – Nr 7 
 

Przedmiot ochrony: 
Pozostałości założenia parkowego przy pałacyku. Wpisany wraz z pałacem do rejestru zabytków. 
 

Zakres ochrony: 
Ochrona na zasadach przewidzianych dla obiektów wpisanych na listę zabytków wraz z zabudową. 
 
Jakubowo – założenie parkowe przy Lesie Miejskim – Nr 8 
 

Przedmiot ochrony: 
Zespół terenów zieleni z obiektem historycznego boiska a później stadionu (zdewastowanego wobec przerwania robót mo-
dernizacyjnych, zabudowa historyczna rozebrana) oraz osiowe założenie parkowe przyległe do Lasu Miejskiego, dawne 
Jakubowo. Miejsce o znaczeniu historycznym dla dawnego i współczesnego Olsztyna. 
Wnioskuje się o objęcie ograniczoną ochrona konserwatorską założenia Stadionu Leśnego, założenia parkowego przylega-
jącego do domu kultury i zespołu kortów przy ul. Radiowej. 
 
Stadion Leśny. 

Zakres ochrony: 
W ramach działań remontowych i inwestycyjnych konieczne jest zachowanie kameralnego charakteru obiektu. Należy ogra-
niczać rozbudowę trybun oraz wysokość zabudowy i wycinkę zieleni wysokiej do niezbędnego minimum wynikającego z 
projektu adaptacji. 
Lokalizacja budynków dopuszczalna jest tylko w rejonie i w miejscu zachowanego budynku zaplecza stadionu w oparciu 
o dojazd gospodarczy od strony płn. Obiekty kubaturowe zaplecza stadionu nie mogą być wyższe niż trzy kondygnacje 
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nadziemne, z  wysokim dachem. Dopuszcza się powiększenie rzutów budynku, w stosunku do obiektu historycznego, w 
kierunku zachodnim niewidocznym od strony płyty stadionu. 
Bryły i elewacje budynków kształtować w sposób pozwalający utrzymać kameralny charakter stadionu.Należy stosować 
materiały elewacyjne i rozwiązania nawiązujące klimatem do architektury budynków tego rodzaju w Olsztynie z lat trzy-
dziestych naszego wieku. 
Trybuny od strony południowej projektować w zasadzie jako ziemne, z dopuszczeniem na fragmentach nie kolidujących 
z drzewami, konstrukcji pozwalających na kubaturowe wykorzystanie przestrzeni pod siedzeniami. Po stronie północnej 

płyty stadionu dopuszcza się budowę trybun w formie konstrukcji naziemnej. 
Płytę boiska i bieżnie dostosować do współczesnych wymagań sportu. 
 
Założenie parkowe: 

Zakres ochrony: 
Niedopuszczalne są działania na obszarze istniejącego parkowego założenia zmieniające osiowe zasady jego kompozycji. 
Należy opracować projekt porządkowania i rekonstrukcji zieleni i tzw. małej architektury obejmujący granicami opracowania 
conajmniej: otoczenie budynku ROK wraz ze stawem i ciągiem pieszym wokół stawu, oraz całe założenie parkowe 
do ul.Radiowej. 
Opracowanie projektowe winno zawierać: inwentaryzację i ocenę stanu istniejącej zieleni, gospodarkę istniejącą zielenią 
w tym konieczne wycinki drzew i krzewów dla przywrócenia pierwotnych zasad założenia, projekty elementów małej archi-
tektury, nawierzchnie placów i ciągów pieszych w tym zastąpienia istniejących nawierzchni asfaltowych, projektowaną zieleń 
niską i wysoką, parkingu w pasie przyulicznym przy przedłużeniu ul. Radiowej do al. Wojska Polskiego.  
Wskazane jest aby założenie parkowe, przy użyciu zieleni przyulicznej izolować od uciążliwości  al. Wojska Polskiego. 
Otoczenie budynku ROK od strony południowej powinno utrzymać tarasowy układ terenu, wizualnie neutralizować zbyt dużą 
wysokość budynku. Zaprojektować należy takie zmiany elewacji budynku które podkreślając oś kompozycyjną otoczenia 
obiektu prowadziłyby do wizualnego obniżenia jego wysokości. 
Dopuszcza się rozbudowę budynku w formie nawiązującej do pierwotnego jego kształtu. 
 
Korty tenisowe przy ul. Radiowej (przylegające do parku na styku z lasem): 

Zakres ochrony: 
Niedopuszczalna jest dalsza rozbudowa boisk ingerująca w układ założenia parkowego czy lasu. 
Ogrodzenie boisk winno być jak najmniej widoczne ( przekroje słupków, siatka, kolor). 
Budynek zaplecza kortów z dojazdem od strony lasu (po istniejącej drodze leśnej), zaleca się jako  parterowy z  
zastosowaniem elementów „muru pruskiego”, z wysokim dachem krytym dachówką ceramiczną, dopuszcza się poddasze 
użytkowe. 
 
Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich z okresu I Wojny Światowej, przy al. Wojska Polskiego - Nr 9 
 

Przedmiot ochrony: 
Cmentarz żołnierzy Niemieckich zrekonstruowany - adaptacja  
Układ przestrzenny cmentarza Żołnierzy Rosyjskich słabo czytelny po dewastacji spowodowanej rozbudową szpitala.  
 

Zakres ochrony: 
Teren należy oczyścić z samosiejek, ogrodzić i urządzić akcentując elementem rzeźbiarskim (tablica lub inny) jego istnienie. 
Ochrona na ogólnych zasadach jak dla cmentarzy wojennych 
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REJON  SZCZEGÓLNEJ KONCENTRACJI BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH I CENNYCH KULTUROWO.  
 

Przedmiot Ochrony: 
Obszar obejmuje najstarsze rejony zabudowy miasta na Zatorzu, i  w Sródmieściu.  
 

Zakres ochrony: 
Po przeprowadzeniu odpowiednich analiz i studiów urbanistyczno-konserwatorskich wymaga opracowania planu rewitaliza-
cji w którym problemy konserwatorskiej ochrony budynków, ich kontekst przestrzenny i kulturowy krajobraz miejski powinny 
być wiodącymi dla decyzji planistycznych.  
Inwestycje w niej prowadzone należy uzgadniać z Urzędem Konserwatorskim (w myśl Ustawy o ochronie dóbr kultury ) , 

uwzględniając ich wpływ na zabytki i obiekty cenne kulturowo oraz na ich otoczenie .. 
 

 
Propozycje wytycznych  sformułowano  na podstawie opracowań uzyskanych od Miejskiego Konserwatora Zabytków: 
– „Szczegółowe studium historyczno- urbanistyczne Olsztyna cz. 2 – północna część miasta”  
–      „Architektoniczno – urbanistyczne aspekty ochrony dóbr kultury południowej części miasta   Olsztyna”  
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KIERUNKI I ZASADY ROZWOJU I KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA 
MAPA NR 2 i 3 

 
ZASADY ZABUDOWY TERENÓW W MIEŚCIE (standardy) 
 
Standardy te należy realizować w odniesieniu do projektowanych zespołów zabudowy oraz dążyć do spełnienia w osiedlach 
istniejących 
 

Uwzględniając sformułowane w poszczególnych rozdziałech niniejszego opracowania zasady ochrony środowiska przyrod-
niczego, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, kierunki modernizacji i rozbudowy układu transportowego oraz cele stu-
dium, przyjmuje się następujące zasady inwestowania w Olsztynie: 

• Intensywność wykorzystania terenów . 
Stopień intensywności wykorzystania terenów powinien uwzględniać istniejące uzbrojenie techniczne terenów , dalszą 
możliwość obsługi technicznej oraz kierować się rachunkiem ekonomicznym. 

Nie dopuszczalne jest zwiększenie przewidzianej w dotychczasowych planach intensywności zabudowy Gutkowa 
i Redykajn.  
Należy dążyć do ograniczenia intensywności przewidzianej w dotychczasowych planach w rejonie Jarot,  preferując 
formy pośrednie zabudowy między tzw. zabudową blokową a jednorodzinną (np. "małe domy" gdzie sprzedaje się 
nie budynek lecz mieszkania o zróżnicowanym standardzie). 

• Wysokość i forma zabudowy. 
Wysokość nowo wnoszonych budynków należy bezwzględnie podporządkować uwarunkowaniom wynikającym z zabu-
dowy sąsiedztwa i zabudowy historycznej (budynki uznane za zabytki oraz cenne kulturowo). 
Budynki średniowysokie i wyższe (odpowiednio 9 kondygnacji i więcej) mogą być stosowane wyjątkowo jeżeli nie na-
ruszają wyżej sformułowanych zasad i są uzasadnione kompozycyjnie. 
Należy dążyć i preferować się będzie zabudowę nie przekraczającą czterech  kondygnacji (w zrozumieniu obowiązu-
jących przepisów prawa budowlanego). 
Forma architektoniczna zabudowy wina wynikać z uwarunkowań lokalizacji. 

• Rewitalizacja zabudowy istniejącej. 
Celem rewitalizacji zabudowy istniejącej powinno być maksymalne wykorzystanie terenu zabezpieczając mieszkańcom 
niezbędne funkcje  (place zabaw dla najmłodszych, miejsca postojowe, a w rejonie obsługi – sport dla młodzieży itd.) 
,stosując się do zasad nakreślonych w pkt. "Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego". 

• Zakres projektowania. 
Z wyjątkiem  budynków uzupełniających zabudowę istniejącą nie dopuszcza się odrębnego projektowania pojedyn-
czych budynków mieszkalnych. Nie dotyczy to form mieszkalnictwa zbiorowego, domów opieki itp. 

Zespół zabudowy mieszkaniowej musi zapewniać urządzenia i zieleni, tereny zabaw dla dzieci małych i wyposażenie 
wnętrza blokowego (śmietniki, trzepaki itd.), musi zabezpieczać na swoim obszarze miejsca postojowe w ilości 
1 samochód/1 mieszkanie. Dla spełnienia tego wskaźnika niedopuszczalne jest w osiedlach mieszkaniowych projek-
towanie i utrzymywanie form parkowania ograniczających rotację samochodów (parkingi strzeżone o ograniczonym do-
stępie – abonament, parkingi społecznie strzeżone) 
Niedopuszczalne jest rezygnowanie z zaplanowanych urządzeń sportowych i przewidywanych w planach terenów zie-

leni publicznej oraz usług dziecięcych (szkoły, przedszkola, żłobki itp.) 
Na terenach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej projektować należy ogólnodostępne tereny sportowo–rekrea-
cyjne stosownie do liczby mieszkańców w zasięgu obsługi. 
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METROPOLITARNE FUNKCJE MIASTA OLSZTYNA 
 
Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego województwa Warmińsko-Mazurskiego w analizie SWOT  w grupie słabych 
stron regionu na jednym z pierwszych miejsc wymienia słabo rozwinięte funkcje metropolitarne Olsztyna jako stolicy regio-
nu. Odpowiedzią na to są ustalenia niniejszego działu. 
 

Metropolitarne funkcje Olsztyna skupiają się między innymi w następujących głównych blokach funkcjonalnych: 

• kultura:  
teatry , kina, wystawiennictwo, muzealnictwo, muzyka, biblioteki i archiwa i inne 

• nauka: 
uczelnie wyższe, ośrodki innowacyjności i transferu technologii przekazywania wiedzy o biznesie, centrum informacji 
biznesowej, szkolenie i zmiany profilu wykształcenia, szkolenie w zakresie przystosowania do zawodu, ośrodki doradcze 
rolnictwa, ośrodki doradcze i szkolenia w zakresie turystyki i inne 

• otoczenie biznesu, biznes, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw: 
infrastruktura bankowa, możliwość organizacji konferencji, szkolenia i wymiana doświadczeń, giełda towarowa, centra 
wystawowe, parki technologiczno-przemysłowe 

• sport (dyscypliny zimowe, letnie): 
możliwość rozgrywania zawodów i organizacja imprez międzynarodowych z udziałem telewizji, sporty motorowe i wyspe-
cjalizowane (np. jeździectwo,  baloniarstwo, szybownictwo itp.) 

• rozrywka i rekreacja: 
centra rozrywki, dyskoteki, sale gier zręcznościowych, kluby nocne, bilard, kręgle itp. masowe imprezy muzyczne wyko-
rzystujące różne obiekty, między innymi wielofunkcyjne, specyficzne formy rozrywki i gastronomii,  „Aquapark”, rekreacja 
przywodna /związana z plażami i przystaniami sportów wodnych/ 

• obsługa ruchu turystycznego: 
obsługa różnych form ruchu tranzytowego różnorodna w standardzie baza noclegowa / w tym karawaning, campingi, 

ruch towarowy  /TIR-y/, Informacja i rezerwacja turystyczna obsługująca cały region obsługa alternatywnych i wyspecjali-
zowane formy turystyki, turystyka aktywna i wyspecjalizowana w tym spływy kajakowe rzekami i ciekami dorzecza Łyny, 
kolarstwo, turystyka jeździecka 

• administracja i sądownictwo: 
warunki dla funkcjonowania administracji samorządowej wszystkich szczebli, warunki lokalowe dla funkcjonowania są-
downictwa wszystkich szczebli 

• zdrowie: 

Szpital Wojewódzki, wysoce wyspecjalizowana diagnostyka i opieka lekarska. 
 
Większość z tych funkcji jest przewidziana w planach zagospodarowania lub daje się w oparciu o te plany zlokalizować. 
 
Do najważniejszych z nich  zaliczyć należy budowę: 

• wielofunkcyjnego Centrum Ogólnomiejskiego (ul. Piłsudskiego) 

• Muzeum Miasta Olsztyna 

• Filharmonia Olsztyńska (nowa siedziba) 

• teatr (małych form, lalek – nowa siedziba) 

• Regionalne Centrum Wystawowo Konferencyjne (rejon jeziora Skanda) 

• Park Przemysłowo – Technologiczny (rejon Karolin) 

• planowana baza rekreacyjno-turystyczna związana z jeziorem Ukiel 
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• kompleks rekreacyjno rozrywkowy Aquapark  (Jaroty) 

• siedziby dla administracji samorządowej i sądownictwa 

• obiekty sportowe spełniające wymogi organizacji imprez międzynarodowych (w tym pływacki basen kryty i lodowisko, 
modernizacja i rozbudowa Hali Sportowo-Widowiskowej). 

 

Do realizacji powyższych funkcji władze miejskie będą dążyć zabiegając o współudział władz Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 
 
 
POLITYKA MIASTA W ZAKRESIE WIELKOPRZESTRZENNYCH OBIEKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH (ZASADY 
LOKALIZACJI) 
 
Olsztyn jako stolica regionu warmińsko-mazurskiego, ośrodek ruchu turystycznego winien posiadać nowoczesną sieć han-
dlową, w tym wielofunkcyjne centra handlowo-usługowe jak i wielko przestrzenne obiekty handlowe. 
 

W Śródmieściu Olsztyna dopuszcza się budowę jedynie zespołów wielokondygnacyjnych i wielofunkcyjnych o wysokich 
walorach architektonicznych, zawierające usługi o funkcjach ogólnomiejskich i metropolitarnych. 
Równocześnie dążyć się będzie do likwidacji zagospodarowania tymczasowego i substandardowego ( Pawilony, zespoły 
kiosków itp.). Ograniczenia w zakresie miejsc postojowych w śródmieściu powodują, iż konieczne jest  zapewnienie im 
obsługi przez komunikację zbiorową. 
 

Centra handlowo-usługowe, wielko powierzchniowe, jednokondygnacyjne powinny powstawać jako obiekty skupiające us-
ługi i handel. Lokalizować je należy w sąsiedztwie dużych zespołów mieszkaniowych oraz w granicach administracyjnych 
Olsztyna przy wylotach komunikacyjnych z miasta. Szczególnie w rejonach pozbawionej usług zabudowy podmiejskiej 
(gmin sąsiednich). W przeciwnym wypadku obiekty takie będą powstawały w tych gminach, a miasto Olsztyn utraci korzyści 
z nich płynące. 
 
 
POLITYKA MIASTA W STOSUNKU DO FUNKCJI PRZEMYSŁOWO–SKŁADOWYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 
Funkcje te lokalizuje się przede wszystkim w "dzielnicy przemysłowo-składowej" i w rejonie Karolina.  
Nieuciążliwe formy działalności gospodarczej dopuszczalne są na całym obszarze w granicach administracyjnych miasta 
jeżeli nie kolidują z funkcją wiodącą na tym terenie.  
Wskazana jest rozbudowa tych funkcji  w dzielnicy Jaroty w celu stworzenia miejsc pracy i złagodzenia funkcjonowania 
Jarot jako dzielnicy – "sypialni" miasta. 
Na obszarze Starego Miasta i centralnej części Śródmieścia (rejon przyległy do ul. Piłsudskiego, Dąbrowszczaków, 1 Maja, 
Curie-Skłodowskiej, Nowowiejskiego, Wyzwolenia, Kościuszki, Partyzantów,  Mochnackiego, Grunwaldzkiej, Knosały, 
Szrajbera, Pieniężnego, Warszawskiej) nie dopuszcza się nowych funkcji produkcyjnych a istniejące docelowo powinny  
ulec likwidacji. 
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POLITYKA MIASTA W STOSUNKU DO TERENÓW REKREACJI MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA  I TURYSTÓW 
 
Podstawowym rejonem w mieście pełniącym funkcje rekreacyjne, zgodnie z uwarunkowaniami rozwoju miasta, jest otocze-
nie jeziora Ukiel i Las Miejski, należy również przywrócić turystyce rzekę Łynę. 
Rekreacyjne użytkowanie Lasu Miejskiego w planach urządzeniowych lasu powinno być funkcją wiodącą. 
W projektowaniu inwestycji nad jeziorem Ukiel oraz w Lesie Miejskim podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie potrzeb 

mieszkańców Olsztyna nie doprowadzając do ograniczenia użytkowania tych terenów przez mieszkańców. 
Zabezpieczenie innych i mniej intensywnie wykorzystywanych rekreacyjnie terenów ma miejsce w granicach gmin otaczają-
cych Olsztyn. 
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KIERUNKI MIEJSCOWEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OLSZTYNA          MAPA NR 4 

 
Mapa przedstawia potrzeby w zakresie planowania przestrzennego, stanowi podstawę do podejmowania prac planis-
tycznych w skali lokalnej. 
Granice opracowywanych planów zostaną uściślone na etapie podejmowania uchwał Rady Miasta Olsztyn o przystąpieniu 
do opracowania planu.  
W wypadku zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym punktem  wyjścia do szczegółowych prac planistycznych będzie 
plan obejmujący całe miasto. 
Zakłada się przede wszystkim opracowywanie planów pod przygotowanie procesów inwestycyjnych. 
 
 

• PLANY, KTÓRE TRACĄ WAŻNOŚĆ I PRZESTANĄ OBOWIĄZYWAĆ W TERMINIE OKREŚLONYM USTAWĄ: 
(Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r., Dz.U. Nr  15, poz.139 z 1999r.) 
 

Dzielnica Redykajny /na mapie oznaczenie Nr 1/ 
Po dokonaniu zmian planu ustalonymi Uchwałami przez Zarząd Miasta generalne ustalenia obowiązującego planu pozosta-
ją bez zmian. Celowość poddania rewizji planu Redykajn wynikać będzie ze zmiany Ustawy o zagospodarowaniu prze-
strzennym.  

Celem opracowania winno być przystosowanie planu do współczesnych wymagań ochrony środowiska i potrzeb inwesty-
cyjnych z uwzględnieniem własności terenu. 
 

Dzielnica Gutkowo /na mapie oznaczenie Nr 2/ 
Ustalenia jak dla dzielnicy Redykajny. 
 

„Dzielnica przemysłowo-składowa” /na mapie oznaczenie Nr 3/ 

Inwestowanie na tym obszarze jest ściśle uzależnione od szans realizacji układu kanalizacyjnego „wschód”. Z tego powodu 
termin przystąpienia do opracowania planu uzależnić należy od czasu realizacji tego układu, do tego terminu działalność 
inwestycyjna musi być ograniczona.  
Celem opracowania winno być zintensyfikowanie wykorzystania terenów oraz zabezpieczenie aktualnych potrzeb inwesty-
cyjnych. 
 

„Dzielnica Przemysłowo-Składowa Północ (Karolin) /na mapie oznaczenie Nr 4/ 
Teren w pełni uzbrojony jego zainwestowanie uzależnione jest od realizacji północnego odcinka Obwodnicy komunikacyjnej 
m. Olsztyna.  
Zaleca się podjęcie  prac nad planem tego rejonu wraz z terenami rekreacyjnymi nad rz. Wadąg w celu przygotowania tam 
budowy parku technologiczno-przemysłowego. 

 
 

• PLANY WYMAGAJĄCE AKTUALIZACJI. 
 

Problem dotyczy terenów posiadających, tracące moc prawną, planów brzegów jeziora Ukiel. Z uwagi na bardzo istotny 
problem ochrony jeziora najważniejszego dla rekreacji i turystyki w mieście rekomenduje się aktualizację tych opracowań 
w zakresie procedur formalno-prawnych wynikających z Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.  
Uznać należy zasadę rozwiązań tych planów jako aktualne wymagające jedynie dostosowania do obowiązującego pra-
wodawstwa. Działania te należy podjąć niezwłocznie.  
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• OBSZARY WYMAGAJĄCE OPRACOWANIA PLANÓW. 
 

Są to tereny, na których obowiązuje zdeaktualizowany plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna tracący 
moc prawną (zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r., Dz.U. Nr  15, poz.139 z 1999r. 
z późniejszymi zmianami). 
 

Dzielnica Przemysłowo-Składowa  /na mapie oznaczenie Nr 6/: 
W planie omawianym wcześniej opracowaniem należy objąć takie tereny nie posiadające planów szczegółowych. Warun-
kiem inwestowania, jak wspomniano, jest uzbrojenie tych terenów  (kanalizacja sanitarna i deszczowa). 
 

Rejon jez. Skanda /na mapie oznaczenie Nr 7/: 
Jedyny w mieście rejon jeziora nie posiadający planów szczegółowszych niż plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 
miasta. 
Tereny położone w granicach miasta i gminy Purda poddawane są naciskom inwestycyjnym. Jezioro Skanda posiada bar-

dzo małą zlewnię, cechuje się wyraźnym zagrożeniem zanieczyszczenia. 
Rekomenduje się opracowanie tego planu w pierwszej kolejności. Celem planu powinno być rozwiązanie styku zagospoda-
rowania (budownictwa przemysłowo-składowego i mieszkaniowego) miejskiego z terenami rekreacyjnymi oraz terenów 
gminy Purda. 
Postuluje się lokalizację tam Regionalnego Centrum Targowo-Konferencyjnego w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych. 
 

Zespół terenów w rejonie zlikwidowanego poligonu w sąsiedztwie Pieczewa /na mapie oznaczenie Nr 8/: 
Teren posiada zdeaktualizowane ustalenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna w sąsiedz-
twie terenów gminy Purda przewidywanych pod funkcje mieszkalno-usługową. Ekologiczna wrażliwość terenów w rejonie 
zagrożonym dewastacją środowiska stanowi dodatkowy argument dla rekomendowania do opracowania tego obszaru w 

pierwszej kolejności. 
Celem opracowania powinno być pogodzenie wymogów ekologii z zagospodarowaniem pod funkcje mieszkalno-usługową, 
zatem zrezygnowanie z przewidzianych planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna funkcji ochrony 
zdrowia.  
 
 
� ŚRÓDMIEJSKI OBSZAR WYMAGAJĄCY OPRACOWANIA PLANÓW REWITALIZACJI ZABUDOWY ISTNIEJĄCEJ /na 
mapie oznaczenie nr 9/: 
 

Obszar obejmuje fragment Zatorza oraz Śródmieście wraz z rejonem ulicy Grunwaldzkiej. Nie posiada znacznych rezerw te-
renów wolnych, pozwala jedynie na uzupełnienie zabudowy istniejącej. Charakteryzuje się ponad to znaczną koncentracją 
problemów prawnych, własnościowych oraz sprzecznych interesów i problematyk konserwatorskich. Racjonalne działanie 
porządkowo-inwestycyjne wymaga kompleksowości projektowania z uwzględnieniem ochrony dóbr kultury jako problemu 
wiodącego.  
Celem opracowania jest wskazanie kompleksowego opracowania planistycznego o stopniu rozpoznania i zapisów pozwala-
jącego na rewitalizację zabudowy obszaru. 
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� OBSZAR LASU MIEJSKIEGO WRAZ Z PRZYLEGŁYMI DO NIEGO TERENAMI ZIELENI I REKREACJI /na mapie ozna-
czenie nr 10/. 
 

Podstawą do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie lasu jest plan urządzeniowo-leśny. Las powinien w polityce 
miasta pełnić przede wszystkim funkcje rekreacyjną, funkcja produkcyjno-gospodarcza może być w nim jedynie marginalna 

mimo statusu lasu /nie parku leśnego/. 
W celu tak sformułowanych priorytetów funkcji, konieczne jest opracowanie koncepcji rekreacyjno-turystycznej i sportowej 
jego wykorzystania. Koncepcja ta - zaaprobowana przez władze miasta -- stanowiłaby podstawę do uwzględnienia jej usta-
leń w planie urządzeniowym lasu. 
Celem jest przywrócenie i rozwinięcie funkcji rekreacyjnych Lasu Miejskiego oraz  wyznaczanie lokalizacji pod publiczne 
usługi i urządzenia służące rekreacji.  
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KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UKŁADU TRANSPORTOWEGO MIASTA OLSZTYNA 
 
 
KOMUNIKACJA KOŁOWA                                                                                                         MAPA NR 5 

 
Układ komunikacyjny 
 

Dla realizacji zadań wyszczególnionych w części I Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Olsztyn, po dokonaniu weryfikacji układu komunikacyjnego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego 
m. Olsztyna, sformułowano zasady rozwoju komunikacji miasta przedstawione na mapce.  
Obrazuje ona także zasady etapowania realizacji ulic Olsztyna:  
 

Etap I -   to etap porządkowania stanu istniejącego, poprawa powiązań Gutkowa, Redykajn i Likuz ze śródmieściem i likwi-
dacja tranzytu zewnętrznego ze śródmieścia i Zatorza oraz tworzenie fragmentu północnego  przyszłej obwodnicy 
Olsztyna (etap ze względu na znaczny zakres działań może być dzielony na podetapy). 

Etap II-   przeprowadza tranzyt zewnętrzny z kierunku południowego z dala o śródmieścia, realizuje fragment wschodni 
przyszłej obwodnicy miasta, porządkuje główny układ komunikacyjny Jarot i Pieczewa, eliminuje ruch tranzytowy 
/tranzyt wewnętrzny/ z Likuz i Gutkowa przez śródmieście, porządkuje wyloty z miasta w kierunku Szczytna i Bar-
czewa. 

Etap III-  obejmuje realizację odcinka zachodniego obwodnicy miasta, która w rozwiązaniu docelowym połączy się z frag-
mentami zrealizowanymi w I i II etapie zamykając pierścień od południa, wschodu i północy.  

 

Generalnie taktyka wynikająca z etapowania prowadzi do:  

• usprawnienia tras wiążących dzielnice peryferyjne ze śródmieściem (miejsce zamieszkania – miejsca pracy),  

• przechwycenia tranzytu miądzydzielnicowego przez małą obwodnicę opasującą śródmieście (tzw. ul. „Obiegowa” na 
którą składają się też już istniejące ul. Armii Krajowej i Obrońców Tobruku),  

• w miarę realizacji układu ulic sukcesywne przenoszenie tranzytu zewnętrznego poza Olsztyn aż do pełnej realizacji ob-
wodnicy 

• w celu koncentracji działań modernizacyjno – inwestycyjnych powinna być prowadzona kompleksowa realizacja głów-
nych ciągów w mieście, zasada przedstawiona została na dołączonych schematach. Schematy wyznaczają główne ciągi 
komunikacyjne miasta, na których skupić należy także działania modernizacyjne/ 

 

Miejsca postojowe: 
 

W śródmieściu i terenach centralnych najintensywniej zabudowanych : 

• system parkowania płatnego w oparciu o zatwierdzony przez władze miasta program, 

• budowa parkingów wielopoziomowych,  

• inwestorzy nowych obiektów zabezpieczyć muszą liczbę miejsc postojowych, stosowną do swojej działalności. 
W osiedlach mieszkaniowych:  

• parkowanie wielopoziomowe i pod budynkami nowowznoszonymi. 
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KOMUNIKACJA MASOWA 
 
Wobec narastających w Olsztynie trudności w zakresie zabezpieczenia sprawnej komunikacji indywidualnej (budowa ulic, 
przepustowość istniejących, trudności z parkowaniem zwłaszcza w śródmieściu) szczególnej wagi nabiera problem funk-
cjonowania komunikacji masowej, która musi w znacznej części przejąć zadania komunikacji w mieście. 
Należy opracować strategię rozwoju obsługi pasażerskiej w mieście. Powinna ona oprócz zasad rozwoju firm transporto-
wych określić potrzeby działań przystosowujących ulice do komunikacji autobusowej. 
Program komunikacji masowej musi być zsynchronizowany z programami modernizacji ciągów komunikacyjnych w Olszty-
nie. 
 
 
KOMUNIKACJA ROWEROWA  
 
Wzrost znaczenia komunikacji rowerowej wynika ze światowych i europejskich tendencji rozwoju tego środka lokomocji. 
Znalazło to wyraz: 

• W podpisanym w 1992 r. w Rio de Janeiro na tzw. „Szczycie Ziemi” ONZ gdzie politycy świata, w tym również polscy, 
podpisali dokument „AGENDA 21”. Jest w nim mowa o zasadach zrównoważonego rozwoju. Problemy transportu rowe-
rowego zajmują w nim znaczące miejsce i to w kilku rozdziałach. 

• W Uchwale Senatu RP z 4.11.1994 r. (M.P. 1994 Nr  59, poz. 510) mówiącej o zrównoważonym rozwoju (ekorozwoju) 
we wszystkich działach gospodarki jako drodze do zaspokojenia  potrzeb i aspiracji społeczeństwa. Stanowi to klucz do 
harmonijnego rozwoju kraju.  

• W Rezolucji Sejmu RP z 1.01.1995 r. na temat „Polityki ekologicznej kraju”. 

• W Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, która narzuca obowiązek wyznaczania dróg rowerowych i zabezpie-
czenia terenów niezbędnych do ich wytyczania /art. 1 pkt 1 i art. 10 pkt 1, poz. 2/. 

 

Ponad to argumentami potwierdzającymi konieczność budowy sieci ścieżek rowerowych w Olsztynie są: 
- narastające problemy komunikacyjne Olsztyna, dla których pewnym rozwiązaniem jest komunikacja rowerowa; 
- zgodność ze strategiami rozwoju regionalnego i lokalnego stawiających na turystykę; 
- optymalna wielkość miasta dla komunikacji rowerowej umożliwiająca dojechanie rowerem z każdego punktu do cen-

trum w czasie nie przekraczającym 20 min; 
- fakt posiadania rowerowej sieci komunikacyjnej jako czynnik promujący i zachęcający turystów do odwiedzenia Olszty-

na i przebywania w nim coraz dłużej; 
- alternatywa przesiadania się na rower kierowców samochodów osobowych dotychczas korzystających z samochodów 

w godzinach szczytu; 

- poprawa ogólnej zdrowotności mieszkańców i kondycji środowiska naturalnego. 
 

Przyjmuje się następujące zasady projektowania i realizacji dróg rowerowych w Olsztynie: 

• Nowobudowane oraz modernizowane trasy komunikacyjne jeśli pokrywają się z układem ścieżek rowerowych na mapie 
muszą przewidywać budowę ścieżek rowerowych. 

• Przy istniejących trasach należy wyznaczyć ścieżki rowerowe. 

• Na terenach rekreacyjnych wokół jeziora Ukiel, w Lesie Miejskim oraz w dolinie rzeki Łyny należy wytyczyć ścieżki 
rowerowe o charakterze rekreacyjnym. 

• Drogi wylotowe winny posiadać ciągi rowerowe prowadzące do podmiejskich terenów rekreacyjnych, co należy skoor-
dynować z polityka gmin w tym zakresie. 
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• Rozległy teren Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego powinien posiadać układ ciągów rowerowych. 

• Tereny zainwestowania miejskiego oraz usługi o charakterze publicznym powinny realizować miejsca postojowe dla 
rowerów /dotyczy to obiektów zarówno projektowanych jak i istniejących/. 

 
   
KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
 

Miasto stworzy w okolicach Dworca Głównego i przystanku kolejowego Olsztyn Zachodni odpowiednie warunki dla obsługi 
komunikacyjnej podróżnych (podjazdy, parkingi, usługi, przejścia piesze itp.). 
Władze miasta zabiegać będą o poprawę standardu obsługi podróżujących oraz o przedłużenie tuneli dworców Głównego 
do ul. Zientary-Malewskiej, Zachodniego do ul. Artyleryjskiej, umożliwiając wejścia na teren dworców z tych ulic. 
 

KOMUNIKACJA LOTNICZA 
 
Lotnisko w Dajtkach pełnić będzie funkcje sportowo – usługowe bez rozbudowy polegającej na wydłużaniu pasów starto-
wych dla tworzenia pasażerskiego portu lotniczego. 
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KIERUNKI MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ OLSZTYNA 
 
 
ZAOPATRZENIE W  WODĘ                                                                                                                         MAPA NR 7 
 
Mapa rozwiązań zaopatrzenia w wodę miasta z pokazaniem sieci istniejącej i projektowanej obrazuje zakres niezbędnych 
działań usprawniających zasilanie, w tym przede wszystkim nowych inwestycji w rejonach Jarot, Brzezin i Dajtek. 
Oprócz działań modernizacyjnych i wymiany sieci wykonanych w latach 60-tych (wynikających z rozwiązań materiałowych 

sieci) należy podjąć działania inwestycyjne wymienione dalej jako najważniejsze: 
 

Ujęcia wody: 

• Dla utrzymania aktualnej zdolności produkcyjnej przewidzieć budowę otworów zastępczych ujęć Zachód, Wadąg, Korto-
wo, Jaroty. 

• W wypadku większego zapotrzebowania wody w rejonach wschodnich miasta przystąpić do realizacji ujęcia Mokiny-
Bogdany  (gmina Barczewo). 

 

Sieci budowane w pierwszej kolejności: 

• magistrala wodociągowa Kortowo-ul.Wilczyńskiego; 

• sieć od ul. Witosa do Bartąga; 

• sieć od ul. Oleńki do Bałtyckiej; 

• sieć od ul. Żurawiej do Oleńki; 
 

Sieci budowane w następnej kolejności w celu poprawy pewności zasilania: 

• magistrale ul. Sikorskiego ujęcie Jaroty (zamknięcie pierścienia); 

• magistrale od ul. Bałtyckiej do Hozjusza (zamknięcie pierścienia) dla Redykajn; 

• magistrala ujęcie Zachód do Likus z odgałęzieniem do ul. Hozjusza (poprawa zasilania Gutkowa, Łupsztychu, Likus 
i terenów zabudowy gminy Jonkowo w Gutkowie); 

• sieć od ul. Pstrowskiego wzdłuż jez. Skanda. 
 

Z uwagi na znaczny stopień deaktualizacji rozwiązań obowiązujących programów ogólnych pod względem bilansu potrzeb 
oraz rozwiązań technicznych istnieje potrzeba opracowania nowej wersji programu rozwoju zaopatrzenia w wodę w mieście 
nadając mu rangę dokumentu zatwierdzanego i obowiązującego. 

 
 
KANALIZACJA SANITARNA                                                                                                                                 MAPA NR 8 
 
Mapa kanalizacji sanitarnej obrazuje zakres i sposób rozwiązania istniejących w mieście problemów, należą do nich przede 
wszystkim: 

• Rozwiązanie kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miasta i ulicy Towarowej. 

• Kolektor sanitarny wzdłuż planowanej ulicy Nowogrunwaldzkiej. 

• Przebudowa kanalizacji sanitarnej Kortowa. 

• Przebudowa kanalizacji w ulicy Partyzantów (od ronda Bema do 1 Maja). 

• Budowa Kanału Dajtki część Zachodnia miasta oraz wzdłuż ulicy Sielskiej i Lotniskowej. 

• Budowa podkolektora w Jarotach w rejonie szkoły Nr 30. 

• Skanalizowanie nadbrzeżnych terenów jeziora Ukiel oraz Tyrsko. 
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• Budowa kanału wzdłuż rzeki Łyny w kierunku planowanego osiedla  Kortowo-Sady w Jarotach. 

• Budowa systemów osiedlowych kanalizacji Gutkowa i Redykajn. 
Należy też zarezerwować możliwość budowy drugiej nitki kolektora wzdłuż ulicy Leśnej do oczyszczalni. 
 

Z uwagi na znaczny stopień dezaktualizacji rozwiązań obowiązujących programów ogólnych pod względem bilansu potrzeb 
oraz rozwiązań technicznych istnieje potrzeba opracowania nowej wersji programu rozwoju kanalizacji sanitarnej w mieście 
nadając mu rangę dokumentu zatwierdzanego i obowiązującego. 
 
 
KANALIZACJA DESZCZOWA                                                                                                                           MAPA NR 9 
 

Mapa kanalizacji deszczowej w mieście obrazuje układ istniejący oraz projektowany. 
Olsztyn posiada przestarzałą, zdekapitalizowaną kanalizację deszczową z wyjątkiem odcinków nowowybudowanych odpro-
wadzających wody opadowe z 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 właś-
ciwym stanie odbiorników konieczne jest podczyszczanie wód opadowych przed odprowadzeniem do odbiornika. 

Braki uzbrojenia niektórych rejonów miasta w sieć kanalizacji deszczowej oraz zły stan techniczny kanałów powodują niewy-
dolność istniejącego systemu w okresie intensywnych opadów atmosferycznych. 
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 oraz małe jeziora aby nie pozbawić 
spływu wód z ich naturalnych zlewni. 
 

W pierwszej kolejności należy realizować układ kolektorów dla rejonów miasta gdzie brak jest kanalizacji deszczowej lub po-
trzeba modernizacji wiąże się z funkcjonowaniem miasta (część wschodnia i rejon ulic Partyzantów, Kolejowa) oraz układ 
zapobiegający zanieczyszczeniu wód otwartych (rzeki Łyny i Wadąg oraz jezior) 
 

Poprawa aktualnego stanu i stworzenie możliwości dalszej rozbudowy miasta wymagają następujących 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.Byd-
goskiej, 

• przebudowy kolektora XXVII (park przy ROK). 
 

Z uwagi na znaczny stopień dezaktualizacji rozwiązań obowiązujących programów ogólnych sieci pod względem bilansu 
potrzeb oraz rozwiązań technicznych istnieje potrzeba opracowania nowej wersji programu rozwoju kanalizacji deszczowej 

w mieście nadając mu rangę dokumentu zatwierdzanego i obowiązującego. 
 
 
ZASILANIE MIASTA OLSZTYNA W CIEPŁO 
 
Planowane zasilanie miasta w ciepło. 
 

Na podstawie możliwości przestrzennego rozwoju miasta określone zostało szacunkowo zapotrzebowanie ciepła dla posz-
czególnych rejonów uwzględniając przeznaczenia tych terenów. 
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Tabela  przedstawia określone zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych rejonów wraz z określeniem możliwości zasile-
nia w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. 
 

 

Lp. Rejon 
Zabudowa 
mieszkalna 
z usługami 

Tereny usług 
skoncentro-

wanych 

Tereny usług 
turystycznych 

Tereny prze-
mysłowo - 
składowe 

Tereny spe-
cjalne 

Suma 
Możliwość 

podłączenia 
do  msc 

  MW MW MW MW MW MW MW 

1 Grunwaldzka - - - - - 0,00 - 

2 Jaroty 62,50 2,80 - - - 65,30 65,30 

3 Kormoran - 0,35 - - - 0,35 0,35 

4 Kortowo - 2,15 - - 4,30 6,45 6,45 

5 Kościuszki - 0,05 - - 0,40 0,45 0,45 

6 Kętrzyńskiego - - - 12,00 - 12,00 12,00 

7 Mazurska 2,60 4,50 0,90 6,00 - 14,00 14,00 

8 Nagórki - 0,70 - - - 0,70 0,70 

9 Pieczewo 7,30 - - - - 7,30 7,30 

10 Podleśna - - - 3,60 0,80 4,40 0,40 

11 Podgrodzie - 0,20 - - - 0,20 0,20 

12 Pojezierze - 0,35 - - - 0,35 0,35 

13 Śródmieście - 0,50 - - - 0,50 0,50 

14 Wojska Polskiego - - - - 1,70 1,70 1,70 

15 Zatorze - - - - - 0,00 - 

16 Dajtki 1,20 - 0,08 - - 1,28 - 

17 Brzeziny 11,30 1,20 - - - 12,50 12,50 

18 Gutkowo 19,20 - 0,77 - - 19,97 - 

19 Likusy południe - - 0,15 - - 0,15 - 

20 Likusy północ 20,60 - - - - 20,60 - 

21 Nad Jez. Długim - - - - 1,50 1,50 - 

22 Zielona Górka - - - 31,80 - 31,80 - 

 Razem 124,70 12,80 1,90 53,40 8,70 201,5 122,2 
 

Z przedstawionych obliczeń wynika, że podłączenie istniejących kotłowni węglowych oraz planowanych inwestycji wyma-
gać będzie modernizacji lub rozbudowy istniejących źródeł ciepła.  
Z szacunkowych wyliczeń wynika konieczność uzyskania dodatkowej mocy około 135 MW.  
Przedłożone zasady ulegną korekcie po opracowaniu zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne Projektu Założeń planu zao-
patrzenia miasta Olsztyna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.  
W oparciu o te założenia powinna nastąpić restrukturalizacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w zakresie 
organizacyjnym i technicznym. 
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ZAOPATRZENIA MIASTA OLSZTYNA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ                                                               MAPA NR 10 
 
 

Zakres przewidywanych zamierzeń związanych z rozwojem sieci jest uwarunkowany rozwojem miasta. 
Biorąc pod uwagę stan istniejący oraz lokalizację projektowanych do zagospodarowania terenów, konieczne jest utrzymanie 
określonej w planach  zagospodarowania przestrzennego lokalizacji w Gutkowie 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. 

Wykazany w zestawieniu przewidywany sposób zasilania poszczególnych terenów należy traktować jako ogólne wskazanie 
dotyczące możliwości zasilenia danego terenu, które powinno być zweryfikowane w zależności od przewidywanego 
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną. 
 

Lp. Obszar Przewidywany sposób zasilenia 

1. Likusy Północ, 
Gutkowo. 

1. W początkowym okresie rozwoju zabudowy zasilanie odbywać się będzie z ist-
niejącej sieci 15 kV. Zakres rozbudowy sieci energetycznej będzie obejmował 
w tym okresie stacje 15/0,4 kV i niewielkiej długości powiązania SN z istniejącą 
siecią (głównie linią 15 kV Olsztyn Zachód – CPN Gutkowo). 

2.W późniejszym etapie rozwoju, ze względu na duże obciążenie ww. linii, koniecz-
na będzie budowa nowej linii  15 kV z GPZ Olsztyn Zachód. 

3.Jako rozwiązanie docelowe należy przewidzieć konieczność budowy w Gutkowie 
nowej stacji 110/15 kV w celu zasilenia obszarów Likus, Gutkowa oraz rozwijają-
cych się obszarów podmiejskich gmin Jonkowo i Gietrzwałd (stacja przewidziana 
w planie zagospodarowania Olsztyna). 

2. Likusy Południe, Dajtki, 
Śródmieście, Pojezierze, 
Kormoran, Kortowo, Brzeziny. 

1. Zabudowa zasilana będzie z istniejących sieci elektroenergetycznych. 
2. W zależności od potrzeb konieczna będzie budowa nowych stacji 15/0,4 kV, 

budowa krótkich odcinków linii 15 kV oraz rozbudowa sieci 0,4 kV. 
3. Jaroty, 

Pieczewo – część południowa. 
1. Zasilanie odbywać się będzie z istniejących sieci elektroenergetycznych GPZ 

Jaroty  oraz GPZ Olsztyn Południe. 
2. Konieczna budowa nowych linii 15 kV zasilanych z GPZ Jaroty oraz powiązań 

z istniejącą siecią. 
4. Jaroty/Nagórki -usługi 

skoncentrowane 
Zasilanie odbywać się będzie z GPZ Olsztyn Południe – konieczna budowa 
nowej linii 15 kV oraz powiązań z istniejącą siecią 15 kV. 

5. Obszary na terenie Gminy 
Stawiguda 

1. W początkowym okresie budowy zasilanie można zrealizować z istniejącej sieci 
15 kV. Zakres rozbudowy będzie obejmował w tym okresie budowę stacji  
15/0,4 kV oraz niewielkiej długości powiązania pomiędzy nimi a istniejącą siecią 
SN. 

2. Docelowo niezbędne jest wybudowanie nowej linii z GPZ Jaroty oraz powiązanie 
jej z liniami 15 kV Lajsy i Gietrzwałd. 

6. Pieczewo – część północna, 
Os. Mazurskie, 
tereny zabudowy mieszkalnej 
na terenie Gminy Purda. 

Zasilanie odbywać się będzie z GPZ Olsztyn Wschód – konieczna budowa nowej 
linii 15 kV oraz powiązań z istniejącą siecią 15 kV. 

7. Os. Mazurskie, 
Kętrzyńskiego 

Zasilanie odbywać się będzie z GPZ Olsztyn Wschód oraz Olsztyn Północ – 
konieczna budowa linii 15 kV z GPZ Olsztyn Wschód oraz powiązań z istniejącą 
siecią 15 kV. 

8. Podleśna, 
Zielona Górka. 

Zasilanie odbywać się będzie z GPZ Olsztyn 1 oraz Olsztyn Północ – konieczna 
budowa nowych linii 15 kV oraz powiązań z istniejącą siecią 15 kV. 
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ZASILANIE  MIASTA OLSZTYNA W GAZ. 
 
Polityka zasilania odbiorców gazu o średnim czy niskim ciśnieniu jest związana z rachunkiem ekonomicznym i wyborem 
indywidualnego rozwiązania. 
Występują duże nadwyżki w możliwościach zasilania gazem. Ograniczenia w zasilaniu stanowi w niektórych częściach 
miasta przepustowość  przewodów gazowych oraz koszt  budowy gazociągów.  
Na terenie miasta największe potrzeby występują w następujących dzielnicach:  Jaroty, Brzeziny, Redykajny, Podkówka 

i Gutkowo. 
Z układu miejskiego Olsztyna obsługiwane są także gminy: Dywity i Gutkowo gdzie planowane jest zwiększenie liczby 
odbiorców oraz liczyć się należy z ogrzewaniem gazem. 
Gminy Stawiguda, Gietrzwałd posiadają układy zasilania nie związane bezpośrednio z Olsztynem. 
 
Miasto zabezpieczy możliwość realizacji następujących najważniejszych inwestycji: 
 

1. Gazociąg śr./ciś  PE D200 L=1400 mb  
(ul.Knosały-Górna- Konopnickiej, Artyleryjska do ul. Bałtyckiej)  

2. Gazociąg n/c PE D160 L=300 mb.  
(Al. Przyjaciół) 

3. Gazociąg n/c PE D200 L=900mb  
 (ul. Wańkowicza, Murzynowskiego, Sikorskiego) 

4. Gazociąg n/c PE D250 L=400 mb  
(ul. Murzynowskiego ) 

5. Gazociąg n/c PE D160 L=200 mb  
 (ul. Orłowicza, Wańkowicza) 

6. Gazociąg ś/c PE D225 L=1100 mb  

 (ul. Warszawska od ul. Obrońców Tobruku. do Stacji Reduk.-Pomiarowej II st. Kortowo) 

7. Gazociąg n/c PR D160 L=500 mb.  
 (al. Przyjaciół w Olsztynie) 

 

Dla poprawy pewności zasilania i równomiernego obciążenia sieci istnieje potrzeba dokończenia zamknięcia „półpierścienia” 
wysokiego ciśnienia wokół miasta od strony zachodniej – w tym celu należy zbudować gazociąg np.150 mm spinający 
stację gazu Posorty z nową stacją projektowaną w okolicy Gutkowa oraz połączenie jej z gazociągiem wysokiego ciśnienia 
na północy Olsztyna (prowadzącego do  Dobrego Miasta i dalej na północ).  
 

Dla zapewnienia właściwej obsługi i pewności zasilania rozwijających osiedli istnieje potrzeba budowy gazociągów średnie-
go ciśnienia  „spinającą” istniejący układ. średniego ciśn. w pierścień – w tym celu należy wybudować gazociąg średniego 
ciśnienia ”spinający” Dajtki z Gutkowem oraz gazociąg średniego ciśnienia Od ul. Jagiellońskiej poprzez Track 

do ul.Lubelskiej. Celem budowy tego gazociągu będzie również  ominięcie ronda – Plac Bema, gdzie istniejące gazociągi 
są w złym stanie. 

 
Miasto umożliwi realizację tych zadań inwestycyjnych tym bardziej jeżeli znajdą potwierdzenie w projekcie założeń planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
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ZADANIA POZA GMINNE SŁUŻĄCE  REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 
 
Zarówno „Studium województwa Warmińsko-Mazurskiego” jak i  „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
Warmińsko-Mazurskiego”nie spełniają wymogów formalnych i prawnych dla określania zadań ponad gminnych (inwestycje 
nie są ujęte w wykazie zadań rządowych i zadań wojewódzkich służących realizacji ponad lokalnych celów publicznych). 
Jednakże Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olsztyn rezerwuje możliwość 
realizacji zadań krajowych, wojewódzkich i powiatowych po zabezpieczeniu dla nich środków do realizacji oraz wpisaniu 

do stosownych rejestrów zadań krajowych i regionalnych służących ponad lokalnym celom publicznym. 
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