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1. Informacje ogólne
Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyna.
Rada Miasta Olsztyn podjęła uchwałę Nr XXIV/360/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. o
przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn.
Już na wstępnym etapie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn wytypowano
następujące obszary problemowe wymagające rewitalizacji:
- tereny osiedli mieszkaniowych /tzw. „blokowisk”/
cele do osiągnięcia: poprawa standardów i warunków życia w budynkach i osiedlu,
wyposażenie osiedli w niezbędne usługi i urządzenia dla mieszkańców, w tym rozwiązanie
problemu parkowania, poprawa walorów estetycznych, uporządkowanie komunikacji i
zieleni, rozwiązanie problemów społecznych w tym młodzieży, zwalczanie patologii;
- dolina rzeki Łyny /wraz z terenami parków i Lasu Miejskiego/
cele do osiągnięcia: przystosowanie do wykorzystania rekreacyjnego i turystyki wodnej,
porządkowanie zieleni, ciągi komunikacyjne (piesze i rowerowe), wykorzystanie walorów
edukacji ekologicznej tego obszaru, restrukturalizacja Lasu Miejskiego, przywrócenie
terenów publicznych zieleni miastu;
obszar śródmiejski /stanowiący koncentrację usług, miejsc pracy i zabudowy
wymagającej ochrony konserwatorskiej/
cele do osiągnięcia: poprawa warunków zamieszkania (budynki i bloki zabudowy),
wyposażenie mieszkańców w niezbędne urządzenia, zapewnienie ochrony
konserwatorskiej (budynków i zespołów zabudowy) przy racjonalnym wykorzystaniu
terenów do zainwestowania oraz adaptacji parterów pod usługi;

-

- tereny powojskowe (tereny koszar, placów ćwiczeń, strzelnicy w Lesie Miejskim)
cele do osiągnięcia: wykorzystanie istniejących terenów i zasobów kubaturowych dla
nowych celów, stworzenie warunków dla rozwoju usług, działalności gospodarczej i
rozwoju funkcji mieszkaniowej; włączenie dotychczasowych zamkniętych terenów w
strukturę funkcjonalną Olsztyna; rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna;
Każdy z tych obszarów problemowych posiada swą specyfikę, wymaga różnego
stopnia szczegółowości analiz i formułowania wniosków. Posiada też różne cele strategiczne,
które osiągnie się przez działania rewitalizacyjne.
Te odmienności oraz różne potrzeby w zakresie czasu i problematyki opracowania skłaniają do
tworzenia odrębnych programów rewitalizacji dla poszczególnych obszarów problemowych.
Spójność opracowań rewitalizacyjnych w skali miasta gwarantuje Strategia Rozwoju Miasta
Olsztyna oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Olsztyna.
Większość terenów powojskowych objętych niniejszym programem posiada
zatwierdzone bądź rozpoczęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dostarczając znaczny zasób informacji i materiałów do formułowania programu rewitalizacji.
_________________________________________________________________________________________
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Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych terenów podjęto
w Urzędzie Miasta Olsztyn w latach 2002-2004 i są one wynikiem konsekwencji polityki
przestrzennej miasta. Zatwierdzenie planów przewiduje się w połowie 2005 r.
Aktywizacja i włączenie do tej pory zamkniętych obszarów w organizm miasta stało się
koniecznością w momencie opuszczenia ich przez wojsko po wejściu Polski do NATO i
zmianach strukturalnych z tego wynikających.
Przy wyznaczaniu terenów wymagających rewitalizacji wzięto pod uwagę przede
wszystkim:
poziom bezrobocia w mieście i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy poprzez
aktywizację terenów powojskowych
stan budownictwa mieszkaniowego w mieście i możliwość rozwoju terenów
mieszkaniowych
niedostateczny rozwój funkcji metropolitarnych stolicy regionu i możliwość wykorzystania
obszarów powojskowych dla ich rozwoju
potencjał użytkowy i przydatność dla aktywizacji (w tym gospodarczej) zespołów
zabudowy powojskowej
stopień degradacji (także środowiska naturalnego) i wykluczenia obszarów powojskowych
dotychczas wydzielonych ze struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
stopień wyposażenia i degradacji infrastruktury technicznej terenów powojskowych oraz
ich powiązania z infrastrukturą miasta
politykę ochrony dóbr kultury wynikającą z zapisanej w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego konieczności ochrony obiektów o dużej
wartości historycznej i kulturowej
potrzebę znalezienia nowego sposobu użytkowania dawnych terenów wojskowych i
przywrócenia powiązania za strukturą miasta obszarów do tej pory wydzielonych
konieczność porządkowania czasowego, bezplanowego użytkowania obszarów po
opuszczeniu przez wojsko

•

Cele rewitalizacji terenów powojskowych
Celami strategicznymi rewitalizacji terenów opuszczonych przez wojsko są:
- włączenie do tej pory zamkniętych terenów w strukturę gospodarczo-przestrzenną i
społeczną Olsztyna,
- adaptacja terenów i obiektów dla współczesnych potrzeb Olsztyna.
Pozostałe tereny wojskowe objęte Programem Rewitalizacji: kompleks Szpitala
Wojskowego przy ul. Warszawskiej oraz zespół Koszar przy ul. Warszawskiej
przewidziane są do rewitalizacji po udostępnieniu ich przez wojsko, do tego czasu nie
formułuje się dla nich szczegółowych programów rewitalizacji.
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2. Uwarunkowania historyczne problemów dotyczących terenów powojskowych
w Olsztynie
Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Olsztyna zapoczątkowała w 1872 r. budowa
dworca kolejowego oraz prawie równocześnie prowadzona budowa utwardzonych dróg
wylotowych z miasta.
Wraz z rozwojem gospodarczym oraz znaczeniem Olsztyna w sieci osadniczej Prus
Wschodnich rośnie też jego znaczenie militarne. Powoduje to lokalizację w jego granicach
wielu obiektów wojskowych /koszar, placów ćwiczeń, strzelnic i zaplecza logistycznego
oraz medycznego wojska/.
Udział wojska w życiu miasta był znaczny, wyraźnie odczuwalny w różnych dziedzinach nie
wykluczając kulturalnych /np. koncerty orkiestr woskowych w różnych częściach miasta/ i
sportowych.
Udział wojska w populacji mieszkańców Olsztyna ilustruje tabela:
lata

bez wojska

samo wojsko

łącznie

1466
1772
1809
1816
1820
1821
1831
1843
1846
1861
1864
1869
1872
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1920
1925
1930
1933
1939

ca 720
1770
1373
2078
2248
2427
2791
3356
3648
4296
4793
5148
5454
6154
7435
10979
16573
21554
20347
24333
25634
27090
28396
29217
30011
38874
38105
39666
43043
46513

576
2802
3290
3948
5186
5224
5090
5104
5097
5421
0
0
0
0
3883

11555
19375
24844
24295
29519
30858
32180
33400
34314
35432

50396
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Potrzeby wojska zabezpieczało 13 kompleksów koszarowych zbudowanych w latach 1883 –
1939 oraz tereny ćwiczeń, szpital i inne obiekty zabezpieczenia logistycznego. Koszary
otaczały miasto na peryferiach dlatego też miasto zyskało przydomek „Kasernopolis”. Po
opuszczeniu większości obiektów przez wojsko powstał problem ich przyszłego wykorzystania
i zagospodarowania.

3. Dokumenty stanowiące podstawę opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji terenów powojskowych:
-

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zatwierdzona 24 lipca 2000r. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

-

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXXIII/505/02 z dnia 12
lutego 2002 r.)

-

Strategia Rozwoju Miasta Olsztyna (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLVII/553/98 z
dnia 17.06.1998 r.)

-

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Olsztyn
cz. I i II (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LV/827/2001 z dnia 19.12.2001r.)

-

Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXIV/360/04 z dnia 28.04.2004 r. o przystąpieniu do
prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Olsztyna i materiały aktualizowanej Strategii

-

Raport o Stanie Miasta Olsztyn na rok 2003

-

Dane statystyczne i opracowania problemowe Urzędu Statystycznego w Olsztynie

-

Rejestr zabytków

-

Opracowania urbanistyczno-konserwatorskie cz. północnej i południowej Olsztyna

-

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008

-

Wnioski do Programu Rewitalizacji składane przez jednostki zainteresowane i
organizacje pozarządowe

•

Teren A
-

Olsztyńskie Konsorcjum Budowlane
Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych
Polski Związek Łowiecki
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
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•

Teren C
-

•

Teren E
-

•

Kościół Zielonoświątkowy
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych
Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Malarkiewicz i Spółka S.C.”
Christoph Janke; Ost West Handel
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Komendant Wojewódzki Policji

Wyniki dyskusji publicznych

Na terenach powojskowych mogą być realizowane następujące funkcje oddziaływujące na
cały region: szkolnictwo wyższe, usługi z zakresu kultury i rozrywki, ponadlokalna
administracja, policja
Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych opracowań oraz materiałów:

• Strategia Rozwoju miasta Olszyna w analizie SWOT wykazuje następujące
problemy związane z rewitalizacją terenów powojskowych:
wśród mocnych stron
posiadanie zabytków i obiektów cennych kulturowo (większość koszar to obiekty
wpisane do rejestru zabytków bądź kwalifikujące się do tego)
wśród słabych stron:
estetyka miasta
zbyt słaba oferta w zakresie infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej
zbyt uboga oferta kulturalna
słabo rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne niesprzyjające zatrzymaniu w
mieście przejeżdżających tranzytem turystów
brak programu rekonstrukcji, remontów i rewaloryzacji zabytków.
Rewitalizacja terenów powojskowych w znacznym stopniu może ograniczyć w/w słabe
strony.
wśród szans:
podwyższenie jakości usług turystycznych
możliwości rozwoju szeroko pojętej sfery usługowej (w tym turystycznej)
aktywizacja środowiska w tym wykorzystanie potencjału organizacji
pozarządowych
możliwość korzystania z funduszy i programów zagranicznych
funkcjonowanie uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu
_________________________________________________________________________________________
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pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na zwiększenie nakładów na
policję
zwiększenie współpracy władz samorządowych (gminnych, wojewódzkich) w
zakresie realizacji funkcji wynikających z pełnienia roli stolicy województwa przez
Olsztyn.
Realizacja rewitalizacji terenów powojskowych będzie odpowiedzią na wykorzystanie
tak zapisanych szans.
-

Z pozostałych dokumentów wynikają następujące wnioski:
- Obowiązek rozwoju funkcji metropolitarnych Olsztyn
→ stolica regionu.
- Wpływy aglomeracyjne w stosunku do terenów gmin sąsiadujących i m. Barczewo.
- Dynamiczny rozwój miasta w swej historii powodował rosnące zapotrzebowanie
substancji mieszkaniowej a zły stan wykonawstwa, zwłaszcza w technologii wielkiej
płyty, generuje potrzeby rewitalizacji →
remonty, podniesienie standardów.
- Niedorozwój usług turystycznych i okołoturystycznych, które zagwarantowałyby
zatrzymanie na kilka dni turystów traktujących Olsztyn jako miasto tranzytowe w
stosunku do Wielkich Jezior i innych atrakcyjnych rekreacyjnie terenów regionu →
tylko wzrost atrakcyjności miasta może zatrzymać turystów w Olsztynie.
- Przedłużenie sezonu turystycznego szansą dla wzrostu turystycznej atrakcyjności
Olsztyna
→ obsługa turystyki jednym z czynników rozwoju miasta.
- Aktywizacja turystyczna (turystyka kajakowa i rowerowa) doliny rzeki Łyny szansą
turystycznego rozwoju miasta.
- Niedorozwój bazy sportowej miasta nie pomaga na organizacji imprez wyższej rangi
(żaden z obiektów nie spełnia wymogów organizacji imprez międzynarodowych)
- Niewystarczająca baza sportowa szkół.
- Organizacja funkcji targowych (funkcja metropolitarna w kontakcie z Rosją i Litwą)
zamiast prowizorycznej funkcji sportowej Hali Sportowo-Widowiskowej.
- Kompromitujący stan obsługi przyjeżdżających w postaci dworca PKS-PKP.
- Wyczerpywanie się terenów rozwojowych miasta Olsztyna w jego granicach
administracyjnych.
- Problemy demograficzne:
• wzrost ludności w wieku produkcyjnym,
• wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym →
miejsca pracy, zagospodarowanie
czasu wolnego.
- Niedobór usług pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego głównie kultury
i rozrywki → tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych form spędzania czasu.
- Rosnący odpływ ludności w ramach migracji i malejący % mieszkańców
identyfikujących się z miejscem zamieszkania (Olsztynem) → potrzeba
wszechstronnego wzrostu atrakcyjności Olsztyna.
- Dodatni przyrost naturalny, wzrost zawieranych małżeństw wraz z dotychczasowymi
potrzebami mieszkaniowymi czynią problem zaspokojenia potrzeb w zakresie
mieszkalnictwa drugim po bezrobociu w Olsztynie.
- Ogromne zaległości w remontowaniu istniejącej (starej) substancji mieszkaniowej,
substandardowe warunki zamieszkania.
_________________________________________________________________________________________ 10
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-

-

Przewaga udziału małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze form działalności
gospodarczych decyduje o rozwoju gospodarczym miasta →
stworzenie
warunków dla ich rozwoju zadecyduje o zwiększeniu ilości nowych miejsc pracy i
rozwoju miasta.
Rosnące dochody mieszkańców generujące wzrost potrzeb i aspiracji na których
spełnienie miasto musi być gotowe.
Obowiązek zrównoważonego rozwoju.

4. Ogólna charakterystyka miasta
• Historia rozwoju miasta
Miasto Olsztyn zlokalizowane jest w północno-wschodniej części kraju /patrz mapa/.
Od 1 stycznia 1999 roku jest stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego
(wcześniej województwa olsztyńskiego) i powiatem grodzkim, nieposiadającym
administracyjnego podziału na dzielnice. W granicach administracyjnych miasta jest 22
osiedla.
Historia miasta sięga roku 1346, kiedy to w zakolu rzeki Łyny wybudowano warownię,
wokół której zaczęła się rozwijać osada. Na przestrzeni wieków funkcjonowały różne
spolszczone nazwy miasta jak Holsten, Olszten czy Olstin. Forma Olsztyn pojawiła się w
korespondencji z XVII w., jednakże istniała już w wieku XVI, gdyż znajduje się w rocie przysięgi
mieszczan na wierność administratorowi miasta.
Prawa miejskie Olsztyn otrzymał 31 października 1353 roku, na mocy aktu lokacyjnego,
nadanego przez diecezjalną Kapitułę Warmińską. Peryferyjne położenie miasta, z dala od
tradycyjnych szlaków handlowych, nie sprzyjało jego rozwojowi, a dodatkowym hamulcem
były częste wojny, jakie toczono na tych terenach, pożary i zarazy nawiedzające miasto.
Olsztyn włączony był w system obronny i system administracyjny Warmii. Mieszkańcy żyli
głównie z rolnictwa, i w niewielkim stopniu z handlu i rzemiosła. Od roku 1466, w wyniku
podpisania Traktatu Toruńskiego, miasto wraz z całą Warmią znalazło się w granicach
państwa polskiego. Stan ten trwał do roku 1772, czyli do pierwszego rozbioru Polski.
W początkowym okresie rozwoju Olsztyna zabudowa koncentrowała się w obrębie
Starego Miasta a jego mury przekroczyła dopiero po 1818 roku. Powstały wtedy Dolne i Górne
Przedmieścia, które pierwotnie miały charakter gospodarczy (były to szopy i magazyny,
będące zapleczem gospodarczym rolników).
Druga połowa XIX wieku to rozwój gospodarczy miasta. W latach 70-tych uruchomiona została
pierwsza linia kolejowa, jak również zbudowano drogi bite, łączące miasto z prowincją.
Rozwój terytorialny miasta jest ściśle związany z przyrostem liczby mieszkańców.
W tamtym okresie rozwój terytorialny ukierunkowany był głównie na okolice pomiędzy Starym
Miastem a dworcem kolejowym oraz przy drogach wylotowych na Warszawę, Gdańsk i
Królewiec. Rosnące znaczenie gospodarcze i strategiczne Olsztyna, w sieci osadniczej Prus,
skutkowało stopniowym zwiększaniem liczby garnizonów wojska. Olsztyn ze stolicy powiatu,
którym był od 1818 roku, stał się siedzibą rejencji w roku 1905. Liczba mieszkańców na
przestrzeni lat stale rosła.
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W 1945 roku Olsztyn został włączony w granice Polski. Rozbudowie Olsztyna sprzyjało
ustanowienie go stolicą Okręgu Mazurskiego, a następnie województwa olsztyńskiego, rolę tę
pełni do chwili obecnej.
Do dziewiętnastego wieku w Olsztynie miał miejsce stały lecz umiarkowany rozwój
miasta, dynamika ta nie odbiegała od dynamiki rozwoju innych miasta Warmii. Dodać należy,
że ranga Olsztyna w tym okresie w sieci osadniczej i hierarchii administracyjnej często była
niższa niż tych miast. Stan taki trwał do drugiej połowy dziewiętnastego wieku.
Budowa kolei i sieci dróg bitych oraz lokalizacja w Olsztynie koszar, oprócz awansu
miasta w hierarchii administracyjnej Prus Wschodnich były czynnikami dynamicznego rozwoju
miasta. Dynamika rozwoju Olsztyna porównywalna jest tylko z Tylżą, Wystruciem i Elblągiem
aczkolwiek te miasta w rozpatrywanym okresie startowały z wyższego pułapu rozwojowego.
Budowa nowych elementów infrastruktury technicznej stworzyła warunki rozwoju
gospodarczego, ten zaś uzasadniał awans Olsztyna w hierarchii miast Prus Wschodnich (1818
r. – stolica powiatu, 1905 r. – stolica rejencji olsztyńskiej, 1910 r. – Olsztyn powiatem
wydzielonym).
Wobec wzrostu znaczenia strategicznego podjęto budowę dużego zespołu koszar
usytuowanych przy dużym węźle komunikacyjnym Prus. Powstało wówczas w Olsztynie
największe skupisko wojska na terenie Warmii. Działania te powodowały nowe inwestycje (np.
przemysł, budynki administracyjne i sądownicze, mieszkania itd.) te zaś przyczyniały się do
wzrostu liczby mieszkańców miasta.
Po 1945 r. nastąpił awans Olsztyna do rangi stolicy województwa, a następnie regionu
Warmii i Mazur. Był on głównym czynnikiem miastotwórczym. To właśnie ranga w strukturze
administracyjnej PRL w powiązaniu ze scentralizowaną gospodarką była powodem lokalizacji
w mieście instytucji, zjednoczeń, magazynów i przedsiębiorstw wojewódzkich. Ranga miasta
wsparta polityką uprzemysłowienia kraju zdecydowała o lokalizacji i budowie Olsztyńskich
Zakładów Opon Samochodowych. Przemysł w tamtym rozumowaniu wzmacniał znaczenie
miejscowości i regionu (mimo, że pracowników z braku siły roboczej na miejsce dowożono z
odległych miast). Trudno znaleźć bezpośrednie związki budowy OZOS z rozwojem miasta.
Dowodem na prawdziwość tej tezy jest przebieg krzywej wzrostu mieszkańców, przed i po
lokalizacji OZOS.
Fabryka przez wiele lat swego funkcjonowania nie miała pełnego zatrudnienia. Jej wpływ na
rozwój Olsztyna był zatem rozłożony w czasie. Wywierała wpływ pośredni na rozwój miasta np.
przez budowę mieszkań dla swoich pracowników, zapewnienie możliwości grzewczych
elektrociepłowni OZOS oraz przez przyspieszenie migracji z małych miejscowości do Olsztyna.
Po wielu latach niewątpliwie spowodowała wzrost liczby mieszkańców lecz nie znajduje ten
fakt bezpośredniego odzwierciedlenia w statystyce.

• Położenie, użytkowanie gruntów
Olsztyn położony jest w centralnej części Pojezierze Olsztyńskiego, będącego
fragmentem makroregionu Pojezierza Mazurskiego, w dolinie rzeki Łyny, charakteryzującej się
pagórkowatym ukształtowaniem powierzchni, z dużą ilością jezior.
Olsztyn można zaliczyć do miast średniej wielkości, o ograniczonym wpływie na
urbanizację obszaru otaczającego, położonego w regionie również mało zurbanizowanym, z
dominującą gospodarką rolniczą i leśną.
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Nietypowe były mechanizmy, które doprowadziły do rozwoju miasta. W dużym uproszczeniu,
wzrost rangi w sieci osadniczej regionu tworzył siły miastotwórcze.
Olsztyn posiada silne, bezpośrednie związki z gminami otaczającymi, jednakże nie są to
klasyczne powiązania obserwowane w ramach wykształconej już aglomeracji, a raczej ich
początkowa faza.
Obszar miasta obejmuje powierzchnię 87,9 km2, co stanowi około 0,7% powierzchni
województwa.
Szczegółowa struktura użytkowania gruntów zaprezentowana została w poniższej tabeli.
Powierzchnia miasta w latach 2000 - 2003 (stan w dniu 31.12. ).
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

Ogółem w ha ..................................... 8.789

8.789

8.789

8.789

Użytki rolne ..........................................
Użytki leśne i grunty zadrzewione .......
Grunty zabudowane i zurbanizowane..
Tereny mieszkaniowe ...................
Tereny przemysłowe.....................
Inne tereny zabudowane ..............
Zurbanizowane tereny
niezabudowane....................................
Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe.....................................
Użytki kopalne ..............................
Tereny komunikacyjne..................
Drogi ......................................
Koleje.....................................
Inne........................................
Wody....................................................
Śródlądowe płynące .....................
Śródlądowe stojące ......................
Rowy.............................................
Tereny różne........................................
Nieużytki ..............................................

2.208
1.995
3.122
1.047
197
423

2.393
2.014
3.190
886
258
702

2.372
2.025
3.215
881
258
711

2.183
2.009
3.421
923
266
733

427

299

302

363

171
1
856
687
164
5
871
186
656
29
353
240

155
1
889
649
161
79
870
185
656
29
83
239

161
1
901
658
161
82
870
185
656
29
65
242

164
1
971
727
161
83
870
185
656
29
65
241

U w a g a : Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Struktura użytkowania gruntów w granicach miasta w 2003 r.
45,00%
39,00%

40,00%
35,00%
30,00%
24,80%

22,90%

25,00%
20,00%
15,00%
9,90%
10,00%
2,70%

5,00%

0,70%
0,00%
Uży tki rolne

wody

tereny zabudowane i
zurbanizowane

nieuży tki

uży tki leśne i tereny
zadrzewione

tereny różne

W stosunku do roku 2000 nie zmieniła się powierzchnia wód i nieużytków, natomiast
zwiększeniu uległa powierzchnia użytków leśnych i zadrzewień oraz gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych. Powierzchnia użytków rolnych (pozostająca w ewidencji geodezyjnej de
facto w większości nieuprawianych) zmalała do roku 2000 o 1,1% natomiast w stosunku do
roku 2002 o 8%.
W strukturze powierzchni miasta najwięcej jest terenów zabudowanych i
zurbanizowanych, które stanowią 39% wszystkich gruntów, oraz użytków rolnych (24,8%) i
użytków leśnych i gruntów zadrzewionych (22,9%). Powierzchnia wód stanowi 9,9%, nieużytki
2,7% a tereny różne 0,7% wszystkich gruntów.

• Demografia
W świetle analiz prowadzonych w 2004 roku Olsztyn znalazł się na 5 miejscu wśród
miast Polski powyżej 150 tys. mieszkańców pod względem jakości życia.
Olsztyn, na koniec 2003 roku, (zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego)
zamieszkiwało 173.075 mieszkańców, z czego mężczyźni stanowili 46,4% (80.254 osób), a
kobiety 53,6% (92.821 osób). Na koniec 2002 roku liczba ludności wynosiła 172.467 osób
(46,4% mężczyzn i 53,6% kobiet). Oznacza to, że ponownie, podobnie jak na przestrzeni
ostatnich 14 lat, po kryzysie w latach 2001 i 2002, liczba ludności zamieszkującej Olsztyn
uległa zwiększeniu (o 0,35% w stosunku do roku 2002).
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Ludność Olsztyna w latach 1990 – 2003. (dane U.Statyst.)
Liczba ludności
Lata
Stan w dniu 31.12
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
2001........................ 174 080
2002........................ 172 467
2003........................ 173 075
Najliczniej zamieszkałymi osiedlami Olsztyna są Jaroty, w których zamieszkuje 17,1%
mieszkańców, Kormoran – 9,7% oraz Pojezierze (7,8%) i Nagórki skupiające 7,4%
mieszkańców miasta.
Dosyć istotnym zmianom podlega liczba ludności zamieszkująca poszczególne osiedla,
co można zaobserwować na przestrzeni lat 2001 – 2004. Największy przyrost ludności
obserwuje się na osiedlach Redykajny (154,8%), Brzeziny (119,6%) i Jaroty (110,0%).
Ludność Olsztyna według osiedli
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Liczba mieszkańców

Nazwa osiedla
Brzeziny
Dajtki
Grunwaldzkie
Gutkowo
Jaroty
Kętrzyńskiego
Kormoran
Kortowo
Kościuszki
Likusy
Mazurskie
Nad Jez. Długim
Nagórki
Pieczewo
Podgrodzie
Podleśna
Pojezierze
Śródmieście

2001
1 224
6 137
6 363
2 063
26 613
8 495
17 288
4 962
7 865
2 397
4 953
2 881
13 229
11 095
11 931
10 384
13 865
3 366

2002
1 346
5 941
6 273
2 152
27 701
8 020
17 060
4 355
8 042
2 344
4 726
2 776
13 140
11 119
11 943
10 480
13 635
3 677

2003
1 352
5 931
6 132
2 176
28 525
8 010
16 884
4 511
7 969
2 331
4 727
2 899
12 895
11 041
11 864
10 566
13 444
3 580

2004
1 464
5 928
6 172
2 257
29 286
7 956
16 619
4 381
7 954
2 324
4 727
2 868
12 754
11 005
11 704
10 581
13 339
3 552

2001=
Struktura
100%
w 2004 r.
2004 =%
0,9
119,6
3,5
96,6
3,6
97,0
1,3
109,4
17,1
110,0
4,6
93,7
9,7
96,1
2,6
88,3
4,6
101,1
1,4
97,0
2,8
95,4
1,7
99,5
7,4
96,4
6,4
99,2
6,8
98,1
6,2
101,9
7,8
96,2
2,1
105,5
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19
20
22
22

Wojska Polskiego
Zatorze
Zielona Górka
Redykajny
RAZEM

7 129
7 322
1 042
1 086
171 690

6 991
7 210
1 029
1 377
171 337

7 045
7 143
1 035
1 519
171 579

7 031
7 145
1 037
1 681
171 765

4,1
4,2
0,6
1,0
100

98,6
97,6
99,5
154,8
102

Źródło: UM Olsztyn

Analizując liczbę ludności, zamieszkującej Olsztyn, w latach 2000 – 2003 wg
ekonomicznych grup wieku zauważyć można systematyczny spadek liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym, i to zarówno wśród płci żeńskiej jak i męskiej, oraz wzrost liczby ludności w
wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przyrost liczby ludności w grupie osób w wieku
produkcyjnym miał miejsce wskutek przyrostu ludności w wieku niemobilnym (w wieku mobilnym
zanotowano spadek liczby osób), przy czym więcej przybyło mężczyzn (973) aniżeli kobiet (946).
W wieku poprodukcyjnym w roku 2003 również nastąpił wzrost liczby ludności w stosunku do
roku 2000, jednakże w tym wypadku przybyło więcej kobiet (952) niż mężczyzn (502). W
Olsztynie średnio na 100 mężczyzn przypada 116 kobiet i wskaźnik ten jest bardzo
zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych. I tak, na 100 mężczyzn w wieku
przedprodukcyjnym przypada zaledwie 98 kobiet (w roku 2001 - 93,7), w wieku produkcyjnym
107,8 (w roku 2001 - 108,1), natomiast w wieku poprodukcyjnym na 100 mężczyzn przypada aż
214,7 kobiet (w roku 2001 - 213,6). Sytuacja taka jest efektem niższej średniej wieku umieralności
mężczyzn.
Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym) uległ w roku 2003 kolejnemu, nieznacznemu obniżeniu w stosunku
do roku 2000 (51) i wyniósł 48 osób.
Ludność według ekonomicznych grup wieku ( stan w dniu 31 XII )
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

Ogółem ............................................... 174.271

174.080

172.467

173.075

W wieku przedprodukcyjnyma ..............
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
W wieku produkcyjnymb .......................
Mobilnymc ...................................
Niemobilnymd .............................
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
W wieku poprodukcyjnyme ...................
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
Ludność w wieku nieprodukcyjnymf na
100 osób w wieku produkcyjnym .......

37.319
18.982
18.337
115.051
76.126
38.925
55.318
59.733
21.901
6.920
14.981

35.426
17.960
17.466
116.171
75.710
40.461
55.825
60.346
22.483
7.170
15.313

33.891
17.107
16.784
115.651
75.317
40.334
55.634
60.017
22.925
7.255
15.670

32.750
16.541
16.209
116.970
75.389
41.581
56.291
60.679
23.355
7.422
15.933

51

50

49

48

a

Ludność w wieku 0-17 lat b Mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety 18-59 lat c Ludność w wieku 18-44 lata.
Mężczyźni w wieku 45-64 lata i kobiety 45-59 lat e Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety 60 lat i więcej f
Ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym

d
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Analizując strukturę wiekową ludności Olsztyna według ekonomicznych grup
wieku, w latach 1990 – 2003 zauważyć można tendencję, która jest zbliżona do tendencji
występującej w kraju. W okresie tym nastąpił spadek liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym,
o 10 punktów procentowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ludności, zarówno w
wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, jednakże zdecydowanie większy przyrost nastąpił
w grupie osób w wieku produkcyjnym (o 6 pkt. procentowych) aniżeli w wieku poprodukcyjnym
(o 4 pkt. procentowe).
Struktura wiekowa ludności Olsztyna w latach 1990-2003
Lata

Wiek
Liczba ludności
Stan
w
dniu przedprodukcyjny
31.12

%

Wiek
produkcyj %
ny

Wiek
poprodukcyjny

%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

162. 935
164 .785
164 .882
166 .142
166 .955
167 .898
168 .711
169 .878
170 .904
172 .559
174 .271
174 .080
172.467
173.075

28,9
28,6
28,1
27,4
26,7
25,9
25,0
24,3
23,4
22,5
21,4
20,4
19,65
18,92

100.357
101.580
101.911
103.319
104.484
105.778
107.050
108.553
110.254
112.525
115.051
116.171
115.651
116.970

15.526
16.118
16.679
17.309
17.937
18.656
19.433
20.072
20.679
21.254
21.901
22.483
22.925
23.355

9,5
9,8
10,1
10,4
10,7
11,1
11,5
11,8
12,1
12,3
12,6
12,9
13,3
13,5

47.520
47.087
46.292
45.514
44.534
43.464
42.228
41.253
39.971
38.780
37.319
35.426
33.891
32.750

61,6
61,6
61,8
62,2
62,6
63,0
63,5
63,9
64,5
65,2
66,0
66,7
67,06
67,58

Ludność Olsztyna stanowi 12,1% (w roku 2001 - 11,8%) mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego i 0,5% mieszkańców Polski
Przyrost naturalny (mierzony jako różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a zgonami),
w przeciwieństwie do tendencji ogólnokrajowych, jest dodatni i w latach 2002 – 2003 wynosił
odpowiednio 1,6 i 1,0 na 1000 mieszkańców. Liczba żywych urodzeń jak również zgonów,
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oscyluje w podobnych granicach jak w latach 1998 –
2001. Wskaźnik urodzeń wynosił odpowiednio 8,59 i 8,21, natomiast zgonów – 7,0 i 7,2.
Ludność Olsztyna w latach 1990 – 2001.
Urodzenia żywe na
Przyrost naturalny
Liczba ludności
Zgony na 1000
Lata
1000
na
Stan w dniu 31.12
mieszkańców
mieszkańców
1000 mieszkańców
1990
1991
1992

162 935
164 785
164 882

12,1
11,6
10,9

7,8
8,1
7,9

4,3
3,4
3,0
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

166 142
166 955
167 898
168 711
169 878
170 904
172 559
174 271
174 080
172 467
173 075

9,7
10,2
9,4
9,2
8,8
8,4
8,5
8,6
8,79
8,59
8,21

7,5
7,5
7,6
7,1
7,0
7,4
7,3
7,2
7,3
7,0
7,2

2,2
2,7
1,8
2,1
1,8
1,1
1,1
1,4
1,5
1,6
1,0

Liczba zawartych małżeństw w latach 2002 – 2003 wyniosła odpowiednio 788 i 829, co
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi odpowiednio 4,7 i 5,0. Wartości te są zbliżone do
zanotowanych w latach wcześniejszych a różnice mieszczą się w granicach błędu
statystycznego. Zwiększyła się natomiast zdecydowanie liczba rozwodów. W 2003 roku
zanotowano ich 523, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wskaźnik na poziomie 3,1
(o blisko 30% więcej aniżeli w latach 2000 – 2002).1

Ruch naturalny ludności
Wyszczególnienie

2000

w liczbach bezwzględnych
Małżeństwa................ 868
Rozwody .................... 403
Urodzenia żywe ......... 1428
Zgony......................... 1188
w tym niemowląt ... 11
Przyrost naturalny...... 240
Na 1000 ludności
Małżeństwa................ 5,2
Rozwody .................... 2,4
Urodzenia żywe ......... 8,6
Zgony......................... 7,2
w tym niemowlątc .. 7,7
Przyrost naturalny...... 1,4
Saldo migracji ............ 3,1
a

Zameldowania na pobyt stały.

•

b

2001

2002

2003

782
416
1469
1225
4
244

788
381
1431
1163
6
268

829
523
1373
1211
5
162

4,7
2,4
8,8
7,3
2,7
1,5
4,1

4,7
2,3
8,6
7,0
4,2
1,6
3,5

5,0
3,1
8,2
7,2
3,6
1,0
2,8

Wymeldowania z pobytu stałego.

3

Na 1000 urodzeń żywych

Wykształcenie

Poziom wykształcenia to najwyższy ukończony cykl kształcenia w szkole lub szkolenia
w innym trybie i formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem szkolnictwa. Podstawą

Raport o stanie miasta Olsztyn 2003, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2004
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zaliczenia wykształcenia do określonego poziomu było uzyskane świadectwo (dyplom)
ukończenia odpowiedniej szkoły: dziennej, wieczorowej, zaocznej czy eksternistycznej.
W 2002 roku, po reformie szkolnictwa z 1999 r., wprowadzającej 6-letnią szkołę podstawową
i 3-letnie gimnazjum, badaniem poziomu wykształcenia objęto osoby w wieku 13 lat i więcej. W
spisie zastosowano szczegółową klasyfikację, za pomocą której badano czy osoby o
wykształceniu wyższym miały tytuł naukowy, magisterium lub licencjat, a osoby o
wykształceniu średnim i policealnym czy miały maturę.
W momencie przeprowadzania spisu (maj 2002) uczniowie ostatnich klas, we
wszystkich typach szkół, nie posiadali jeszcze świadectwa ukończenia szkoły, tym samym
został im określony niższy poziom wykształcenia. Dane spisowe dotyczą zatem raczej sytuacji
z początku roku szkolnego (lub z końca roku kalendarzowego 2001).
W publikacjach zastosowano następującą klasyfikację poziomu wykształcenia:
- wyższe,
- policealne,
- średnie zawodowe,
- średnie ogólnokształcące,
- zasadnicze zawodowe,
- podstawowe ukończone,
- podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego.2
Według spisu z 2002 roku mieszkańców Olsztyna z wykształceniem od podstawowego
nieukończonego do wyższego jest 150 889 osób. Najwięcej osób posiada wykształcenie
średnie (56 672), w tym 21 712 osób jest z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i
34 960 osób z wykształceniem średnim zawodowym. 19 717 osób ma udokumentowane
wykształcenie zasadnicze zawodowe, 29 687 osób – ukończone podstawowe, natomiast
28 398 – wyższe. Najmniejsza liczba mieszkańców Olsztyna to ci, którzy mają ukończone
szkoły policealne (5938) oraz nie mają ukończonej jeszcze szkoły podstawowej bądź nie mają
żadnego wykształcenia szkolnego (3056).
Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w roku 2002
Wyszczególnienie

Ogółem 

Poziom wykształcenia
wyższe

policealne

średnie
razem

średnie
ogólnokształcące

średnie
zawodowe

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
ukończone

podstawowe
nieukończone
i bez
wykształcenia
szkolnego

województwo

1190341

99230

34421

312756

90535

222221

254857

410938

58259

Olsztyn

150889

28398

5938

56672

21712

34960

19717

29687

3056



w podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym poziomie wykształcenia
Źródło: na podstawie „Ludność w układzie przestrzennym, Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Urząd
Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2004
2

Ludność w układzie przestrzennym, Województwo Warmińsko – Mazurskie, Urząd Statystyczny w Olsztynie,
Olsztyn 2004
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•

Bezrobocie

Na koniec miesiąca grudnia 2004r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 9011 osób.
W porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku liczba bezrobotnych zmalała o 785 osób.
Spadek liczby bezrobotnych notuje się od roku 2002.

Bezrobotni w latach 1998 – 2004 stan na 31 grudnia

12500

10707

9796
9011

8960

10000
7500

10414

8097
6533

5000
2500
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Struktura bezrobocia charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Na dzień 31.12.2004r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych przekraczał połowę
zarejestrowanych –4816 osób. Z danych statystycznych wynika, że kobiety cechuje
znacznie niższy poziom aktywności zawodowej, znacznie więcej kobiet pozostaje bez pracy
ponad 24 m-ce niż wynikałoby to z udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Oznacza
to, że kobietom trudniej jest znaleźć pracę niż mężczyznom, pomimo tego, że posiadają
wyższe kwalifikacje. Pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn w obawie przed
zwolnieniami lekarskimi związanymi z opieką nad dziećmi lub macierzyństwem. Ponadto
olsztyński rynek pracy charakteryzuje się większą liczbą ofert pracy typowych dla
mężczyzn, np.: w budownictwie, transporcie.
2) Młodzież w wieku do 24 roku życia – wg stanu na dzień 31.12.2004 r. stanowiła 18,2%
ogółu bezrobotnych. Brak doświadczenia zawodowego oraz mała umiejętność
poszukiwania pracy powoduje trudności w znalezieniu przez młodzież pierwszej pracy. Ta
grupa bezrobotnych bez finansowego wspomagania zatrudnienia środkami Funduszu Pracy
ma niewielkie szanse znalezienia pracy. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy
zatrudniają absolwentów szkół w zasadzie wyłącznie w ramach zawartych z urzędem pracy
umów absolwenckich oraz stażowych. Na dzień 31.12.2004r. w Olsztynie zarejestrowanych
było 1642 bezrobotnych w wieku 18-24 lata.
3) Na dzień 31.12.2004r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zarejestrowanych po raz
pierwszy było 2317 osób, co stanowi 25,7% ogółu bezrobotnych.
4) Większość bezrobotnych w Olsztynie to osoby, które przed rejestracją były zatrudnione.
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Wg stanu na 31.12.2004r. spośród 9011 osób bezrobotnych – 3121 to osoby, które
pracowały do momentu zarejestrowania się, natomiast 2235 to osoby dotychczas nie
pracujące, co stanowi 24,8% ogółu bezrobotnych.
5) Z prawem do zasiłku wśród wszystkich zarejestrowanych osób na dzień 31.12.2004r. było
820 osób, co stanowi 9% ogółu bezrobotnych.
6) Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2004r. były 322 osoby
niepełnosprawne, w tym 136 kobiet, co stanowi 42,2% ogółu niepełnosprawnych.3
Najwięcej bezrobotnych napływa z jednostek handlowych. Przyczyną jest likwidacja
drobnego handlu a także duża fluktuacja pracowników w marketach. Długotrwały charakter
bezrobocia oznacza, że duża część osób traci prawo do zasiłku. Osoby długotrwale
bezrobotne dezaktywizują się zawodowo, tracą umiejętności i nawyki zawodowe, stają się
mało atrakcyjne dla pracodawców, co oznacza, że coraz trudniej znaleźć im pracę.

•

Poziom dochodów ludności

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Olsztynie
w roku 2003 wyniosło 2.185,33 zł i w porównaniu do roku 2001 wzrosło o 7,4 punktu
procentowego. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w kraju wyniosło w 2003 roku 2.341,53 zł.
Oznacza to, że zarobki w Olsztynie kształtują się poziomie 93,3% średniej krajowej. Najwyższe
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wypłacają firmy w sekcji przemysł (112,4% w
stosunku do średniej w mieście) oraz w sekcji transport, składowanie i łączność, jednakże w
tym wypadku już wysokość wynagrodzenia jest niższa aniżeli średnio w mieście i kształtuje się
na poziomie 98%. Najniższe zarobki w sektorze przedsiębiorstw zanotowano w sekcji hotele i
restauracje, na poziomie 71% średniej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynie w sektorze przedsiębiorstw w latach
1997 – 2003
Olsztyn
Wyszczególnienie
1997

1998

1999

2000

2001

2003

1.245,8

1.683,0

2.091,56

2.034,25

2.185,33

przemysł ..................................... 1.159,8

1.348,9

1.830,8

2.317,05

2.252,65

2.457,23

budownictwo ...............................

993,1

1.208,6

1.591,8

2.011,02

1.940,25

2.049,58

handel i naprawy ........................

955,9

1.085,1

1.482,3

1.777,64

1.722,49

1.727,81

hotele i restauracje .....................

802,1

875,2

1.258,7

1.388,04

1.454,12

1.552,31

transport, składowanie, łączność

1.081,0

1.272,6

1.645,9

1.838,85

2.019,57

2.141,43

Sektor przedsiębiorstw ogółem .. 1.078,7
w tym:

http://mup.olsztyn.ibip.pl/public/?id=15338
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w latach
1997 – 2003
Polska
Wyszczególnienie
1997
Sektor przedsiębiorstw ogółem
.................................................. 1.162,1

1998

1999

2000

2001

2003

1.348,6

1.834,8 2.056,80 2.203,14 2.341,53

Przemysł ................................... 1.209,4

1.385,8

1.863,7 2.061,14 2.209,07 2.352,93

Budownictwo ............................ 1.079,4

1.285,8

1.752,0 1.957,25 2.044,33 2.132,01

handel i naprawy ...................... 1.042,4

1.232,4

1.707,3 1.952,90 2.080,58 2.233,45

hotele i restauracje ...................

906,9

1.047,5

1.393,4 1.605,24 1.661,93 1.756,91

transport, składowanie,
łączność ................................... 1.156,6

1.379,9

1.939,5 2.220,58 2.459,03 2.674,69

w tym:

•

Problemy społeczne

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które nie radzą sobie z
zaspokajaniem niezbędnych życiowych potrzeb i mają problemy z usamodzielnieniem się i
integracją ze środowiskiem.
W Olsztynie , według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z pomocy
społecznej w roku 2003 skorzystało 22 660 osób, co stanowi ok. 14% ogółu mieszkańców
miasta.
W 2003 roku najwięcej rodzin zostało objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia
(3175 rodzin) i ubóstwa (3100 rodzin). W dalszej kolejności pomoc była przyznawana z
powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby i kształtowała się odpowiednio na poziomie
24,7% i 23,6%. Z oferowanej pomocy skorzystało również 1413 rodzin niepełnych i 255 rodzin
wielodzietnych, które miały problemy wynikające ze spraw opiekuńczo – wychowawczych.
Bardzo istotnym czynnikiem powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej w
2003 r. były problemy alkoholowe. Z powodu alkoholizmu pomoc przyznano 915 rodzinom.
Stosunkowo najmniej problemów wymagających wsparcia wynikało z narkomanii (109 rodzin –
1,06%) i trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego (157 rodzin
– 0,24%).
Przyczyny przyznawania pomocy w latach 2001 - 2003
Liczba rodzin objętych pomocą w
Przyczyny przyznawania pomocy
latach
2001
2002
2003
Ubóstwo
2691
2787
3100
Sieroctwo
44
50
25
Bezdomność
100
159
181
Potrzeba ochrony macierzyństwa
335
324
511
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Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychow. i
prowadzenia gosp. domowego, w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

2773
2048
1965
1490

3312
2278
2213
1661

3175
2539
2422
1768

1150
169
917
105
149

1361
217
958
103
174

1413
255
915
109
157

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc realizowana jest poprzez udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, ale również
poprzez usługi opiekuńcze i poradnictwo specjalistyczne, a także pomoc instytucjonalną
oferowaną przez placówki pobytu stacjonarnego (w sumie 5 225 554 zł w roku 2003).
Najwięcej środków finansowych pochłonęły usługi opiekuńcze – 2 603 062 zł oraz zasiłki
celowe – 1 941 700 zł. Z pomocy w formie opłat bieżących i żywności skorzystało 3 797 osób
potrzebujących, natomiast ciepłe posiłki w 2003 roku otrzymało 1515 osób.
Pomoc społeczna w roku 2003
Forma pomocy

Liczba osób, które
Kwota świadczeń w
otrzymały świadczenia
zł w 2003 r.
Schronienie
26
8 820
Posiłki
1 515
573 486*
Ubranie
56
17 270
Usługi opiekuńcze
449
2 603 062
Świadczenia zdrowotne (leki, koszty pobytu
501
21 614
w szpitalu)
Zdarzenia losowe
18
29 580
Sprawienie pogrzebu
20
30 022
Zasiłki celowe (bieżące opłaty, żywność)
3 797
1 941 700**
Ogółem
5 225 554
*

w tym dotacja na dożywianie dzieci w szkołach (zadania zlecone) 167 778 zł, zadania własne 210 000 zł, zasiłki
i pomoc w naturze 92 747 zł
** w tym 190 000 zł z przeznaczeniem na kolonie

Obok świadczeń pomocy w formie zasiłków pieniężnych, usług opiekuńczych i
poradnictwa specjalistycznego, praca środowiskowa jest wspomagana przez pomoc
instytucjonalną, w ramach której funkcjonują placówki pobytu stacjonarnego i pobytu
dziennego.
Z pomocy oferowanej przez placówki korzysta coraz większa liczba osób w porównaniu
do oferowanych miejsc, szczególnie w ośrodkach wsparcia. Z Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, które oferują 215 miejsc, w 2003 roku skorzystało średnio 386 osób w miesiącu,
a z Ośrodków Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 102 osoby przy 90 miejscach.
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Infrastruktura MOPS w Olsztynie w roku 2003
Instrumenty pomocy

Liczba
placówek

Liczba miejsc

Dzienne Domy Pomocy Społecznej
Ośrodki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
Ośrodek Wsparcia dla Osób
Niesłyszących „Gest”
Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Schroniska dla Bezdomnych

6
2

215
90

Liczba
korzystających
(średnia
miesięczna)
386
102

1

24

24

1

25

50

1
1

50
106

62
156

1

40

42

3
5

18 pokoi
22

64
34

Dom Pomocy Społecznej dla Małych
Dzieci
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem
Mieszkania rówieśnicze

•

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe funkcjonują w oparciu o stosowne przepisy polskiego prawa.
Wśród nich, organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego działają w oparciu
o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są
osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i
stowarzyszenia, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. W Urzędzie Miasta Olsztyn mieści
się Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji Pozarządowych, do którego zadań należy
koordynowanie procesu współpracy, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Olsztyna
oraz z instytucjami wspierającymi ich rozwój w zakresie wynikającym z programu współpracy i
prowadzenie Olsztyńskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych. Ponadto w
ramach zadań Biura leży kontrola legalności działania stowarzyszenia oraz prowadzenie
ewidencji zgłoszonych oraz zarejestrowanych stowarzyszeń a także organizacja konkursów na
realizację zadań publicznych w zakresie objętym działalności organizacji pozarządowych.
Olsztyńskie organizacje pozarządowe działają m.in. w obszarze pomocy społecznej,
ochrony i promocji zdrowia, nauki, kultury i sportu. Organizacje w dużym stopniu skupiają się
na działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ponadto zajmują się sprawami
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
ratownictwa
i ochrony ludności, w szczególności pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
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Według stanu na dzień 21 lutego 2005 roku w Olsztynie funkcjonuje 201 stowarzyszeń,
z czego 42 to stowarzyszenia kultury fizycznej i 159 stowarzyszeń działających m.in. w obrębie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, pomocy społecznej. Ponadto w Olsztynie
działają 2 fundacje i 3 jednostki o innej formie organizacyjnej, tj. związki zawodowe,
organizacje pracodawców, organizacje studenckie.
Organizacje pozarządowe
Pozarządowych

wg

Olsztyńskiego

Grupy organizacji
Stowarzyszenia
W tym:
Stowarzyszenia kultury fizycznej
Fundacje
Inne formy organizacyjne

Banku

Informacji

o

Organizacjach

Ilość podmiotów
201
159
4
3

Wśród olsztyńskich organizacji pozarządowych, 40 posiada status organizacji pożytku
publicznego.

• Rynek pracy
Główni pracodawcy
Gospodarka Olsztyna jest zdywersyfikowana, ale silnie zależna od trendów w gospodarce
narodowej. Spowolnienie w gospodarce krajowej miało negatywny wpływ zarówno na sytuację
w Olsztynie jak i w Województwie. Niemniej jednak pewne pozytywne czynniki, takie jak:
ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2003 r., reformy rządowe dotyczące otoczenia
biznesu oraz wejście Polski do UE w maju 2004 r. powinny pozytywnie wpłynąć na poprawę
sytuacji gospodarczej Miasta. Wyzwaniem dla Miasta są: PKB znacznie poniżej średniej
krajowej, rosnące bezrobocie oraz uboga infrastruktura.
Najwięksi pracodawcy w Mieście Olsztyn (stan na 31 grudzień 2003)
Zatrudnieni
Zatrudnieni
Nazwa firmy
Branża
Nazwa firmy
Branża
e /osoby/
e /osoby/
MM International
Chłodnia Olsztyn spożywcza
242
meblarstwo
4209
(Grupa)
Stomil Olsztyn
produkcja
3135
Rombud
budownictwo
211
(Michalin)
Indykpol (Grupa)
mięsna
1890
Eltel Networks budownictwo
198
Olsztyńska
Mazur Comfort
meblarstwo
1473
Spółdzielnia
usługi
183
Mieszkaniowa
Międzywojewódzk
a Usługowo171
Produkcyjna
produkcja
967
Jasam
handel
Spółdzielnia
Inwalidów
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Zakład
Energetyczny
Olsztyn
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Sprint

usługi

962

PUDIZ

budownictwo

168

służba
zdrowia

827

Budimex
Olsztyn

budownictwo

129

usługi

661

budownictwo

117

Mebel Plast

meblarstwo

550

Społem Olsztyn
Netbud
Edytor
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
Wyższa Szkoła
Informatyki i
Ekonomii TWP
Olsztyńskie
Kopalnie
Surowców
Mineralnych

handel
budownictwo
media

budownictwo

109

397
388
375

OPISiE
WarmińskoMazurskie
Przedsiębiorstw
o Drogowe
Unimasz
Rasko
BWM Jurand

produkcja
handel
spożywcza

108
104
99

usługi
komunalne

359

DBK

handel

88

oświata

349

Kolster

produkcja

85

budownictwo

320

Meble Szkolne

meblarstwo

76

PRIB

budownictwo

310

Przedsiębiorstw transport
o Obsługi PKS

73

Przemysłówka
Holding

budownictwo

287

Elgrom

handel

43

Państwowe
Przedsiębiorstwo
komunikacji
Samochodowej
Olsztyn

usługi
komunalne

278

Kontra

handel

42

Regionalna gospodarka charakteryzuje się rosnącą liczbą firm działających
bezpośrednio w Olsztynie. Liczba przedsiębiorstw w mieście wzrosła w 2002 r. o 0,5% do 21
469.
Z tego 95% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Powyższa tendencja utrzymała się
w 2003 roku. Ponadto w Mieście działa kilka dużych przedsiębiorstw o różnych profilach
działalności są to m.in. Michelin (opony), Indykpol (drobiarski), Chłodnia Olsztyn (produkcja
mrożonek z owoców i warzyw), Budimex (budownictwo), a także hipermarkety i supermarkety
należące do sieci: E.Leclerc, Tesco, Leader Price, Real, RAST i Biedronka. Nowe planowane
inwestycje to budowa: supermarketu Makro (Cash & Carry), dużego terminalu logistycznego
Poczty Polskiej i jej centrum logistycznego (na terenie gminy Stawiguda) oraz rozbudowa
fabryki Michelin.
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• Znaczenie miasta Olsztyn w gospodarce województwa
Gmina Olsztyn skupia 19,9% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowi więc znaczącą koncentrację działalności,
większą niż wynikałoby to z udziału Olsztyna w liczbie mieszkańców województwa
(wynoszącego 12,1%). Gmina nie notuje jednak wyraźnie widocznej specjalizacji w skali
województwa, która polegałaby na znacznie wyższym udziale podmiotów gospodarczych.
Dowodzi tego zestawienie prezentujące udział miasta Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów
działających w województwie, według poszczególnych sekcji.
Udział gminy Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych działających w
województwie (stan na 31.12.2003)
Ogólna liczba zarejestrowanych
19,9%
Hotele i restauracje
podmiotów
Transport, gospodarka
Rolnictwo, łowiectwo
3,7%
magazynowa i łączność
Rybołówstwo i rybactwo
10,2%
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem,
Górnictwo i kopalnictwo
17,4%
prowadzenie działalności
gospodarczej
Przetwórstwo przemysłowe
16,6%
Administracja publiczna
Zaopatrywanie w energię, gaz i
14,6%
Edukacja
wodę
Ochrona zdrowia i opieka
Budownictwo
21,2%
społeczna
Handel i naprawy
18,9%
Pozostała działalność usługowa

12,3%
23,8%
23,7%
24,9%
6,5%
23,5%
26,4%
22,1%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Olsztynie

Z powyższego zestawienia wynika, że największą specjalizację gmina notuje w
zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Specjalizacja ta wynika z faktu, iż Olsztyn jest
stolicą województwa, co w naturalny sposób oddziałuje na lokalizację pewnych instytucji o
znaczeniu regionalnym.
Z kolei zdecydowanie mały udział w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo oraz rybołówstwo i
rybactwo, wynika z charakteru gminy Olsztyn – jest to obszar miejski. Pozostałe sekcje
prezentują udział zbliżony do ogólnego udziału gmin w liczbie podmiotów gospodarczych
województwa.
Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca wytwarzany w podregionie olsztyńskim wynosił
na koniec 2002 r. 15 858 PLN per capita i jest niższy niż średnio w Polsce (19 430 PLN)
stanowiąc 81,6% średniej dla Polski.
Wskaźnik ten jest wyższy niż średnia dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosząca
14 065 PLN i jest wyraźnie wyższy niż w pozostałych podregionach; elbląski 13 289 PLN i ełcki
11 666 PLN.4
Przemysł miasta jest obiektem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Największe
jest zaangażowanie kapitału francuskiego (koncern oponiarski Michelin), który zamierza obok
posiadanej fabryki opon zbudować nowy zakład i centrum logistyczne.
4

„Ocena Sytuacji Na Rynku Pracy Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Roku 2003” - Wojewódzki Urząd
Pracy
_________________________________________________________________________________________ 27
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

Do kapitału francuskiego należą także fabryki przemysłu spożywczego. Kapitał niemiecki
zaangażowany jest w produkcję mebli.

•

Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta Olsztyn

W latach 1999 – 2003 liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Olsztyn,
zarejestrowanych w rejestrze REGON (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) wzrosła z 19
727 do 21 359 czyli o 8,3% (w kraju – o 18%). Na koniec roku 2003 sektor publiczny skupiał
4,1% zarejestrowanych podmiotów (w 2001 - 3,9%), a pozostała część, czyli 95,9%
znajdowała się w rękach sektora prywatnego.
Spółki prawa handlowego w 2003 roku stanowiły 7,1% zarejestrowanych podmiotów
(w 2000 roku – 5,8%, w 2001 roku – 6,4%) , przy czym najliczniej reprezentowane są podmioty
będące własnością prywatną krajową. Stanowiły one na koniec grudnia 2003 roku 93,3%
wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Spółki handlowe będące własnością zagraniczną w
Olsztynie stanowiły 14,6% wszystkich spółek handlowych.
Przyrost liczby podmiotów obserwowany jest od lat. Przyjmując jako punkt wyjścia rok
2001 to w 2003 roku liczba podmiotów stanowiła 102,4%, natomiast w przypadku przyjęcia za
bazę liczbę podmiotów w roku 2002, to w 2003 było ich 100,9%. Spada udział firm
funkcjonujących przez rok lub krócej, wzrasta natomiast udział tych podmiotów, które
funkcjonują 5 lat i więcej.
Najwięcej firm zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2003 roku prowadziło
działalność handlową i stanowiły one blisko 29,3% wszystkich działających podmiotów.
Następne, najliczniej reprezentowane sekcje to „obsługa nieruchomości i firm” stanowiące
blisko 20,6% oraz „budownictwo” – 9,3%.

Struktura podmiotów gospodarczych w Mieście Olsztyn
Handel, napraw y

100%
80%

29,6%

33,8%

41,4%

Obsługa nieruchomości i firm

29,30%

Budow nictw o

60%
16,2%

19,5%

20,60%

9,6%

10,7%

9,7%

9,30%

9,5%

8,6%

7,8%

7,60%

13,7%

40%
20%

Transport

9,1%

8,8%
1,9%

8,8%
1,7%

1999

2001

Turystyka

8,50%
1,8%

1,90%

0%
1996

Przemysł

2003

W zaprezentowanym powyżej wykresie i w poniższej tablicy można zaobserwować
zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich lat, w strukturze udziałowej poszczególnych
sekcji.
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Na uwagę zasługuje wyraźny spadek, zarówno liczby podmiotów jak i ich udziału w strukturze,
jednostek zarejestrowanych w sekcji „handel i naprawy” (w 2003 roku liczba podmiotów
nieznacznie wzrosła, natomiast udział zmalał) oraz spadek liczby i udziału podmiotów
działających w sekcji „budownictwo” i „przemysł”.
Liczba podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON i zaliczanych do
przemysłu wykazuje tendencje spadkową, co wobec wzrastającej liczby podmiotów ogółem
powoduje spadek udziału podmiotów przemysłowych z 8,6% w r. 1999 do 7,6% w roku 2003.
Liczba podmiotów gospodarczych wybranych sekcjach PKD w latach 1996 – 2003 w mieście
Olsztyn

Rodzaj działalności

1996

1999

2001

2003

Ogółem
Przemysł
Budownictwo
Handel, naprawy
Turystyka
Transport
Obsługa nieruchomości

17961
1712
1721
7432
338
1576
2464

19579
1680
2087
6620
331
1789
3179

20861
1624
2015
6181
366
1836
4065

21359
1588
1988
6256
403
1811
4407

Liczba przedsiębiorstw ogółem w mieście Olsztyn wykazuje tendencję rosnąca, jednak
jej dynamika wyraźnie spada. O ile w roku 2000 liczba podmiotów wzrosła o 5,1 % w stosunku
do roku 2001 to wzrost ten w 2003 roku wynosił już jedynie 0,9%.

Regres można zaobserwować w sekcji „budownictwo”. Jedynym pocieszającym faktem jest
spadek tempa zmniejszania się ilości podmiotów z 3,4% w 2001 roku do 0,5% w roku 2003.
Tendencję spadkową zaobserwować można również w sekcji „przemysł” gdzie w 2000 roku
ubyło 3,2% podmiotów. Sekcja „transport” pomimo wzrostu ilości podmiotów przez kolejne lata,
zanotowała silny spadek w roku 2003 o 2,9%.

Dynamika liczby przedsiębiorstw w Mieście Olsztyn w latach 19992003 (rok poprzedni = 100% )
30,0%

Ogółem

25,0%
Przemysł
20,0%
Budow nictw o
15,0%
Handel, napraw y

10,0%

Turystyka

5,0%

Transport

0,0%
2000

2001

2002

2003

-5,0%

Obsługa
nieruchomości i firm

-10,0%
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Analizując liczbę podmiotów gospodarki narodowej według form prawnoorganizacyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 73% podmiotów to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Spółki cywilne stanowiły na koniec 2003 roku 9,8%
(w 2001 roku - 11,1%), spółki prawa handlowego 7,1% (6,4% w 2001 roku) natomiast spółki
prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego 1% wszystkich zarejestrowanych
podmiotów.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najwięcej podmiotów
funkcjonuje w sekcjach ”handel i naprawy” (21,5% podczas gdy w 2001 stanowiły 29,5%),
„obsługa nieruchomości i firm; nauka” (13% a w 2001 roku 16,5%), budownictwo (7,7%) oraz
„transport, gospodarka magazynowa i łączność” (7,6% a w 2001 roku 10,9%). Spółki prawa
handlowego z udziałem kapitału zagranicznego najliczniej były reprezentowane w sekcjach
„handel i naprawy” (42,2%, podczas gdy w 2001 roku 39%), „przetwórstwo przemysłowe” (16,3%
w porównaniu do 22% w 2001 roku), „obsługa nieruchomości i firm” (16,6%) oraz „budownictwo”
(10,5%).
W porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek liczby spółek cywilnych i spółdzielni, natomiast
w pozostałych formach organizacyjno-prawnych liczba podmiotów nie uległa zmianie lub uległa
zwiększeniu.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
Wyszczególnie
nie

2000
2001
2002
2003

Osoby fizyczne
Spółki
Przedsiębiorstw Spółdzieln
prowadzące
ogółe
a państwowe
ie
działalność
m
gospodarczą

11
10
10
10

96
93
89
88

14978
15212
15441
15567

Spółki
Spółki
cywiln
prawa
e
handlowego

3947
3882
3634
3621

2553
2324
2164
2093

1187
1339
1304
1341

Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów największy udział miały w 2003 roku
podmioty małe, zatrudniające do 9 osób. Stanowiły one 95,1%, podczas gdy podmioty duże
(zatrudniające 250 osób i więcej) zaledwie 0,2%.
Biorąc pod uwagę ten fakt oraz stosunkowo niewielką liczbę firm działających w przemyśle
można przyjąć, iż Olsztyn nie jest miastem przemysłowym i w przyszłości prawdopodobnie
takim również zostanie.
Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych
Wyszczególni
do 9 osób
od 10 – 49 od 50 – 249
enie
20316
784
216
2003
20163
759
210
2002
19873
705
232
2001
19674
627
229
2000

powyżej
250 osób
43
44
51
51

W roku 2003 w stosunku do roku 2000 liczba zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw
(do 10 osób zatrudnionych) zwiększyła się o 642 (3,3%), przedsiębiorstw o liczbie pracujących
10-49 – o 157 (25%). Liczba podmiotów średnich i dużych zmniejszyła się – podmiotów o
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liczbie pracujących 50-249 z 229 w 2000 r. do 216 w 2003r. oraz podmiotów o liczbie
pracujących pow. 249 – z 51 w r. 2000 do 43 w roku 2003.
Struktura podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych
Wyszczególni
powyżej
do 9 osób
od 10 – 49 od 50 – 249
enie
250 osób
95,1%
3,7%
1,0%
0,2%
2003
95,2%
3,6%
1,0%
0,2%
2002
95,3%
3,4%
1,1%
0,3%
2001
95,6%
3,0%
1,1%
0,3%
2000
Zmniejszenie się liczby podmiotów największych wystąpiło przede wszystkim
w sektorze publicznym z 35 do 26. Liczba dużych przedsiębiorstw wzrosła jedynie o jeden
podmiot

•

Struktura zatrudnienia podstawowych branż gospodarki miasta Olsztyn

Ludność Olsztyna jest stosunkowo młoda. Procentowy udział ludności poniżej 25 lat
jest tu wyższy niż przeciętnie w Polsce i wynosi odpowiednio 38% i 34,6%. Natomiast trend
demograficzny jest podobny do krajowego.
Analizując strukturę wiekową ludności Olsztyna według ekonomicznych grup wieku, w
latach 1990 – 2003 zauważyć można tendencję, która jest zbliżona do tendencji występującej
w kraju. W okresie tym nastąpił spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, o 10
punktów procentowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ludności, zarówno w wieku
produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, jednakże zdecydowanie większy przyrost nastąpił w
grupie osób w wieku produkcyjnym (o 6 pkt. procentowych) aniżeli w wieku poprodukcyjnym
(o 4 pkt. procentowe).
Struktura wiekowa ludności Olsztyna na tle województwa i kraju (stan na 31 XII 2001 i 2003)
Liczba
Wiek
Wiek
Wyszczególnie
Wiek produkcyjny
ludności przedprodukcyjny
poprodukcyjny
nie
ogółem
liczba
%
liczba
%
liczba
%
Polska
2001
38.632.453 8.970.682
23,2
23.919.797
61,9
5.741.974
14,9
2003

Województ
wo
2001
2003
Olsztyn
2001
2003

38.190.608

8.349.808

21,9

24.038.777

62,9

5.802.023

15,2

1.469.274
1.428.885

373.337
343.742

25,4
24,1

909.170
896.466

61,9
62,7

186.767
188.677

12,7
13,2

174.080
173.075

35.426
32.750

20,4
18,9

116.171
116.970

66,7
67,6

22.483
23.355

12,9
13,5
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W 2003 roku liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w Olsztynie wynosiła
55.769, przy czym w porównaniu do roku 2001 nastąpił spadek o 4,4 punktu procentowego.
Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie pracujących wynosił 46% w 2003 roku i 47%
w roku 2001. Jak wynika z poniższego zestawienia od 1994 roku, kiedy zaczęto stosować
podział pracujących na sektory, do roku 1999 stopniowo zwiększał się udział sektora
prywatnego w strukturze pracujących. Wzrost nastąpił również pomiędzy rokiem 2003 a 2000,
jednakże z uwagi na zmiany metodologiczne w naliczaniu pracujących od roku 2000, nie ma
możliwości porównania tych trzech lat do wcześniejszego okresu.
Struktura ludności Olsztyna, według ekonomicznych grup wieku, na tle struktury
wojewódzkiej czy krajowej charakteryzuje się w głównej mierze większym procentowym
udziałem ludności w wieku produkcyjnym (o 4,9% więcej aniżeli w województwie i 4,7 % w
kraju), niższym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym (o 5,2% mniej niż w województwie i
3% niż
w kraju) jak również niższym, w stosunku do średniej krajowej, udziałem osób w wieku
poprodukcyjnym (o 1,7%).
Pracujący* w gospodarce narodowej w latach 1990-2003
Udział sektora
Udział sektora
Sektor
publicznego w
Sektor
prywatnego w
Lata
Ogółem
publiczny
liczbie ogółem w
prywatny
liczbie ogółem w
%
%
52767
1990
56676
1991
Nie stosowano podziału na sektory
52767
1992
54767
1993
58788
37864
64,4
20924
35,6
1994
59253
37481
63,2
21772
36,8
1995
61942
32469
52,4
29473
47,6
1996
62325
31419
50,4
30906
49,6
1997
64278
30856
48,0
33422
52,0
1998
64645
30102
46,6
34543
53,4
1999
b
59035
28922
49,0
30113
51,0
2000
b
58364
27420
47,0
30944
53,0
2001
55769
25692
46,0
30077
54,0
2003
* Bez rolnictwa indywidualnego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba
pracujących nie przekraczała do 1998 r. 5 osób, a w 1999 r. 9 osób. Pracujących w latach 1990-1996 według stanu
w dniu 31.12, a w latach 1997-2001 według stanu w dniu 30.09.
b Bez podmiotów o liczbie zatrudnionych do 9 osób oraz bez rolników indywidualnych.

Analizując strukturę pracujących według sekcji PKD w roku 2003 najwięcej pracujących
było w przemyśle, handlu i naprawach oraz w edukacji. Największe zmiany w strukturze
pracujących w latach 2001 - 2003 zaszły w przemyśle (nastąpił spadek udziału pracujących
o 4%), w budownictwie (spadek o 1,9%), w handlu i naprawach (wzrost o 1,6%), w obsłudze
nieruchomości i firm (wzrost o 1,2%) oraz w ochronie zdrowia (spadek o 1,2%).
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W sektorze przedsiębiorstw w roku 2003 przeciętne zatrudnienie wynosiło 32516 osób
i w porównaniu do roku 2001 zanotowano spadek o 13,4 pkt. procentowych. Sektor publiczny
w roku 2003 zatrudniał zaledwie 13,6% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw,
natomiast spośród sekcji PKD najliczniej reprezentowaną grupą był przemysł (48,4 %
zatrudnionych), handel i naprawy (17,9%) oraz budownictwo (13,5%). W porównaniu do roku
2001
w strukturze pracujących zmniejszył się udział pracujących w budownictwie, przemyśle oraz w
hotelach i restauracjach, co obrazuje poniższy wykres.
Podstawowe problemy:
Brak wyraźnej specjalizacji gospodarki miasta;
Stosunkowo niska aktywność gospodarcza mieszkańców, szczególnie w tworzeniu spółek
prawa handlowego;
Niedobór aktywności innowacyjnej;
Postępowanie izolacji gospodarczej miasta wywołanej złymi warunkami komunikacyjnymi;
Brak na terenie miasta Parku Technologicznego, Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum
Targowego;
Słaba współpraca pomiędzy sferą naukowo-badawczą a przedsiębiorcami;
S tr u k tu r a p r a c u ją c y c h w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j w e d łu g s e k c ji P K D
w la ta c h 2 0 0 1 i 2 0 0 3
p o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a , k o m u n a ln a ,
s o c ja ln a i in d y w id u a ln a

2 ,4 %
3 ,1 %

9 ,3 %
8 ,1 %

o c h r o n a z d ro w ia i o p ie k a s p o łe c z n a

1 2 ,3 %
1 2 ,8 %

e d u k a c ja

a d m in is tra c ja p u b lic z n a i o c h ro n a ś ro d o w is k a

8 ,8 %
9 ,7 %

o b s łu g a n ie ru c h o m o ś c i i firm

8 ,4 %
9 ,6 %

3 ,9 %
4 ,6 %

p o ś re d n ic tw o fin a n s o w e

2001
2003
9 ,9 %
9 ,1 %

tr a n s p o rt, s k ła d o w a n ie i łą c z n o ś ć
1 ,5 %
1 ,2 %

tu ry s ty k a

1 3 ,1 %
1 4 ,7 %

h a n d e l i n a p ra w y
8 ,5 %
6 ,6 %

b u d o w n ic tw o

2 4 ,1 %

p rzem ysł

ro ln ic tw o ło w ie c tw o i le ś n ic tw o

2 0 ,1 %

0 ,5 %
0 ,5 %

0 ,0 %

5 ,0 %

1 0 ,0 %

1 5 ,0 %

2 0 ,0 %

2 5 ,0 %

3 0 ,0 %
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S tru k tu ra p ra c u ją c yc h w s e k to rz e p rz e d s ię b io rs tw w e d łu g s e k c ji
P K D w ro k u 2 0 0 3 i 2 0 0 1

9 ,6 %
1 0 ,0 %

ob słu ga nieruchom ości i
firm
tran sp ort, sk ładow anie i
łączn ość

tu rystyk a

3 ,7 %
3 ,9 %
2 ,1 %
1 ,8 %

2001
2003
1 7 ,2 %
1 7 ,9 %

handel i napraw y

1 5 ,3 %
1 3 ,5 %

b u d ow n ictw o

4 9 ,1 %
4 8 ,4 %

p rzem ysł

0 ,0 %

1 0 ,0 %

2 0 ,0 %

3 0 ,0 %

4 0 ,0 %

5 0 ,0 %

6 0 ,0 %

5. Główne uwarunkowania rewitalizacji
• Uwarunkowanie ekofizjograficzne Olsztyna
Związki ekofizjograficzne, powiązania przyrodnicze i ekologiczne miasta z regionem
Plan Zagospodarowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego potwierdza
uwarunkowania ekofizjograficzne Olsztyna wynikające z opracowań w skali kraju, regionu
morza Bałtyckiego i europejskiego systemu sieci ekologicznej.
W strukturze Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET obszar Pojezierza wraz z miastem
Olsztyn zyskał rangę obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym oznaczonym 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-Ramuckiej.
Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego również miasto Olsztyn zostało częściowo objęte
Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wyznaczając obszar ochronny doliny środkowej Łyny.
Konsekwencją tych ustaleń jest:
Honorowanie zasad wynikających z opracowania ECONET-PL
Przestrzeganie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego w zakresie ochrony krajobrazu
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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 Olsztyn leży w centralnej części
Pojezierza Olsztyńskiego i stanowi fragment makroregionu Pojezierza Mazurskiego po obu
stronach rzeki Łyny.
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 formami 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 osuszone pod koniec XIX i
XX wieku jezioro (Faiferek i inne na wysokości Kortowa).
Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m. nad poziomem morza najniższe 88 m. nad poziomem
morza.
Uwarunkowania kierunków rozwoju miasta wynikające z uwarunkowań fizjograficznych:
Zróżnicowana wysokość względna rzeźby terenu miasta Olsztyna stanowi jej niewątpliwy
walor krajobrazowy wymagający honorowania w gospodarce terenami i w rozwiązaniach
przestrzennych oraz architektonicznych
Naturalnie utworzone obniżenia terenowe wraz z doliną rzeki Łyny powinny być
zachowane jako ciągi ekologiczne 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 wierceń 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 rozdzielają osady wodnolodowcowe.
Na terenie miasta udokumentowano złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej,
zlokalizowano 16 torfowisk ( łącznie ca 2,1mln3 torfu)
Olsztyn posiada również skomplikowany układ hydrograficzny, jego tereny leżą w trzech
zlewniach: rzeki Łyny i jeziora Wadąg oraz jezior położonych na południe od Olsztyna.
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• Szata roślinna, zieleń
Ilość i różnorodność terenów zieleni w mieście określa skalę problemów co powinno
znaleźć odzwierciedlenie w działaniach 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

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

33,6 m2/M

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 siedliska łęgów olszowych i jesionowo – olszowych, niewielkie wyniesienia
morenowe to siedliska borów mieszanych zagłębienia 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 posiadają w granicach miasta 1247,0 ha . 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 Miejskim powyżej 140 letnie drzewostany 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 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 isniał
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jeszcze rezerwat obejmujący jezioro Tyrsko na skutek penetracji rekreacyjnej i zainwestowania
miejskiego przedmiot ochrony uległ zniszczeniu (reliktowa roślina Isoetes lacustris)
Las Miejski tradycyjnie (już od XIX wieku) użytkowany był w celach rekreacyjnych
mieszkańców Olsztyna a w rejonie Jakubowa funkcjonowało boisko (późniejszy Stadion Leśny)
służące sportom masowym oraz strzelnice sportowe.
Znaczne obszary drzewostanów starych (przekraczające przyjęty wysoki wiek rębności
gatunków), monokulturowa struktura gatunkowa w Lesie Miejskim oraz sposób użytkowania
lasu, powodują problemy do rozwiązania w najbliższych dziesięcioleciach.

• 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 admnistracyjnych 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).

• Zieleń urządzona w mieście
Zieleń urządzona obejmuje 11 zespołów parkowych o łącznej powierzchni 71,9 ha o
różnym stopniu zainwestowania. Projekty przewidują zagospodarowanie 5 parków w tym 3
związanych z doliną rzeki Łyny o łącznej powierzchni ca 22 ha.
Z analizy wynika, iż większość terenów parkowych wymaga znacznych działań nie
uwzględnianych w planach inwestycyjnych i budżecie miasta, a przede wszystkim wymagają
one rewitalizacji.
W procesie projektowania parki nie są traktowane jako samodzielne obiekty lecz stanowią
element ciągów ekologicznych miasta.

• 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 230 ha 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 przy założeniu średniej wielkości ogrodu i odjęciu mieszkańców zabudowy
jednorodzinnej – prawie każda rodzina w mieście posiada ogródek (te wstępne dane
liczone wymagają weryfikacji w szczegółowej analizie problemu).
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. Sikorskiego. Według autorów
tego opracowania stanowią one zagrożenie dla czystości wód Łyny.
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• Zieleń osiedlowa
Zieleń osiedlowa charakteryzuje się odmiennością kształtowania i utrzymania w różnych
rejonach Olsztyna. Jest to wynikiem obowiązujących (w różnym czasie ) przepisów
inwestycyjnych oraz mechanizmów gospodarczych.
Osiedla powstałe dawniej posiadają niezbędną ilość terenów zieleni lecz nie dysponują
odpowiednią ilością miejsc postojowych dla samochodów i poddawana jest naciskom
inwestycyjnym dla zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych. Sytuacja ta dotyczy szczególnie
wschodnich rejonów miasta.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej prawie wszystkie publiczne tereny zieleni i
rekreacji są anektowane przez nową zabudowę.
Najgorzej problem zieleni osiedlowej przedstawia się na terenach inwestycji wielorodzinnych
najnowszych. Wymóg zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy ograniczeniu
przez inwestorów 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 układ 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 stanu między spółdzielniami mieszkaniowymi a gminą Olsztyn
przemawia na jej niekorzyść.

• Zieleń przyuliczna
Szczególnie na obszarze „starego Olsztyna” zieleń wysoka, przyuliczna, placów i skwerów
(drzewa) systematycznie ulega wyniszczaniu i nasadzenia nie są odnawiane od kilkunastu lat.
Podkreślenia wymaga fakt iż w stosunku do historycznego układu na, skutek poszerzania ulic
oraz rozbudowy infrastruktury technicznej, zniszczeniu uległy 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 zasadę realizowaną w Olsztynie przed wojną „miasta
ogrodu”.
Następuje eliminacja zieleni wysokiej (drzewa) w trakcie budowy dróg i brak nowych
nasadzeń dotyczy także dróg wylotowych z Olsztyna.
Odrębnym problemem jest uzupełnianie zieleni przyulicznej nowych tras realizowanych
pośpiesznie bez urządzania zieleni .
Stan ten w wielu wypadków na skutek prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jest nie do
odtworzenia ale należałoby w miarę możliwości podjąć takie próby.

• Klimat
Klimat uwarunkowany lokalnie jest elementami środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora)
jednakże stanowi typowy klimat pojezierny.
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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 wegetacyjny jest bardzo krótki.
Średnia roczna opadów osiąga 600 mm.
Średnia roczna opadów wynosi 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 wiosną i latem północno – zachodnich.

• Zanieczyszczenia wód otwartych
Pomiary zanieczyszczeń stanowiły podstawę do określenia aktualnej klasy czystości
jezior i rzeki Łyny.
Jeziora stanowią niezmiernie cenny element krajobrazu Olsztyna. Wszystkie poza jeziorem
Kortowskim mają korzystne naturalne warunki morfometryczno-zlewniowe. Stan czystości wód
z wyjątkiem jez. Długiego ulega stopniowemu pogorszeniu, jest to związane przede wszystkim
z dużą presją urbanizacji terenów nadbrzeżnych, czego przykładem są tereny nad jeziorem
Podkówka.
Czystość rz. Łyny badana jest w górze rzeki na granicy miasta w dole poniżej oczyszczalni
ścieków. Brak rozeznania o zmianach zanieczyszczenia w granicach miasta.
Oprócz badań fizykochemicznym służącym określeniu klasy czystości wód Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi coroczne badania wód pod względem bakteriologicznym
na wszystkich kąpieliskach nad jeziorami. W granicach miasta nie ma ograniczeń w
użytkowaniu kąpielisk.

• Zanieczyszczenie atmosfery
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, pracownia Pomiarów
Zanieczyszczeń prowadzi całoroczne badania zanieczyszczeń atmosfery. Pomiarów metodą
pasywną dokonywano w 41 punktach. Zastosowana metoda nie pozwala na uzyskanie
pomiarów chwilowych zanieczyszczeń w atmosferze.
Suma tlenków azotu w powietrzu związana jest z ruchem komunikacyjnym i warunków ruchu.
Źródłami emisji dwutlenku siarki jest spalanie w celach energetycznych.
Z uwagi na turystyczną funkcję miasta konieczny jest monitorig zanieczyszczenia powietrza
wykraczający 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. Analiza dotychczasowych pomiarów pokazuje wzrost uciążliwości ulic wraz ze
wzrostem wskaźnika modernizacji.
Z pomiarów dotychczasowych wynika znaczne przekroczenie dopuszczalnego hałasu na
głównych ulicach i węzłach komunikacyjnych.
Zasięg ich oddziaływania nie zostały przebadane.
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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 „Wadąg”.

• Lokalne małe zbiorniki wodne
Zinwentaryzowane przez Wydział Ochrony Środowiska małe zbiorniki wodne ze względu
na celowość utrzymania oraz koszty eksploatacyjne z tym związane wymagają weryfikacji
hydrogeologicznej. Celem tej weryfikacji powinno być stwierdzenie czy mają one charakter
trwały czy spowodowane są innymi czynnikami np. niedrożnym układem melioracyjnym.
Generalną zasadą jest dążenie do utrzymania małych zbiorników wodnych w stanie możliwie
naturalnym.

• 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 wzmożonych opadów (lokalnych powodzi gminnych).
Anomalia klimatyczne ostatnich lat prognozowane jako trend narastający zmuszają gminę do
traktowania tych terenów jako zapobiegającym szkodom, które w kryzysowej sytuacji mogłaby
spowodować rzeka Łyna.

• Obszary administracyjnie chronione
W granicach administracyjnych miasta obszarami objętymi prawną ochroną są dwa
rezerwaty przyrody:
– rezerwat torfowiskowy „Mszar” (4,45ha)
– rezerwat torfowiskowy „Redykajny” (10,38ha)

• Ochrona dziedzictwa kulturowego
Pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w granicach
administracyjnych miasta Olsztyna, znajduje się ponad 400 obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz ponad 1600 obiektów objętych ochroną konserwatorską. Wśród nich znajdują
się oprócz Starego Miasta i Kortowa zespoły zabudowy dawnych koszar wojskowych.

• 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
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Polsce po odłączeniu od nich Obwodu Kaliningradzkiego (wraz z historycznym ośrodkiem
regionu Królewcem.)
Z dawnego ośrodka ponadpowiatowego w Prusach Wschodnich - siedziby rejencji (obok
Królewieckiej, Gąbińskiej i Kwidzyńskiej) Olsztyn po wojnie stał się stolicą Okręgu Mazurskiego
a następnie województwa Olsztyńskiego, obecnie zaś Warmińsko-Mazurskiego.
Bardzo szybko bo już przed 1950 rokiem osiągnął przedwojenną liczbę ludności tzn.ca
42 000 mieszkańców by obecnie liczyć ponad 180 000 mieszkańców.
Olsztyn należy zaliczyć do średniej wielkości miast w Polsce o ograniczonym wpływie na
urbanizację obszaru otaczającego. Tym samym obserwowane w rejonie miasta procesy
urbanizacyjne są bardzo ograniczone. Można na jego przykładzie 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 największymi miastami jest Elbląg – ca 130 000 i Ełk – 56 000
mieszkańców. Pozostałe miasta siedziby powiatów liczą ca 30 tysięcy mieszkańców.
Wymienione trzy największe miasta maja swoją specyfikę, charakteryzują się różnymi siłami
miastotwórczymi które doprowadziły je do obecnego stanu rozwoju i w skali regionu stanowią
trzy bieguny wzrostu w wielu dziedzinach i konkurują ze sobą.
Trzeba za nietypowe uznać mechanizmy które doprowadziły do rozwoju Olsztyna, nie był to
rozwój przemysłu. 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 obszarze 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, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.
Tereny największego inwestowania gmin otaczających Olsztyn przylegają do granic
administracyjnych miasta. Tak przebiegająca 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 z sobą wiele konfliktów interesów miasta i gmin,
nieuregulowanych do końca zależności funkcjonalnych, infrastrukturalnych i gospodarczych.
Przy niezależnym prowadzeniu polityki poszczególnych gmin brak jest mechanizmów i
narzędzi prowadzących do koordynacji także przestrzennej i funkcjonalnej tych żywiołowo
przebiegających procesów.
Wykorzystanie infrastruktury technicznej i społecznej miasta bez potrzeby inwestowania na
terenie gminy decyduje o lokowaniu terenów inwestycji w bezpośredniej strefie oddziaływania
Olsztyna.
Procesy urbanizacyjne prowadzące do powstania aglomeracji olsztyńskiej obserwuje
się w stadium początkowym. W otoczeniu słabo zurbanizowanego regionu dotyczy to najbliżej
położonych miejscowości w zasięgu oddziaływania Olsztyna. Czynnikami spowalniającymi
zjawisko pełnej integracji funkcjonalno-przestrzennej i gospodarczej jest odrębność
administracyjna tych jednostek osadniczych (gmin). Wszystkie inne czynniki, a zwłaszcza
wykształcone już powiązania funkcjonalno-przestrzenne, infrastrukturalne i gospodarcze
powodują, że już dzisiaj związki między nimi są tak silne, że mogłyby to być peryferyjne
dzielnice Olsztyna.
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Obserwuje się, wyraźnie rejestrowaną statystycznie, tendencję osadnictwa mieszkańców
Olsztyna poza miastem i dojeżdżania do pracy w mieście. Zjawisko to ma charakter rosnący
na co wpłynie w przyszłości niewątpliwie technologia pracy, komputeryzacja i poprawa
łączności.
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 zdominowaną 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.
Odczuwalny zasięg oddziaływania miasta 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.

• Kultura

-

W Olsztynie działalność kulturalną w różnorodnych formach prowadzą jednostki podległe:
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucje artystyczne, ośrodki
kultury)
Samorządowi miasta na prawach powiatu (instytucja artystyczna, placówki
upowszechniania kultury, galeria)
Spółdzielniom mieszkaniowym (osiedlowe kluby kultury)
Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurski (ośrodek kultury studenckiej)
Organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia i związki twórcze, stowarzyszenia
społeczno-kulturalne, fundacje)
Osobom fizycznym (agencje artystyczne, promocyjne, szkoły, kluby tańca, teatry, galerie,
kina)

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 .:
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-

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.

25 czerwca 1999 r. Rada Miejska w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie podziału
Miejskiego Ośrodka Kultury i utworzenia z dniem 1 stycznia 2000 roku dwóch odrębnych
instytucji tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W roku 2004 powstała
biblioteka multimedialna.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne opiera swoją działalność na bazie
dwóch obiektów – planetarium wyposażonego w salę projekcyjną i wykładową oraz
obserwatorium astronomicznego.
Funkcjonujące w mieście trzy kina są własnością gdańskiej spółki „NEPTUN”, w budowie jest
multikino o sześciu salach kinowych.
Olsztyński Teatr Lalek realizuje zadania w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
artystycznej w dziedzinie teatru lalkowego i innych form teatralnych adresowanych do dzieci
i dorosłych.
Biuro Wystaw Artystycznych realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury,
zaspokajania i rozwijania potrzeb kulturalnych poprzez prezentację najwartościowszych
dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej.
Teatr im. Stefana Jarcza, Filharmonia i Muzeum Warmii i Mazur administrowane są przez
Urząd Marszałkowski.
W Olsztynie od wielu lat obserwuje się znaczną aktywność w zakresie organizacji imprez
kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych szczególnie w letnim sezonie turystycznym.

• Problemy mieszkaniowe
Zabudowę mieszkaniową miasta Olsztyna można podzielić wg okresu powstania na
przedwojenną, skoncentrowaną w dzielnicach Śródmieścia, Zachodnia i Zatorze oraz
powojenną powstałą głównie w nowych osiedlach zrealizowanych od podstaw.
Wielkości tych substancji mieszkaniowych umożliwia porównanie do ilości mieszkańców
w 1939 roku (ca 45.000 M) oraz obecnie (powyżej 174.000 M). Oznacza ono prawie
czterokrotny (3,8) wzrost potrzeb mieszkaniowych miasta w okresie 55 lat.
Powyższe przeliczenie jest z konieczności uproszczone gdyż nie uwzględnia ono zniszczeń
wojennych, odbudowy, rozbiórek 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.
Równolegle trwa uzupełnianie zabudowy i rozbudowa osiedli jednorodzinnych takich jak Dajtki,
Likusy, Gutkowo, Zielona Górka, Kolonia Mazurska a w ostatnim okresie Redykajny.
Wejście inwestycyjne na nowe tereny, poza zainwestowanie przedwojenne, pochłonęło
obszar o powierzchni zbliżonej do 8,5 km2 w tym zabudowa wielorodzinna (ca 390 ha) i
jednorodzinna (ca 450 ha).
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Wobec łącznej powierzchni 10,5 km2 terenów mieszkaniowych w mieście można przyjąć, że 80
% zabudowy jest w średnim i wyższym stanie technicznym wynikającym z wieku budynków.
Ten dość optymistyczny obraz psują jednak niski standard wyposażenia technicznego, fatalne
wykonawstwo, nieodpowiednie techniki budowlane i architektura obiektów.
Pozostałe 20 % zabudowy to budynki powstałe przed wojną, o wieku 60 i więcej lat
kwalifikujące się do remontów kapitalnych. W tej grupie budynków znajduje się 60 %
komunalnych zasobów Gminy Olsztyn.
NIEKTÓRE MIERNIKI W ZAKRESIE MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU.
WYSZCZEGÓLNIENIE

1998

1999

OGÓŁEM
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................

3,09

3,26

1 mieszkania .........................................................................

55,2

59,9

1 izby.....................................................................................

17,9

18,4

na 1000 ludności ..................................................................

6,8

5,7

na 1000 zawartych małżeństw .............................................

1371,2

1079,6

Izby na 1000 ludności ...............................................................

21,0

18,7

2,95

3,04

49,9
16,9

50,2
16,5

5,6
1135,9
16,9

4,0
751,4
12,1

5,85

4,92

178,9
30,6

155,0
31,5

0,2
46,1
1,3

0,5
93,8
2,5

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:

Mieszkania:

w tym: SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:
1 mieszkania .........................................................................
1 izby.....................................................................................
Mieszkania:
na 1000 ludności ..................................................................
na 1000 zawartych małżeństw .............................................
Izby na 1000 ludności ...............................................................
BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:
1 mieszkania .........................................................................
1 izby.....................................................................................
Mieszkania:
na 1000 ludności ..................................................................
na 1000 zawartych małżeństw .............................................
Izby na 1000 ludności ...............................................................
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Jako pozytywy ostatnich lat należy wymienić:
wzrost średniej powierzchni mieszkania
przewyższenie liczby oddanych mieszkań w stosunku do liczby zawartych małżeństw;
wzrost liczby mieszkań w budynkach indywidualnych
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.
Potwierdza to również bardzo niski wskaźnik budownictwa indywidualnego na 1000 M.
Zakres potrzeb remontowych przekracza możliwości budżetu gminy.
Z ogólnej liczby ca 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 w tej liczbie mieszkań w budynkach do
wyburzenia.
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.
Prognoza liczby ludności zakłada umiarkowany wzrost do wielkości 211,5 tys. w roku
2030. Oznacza to średni przyrost 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.

• Stopień zainwestowania terenów
Stopień zainwestowania terenów wykazuje dużą zmienność intensywności zabudowy
na obszarze miasta.
W rozmieszczeniu terenów o różnej skali intensywności wystepują dwie prawidłowości, a mianowicie:
intensywność zabudowy jest najważniejsza na terenach centralnych miasta, a najniższa
na obrzeżach;
osiedla starsze mają wyższą intensywność niż osiedla młodsze
Większość dużych osiedli jak Nagórki, Jaroty, Podgrodzie, Pieczewo mają intensywność
zabudowy na średnim poziomie (poniżej 0,5) dopuszczając możliwość jej podniesienia.
Ale te same osiedla charakteryzują się monokulturą mieszkaniową (osiedla-sypialnie
z zaniżonym programem usługowym) o stosunkowo wysokim wskaźniku gęstości zaludnienia.
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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 intensyfikacje są nikłe i nie przekraczają 5 % populacji.
Dlatego osiedla te w dłuższej perspektywie czasu powinny podlegać restrukturyzacji
polegającej głównie na podnoszeniu standardów, zwiększaniu ilości usług, podwyższeniu
wskaźnika m2 na mieszkańca oraz na zagospodarowaniu terenów zieleni i rekreacji.
Obszary te przewidywane są do rewitalizacji (patrz pkt 1 niniejszego opracowania).

•

Turystyka

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 odczuwa się niedostatek w wielu jej elementach dotyczących zarówno usług
turystycznych jak i usług towarzyszących turystyce.
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.
Baza noclegowa Olsztyna rozwija się i z roku na rok przybywa nowych miejsc. Poprawia się
także jakość oferowanych usług.
Poprawę należy odnotować w zakresie usług gastronomicznych.
Same hotele dysponują blisko 900 miejscami gastronomicznymi, a korzystają z nich nie
tylko goście hotelowi. Obserwuje się także wzrost liczby restauracji, barów i kawiarń.
Jakkolwiek w zakresie działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego mieści się również
informacja turystyczna, to ogniwo obsługi turystów można ocenić w Olsztynie bardzo nisko.
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.
Jedną z atrakcji turystycznych Olsztyna jest pewna ilość średniowiecznych obiektów
zabytkowych. 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 odwiedzających Olsztyn w tym okresie w ogólnej liczbie przyjeżdżających w
ciągu całego roku waha się granicach 70% - 80%. Cudzoziemcy stanowią co roku około 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 odwiedzających 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 przeciętnie na jedną noc, maksymalnie na dwie (na liczby te
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wpływają również przyjeżdżający w celach służbowych). Dla pozostałych ( tj innych niż hotele )
miejsc noclegowych wskaźniki te wynoszą od 1,65 do 5,40 .
Wyraźna poprawa czystości wód umożliwia aktywizację turystyczną Łyny i jej dopływów
przydatnych dla turystyki wodnej (głównie kajakowej). Rzeki te stały się w ostatnim
dziesięcioleciu przedmiotem zainteresowania turystów.
Aktywizacja doliny rzeki Łyny objęłaby wiele dziedzin jednocześnie aktywizując turystycznie
rzekę wraz jej dopływami stanowiącymi szlaki kajakowe.

• Sport i rekreacja
W 1999r. zadania własne Miasta Olsztyn były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz podmioty niepubliczne, w tym kluby.
Analiza stanu bazy sportowej pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
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 ponadto 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 wyczynowego, 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
sportowymi różnych części miasta.

•

Infrastruktura techniczna

Gmina Olsztyn na tle układu transportowego i sieci infrastruktury technicznej regionu
stanowi węzeł układu komunikacyjnego dróg krajowych, regionalnych i powiatowych oraz kolei.
Stanowi tez 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 wodę i odbioru ścieków i odpadów.
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 autobusów o różnej pojemności (od 280
do 29 pasażerów). W dni robocze wykorzystanie komunikacji wynosi ok. 80%.
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Komunikacja lotnicza Olsztyna odbywać się może za pomocą lotnika w Szymanach.
W perspektywicznej sieci lotnisk transportu cywilnego w Polsce lotnisko w Szymanach
przewidziane jest 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.

•

Komunikacja samochodowa

Dokonane pomiary ruchu (powiązane z badaniem ankietowym) wskazują iż największe
natężenia ruchu mierzone na wlotach do miasta z kierunków Olsztynka, Ostródy, Biskupca
i Dobrego Miasta (przejście graniczne w Bezledach).
Ulice Olsztyna w stanie istniejącym na wielu odcinkach są przeciążone, co wynika zarówno
z ich przekroju poprzecznego, z rozwiązań geometrycznych węzłów komunikacyjnych jak
i sygnalizacji świetlnej ruchu. Największe obciążenia (powodujące korki komunikacyjne)
występują w rejonach: ul. Limanowskiego, placu Bema, na ul. Kętrzyńskiego, na ul.
Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z Pstrowskiego, na ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego, na
skrzyżowaniu Śliwy i Mochnackiego, na ul. Bałtyckiej w rejonie wiaduktu, w al. Wojska
Polskiego od Jagiellońskiej do wiaduktu, na ul.Wilczyńskiego. Większość skrzyżowań o dużym
obciążeniu jest nieprzystosowana do istniejącej struktury ruchu.
Stan techniczny obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) w Olsztynie pozostawia wiele do
życzenia; na 23 obiekty 8 wymaga remontów. Z dwóch wiaduktów łączących Zatorze z
miastem tylko jeden spełnia normy unijne obciążeń.
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 projektowania osiedli przyjmowane były założenia (różne
zależnie od czasu powstawania osiedla) rezerwacji tylko pewnego procentu miejsc
postojowych
w poziomie terenu, reszta miała być zapewniona na parkingach wielokondygnacyjnych.
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.)
Ruch wewnętrzny miasta determinowany jest przede wszystkim rozmieszczeniem
miejsc pracy i miejsc zamieszkania, które generują dwa szczytowe obciążenia ulic; szczyt
poranny (do pracy) i szczyt popołudniowy (do domu).
Ograniczenia możliwości kształtowania układu komunikacyjnego (prowadzenia tras) wynikają z
ukształtowania (konfiguracji) terenu w mieście,
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-

rozmieszczenia lasów i jezior,
trudnej do pokonania ze względów hydrogeologicznych doliny rzeki Łyny,
układu torów kolejowych, istniejącej zabudowy miasta a także stanu władania terenami w
mieście, czynniki te znacznie ograniczają pole manewru w projektowaniu.
Zmusza to do uwzględnienia śladu ulic zarezerwowanych w dotychczasowych planach po
poddaniu ich weryfikacji.

Główne problemy komunikacyjne miasta:
Rozmieszczenie miejsc pracy i miejsc zamieszkania w Olsztynie powoduje potoki ruchu z
wyraźnymi szczytami rannym i popołudniowym – należy na tych trasach zwiększać ich
przepustowość, usprawniać komunikację masową oraz dla zmniejszania przemieszczeń
tworzyć miejsca pracy w południowej części Olsztyna;
Usprawnienie powiązań Zatorza z pozostałymi częściami miasta;
Odciążenie śródmieścia z ruchu tranzytowego - tranzytu międzydzielnicowego i
zewnętrznego. Możliwe jest to jedynie przez powstanie trasy opasującej Śródmieście oraz
eliminacji tranzytu zewnętrznego, szczególnie ulic Zatorza;
Usprawnienie powiązań peryferyjnie położonych osiedli mieszkaniowych ze śródmieściem;
Eliminacja tranzytu zewnętrznego z nieprzystosowanych do ciężkiego ruchu ulic miasta
gdyż przekłada się to na koszty remontu ulic, ograniczenie przepustowości ulic,
zanieczyszczenie atmosfery i hałas;
Rozwiązanie problemu deficytu miejsc postojowych w śródmieściu i na osiedlach
mieszkaniowych przez budowę parkingów wielopoziomowych, działania organizacyjne;
Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich w mieście;
Dokonanie weryfikacji organizacji uchu w dotychczasowych planach;
Realizacja (inwestycje, modernizacja) kompleksowo całych ciągów komunikacyjnych
w celu koncentracji działań inwestycyjnych i remontowych 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 publiczna
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.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.
Wobec narastających trudności w Olsztynie w zakresie komunikacji indywidualnej, trudności
parkingowych szczególnie w Śródmieściu szczególnej wagi nabiera problem poprawy
funkcjonowania komunikacji masowej która musi w większym stopniu przejąć zadania
komunikacyjne w mieście.
Zdaniem kierownictwa przedsiębiorstwa MPK brak poprawy obsługi i rozwoju
przedsiębiorstwa spowodowane są zamrożeniem dopłat do kosztów przewozu osób objętych
systemem ulg taryfowych i całkowitych zwolnień od opłat. Nie realizuje się poprawy 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.
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Z uwagi na rosnącą konkurencję innych przewoźników prywatnych MPK uruchomiło linie
minibusowe uzupełniające, ich potencjał przewozowy kształtuje się na poziomie 500 000 km
rocznie.
W aktualnym stanie obsługi stopień wykorzystania miejsc w ujęciu całodobowym wynosi 30%
co uznać należy za dobry wynik.

• Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie Olsztyna w wodę pitną odbywa się z ujęć podziemnych. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych 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.
Udokumentowane i eksploatowane ujęcia i stacje uzdatniania wody wykorzystywane są w ca
50% swojej wydajności.
Tym samym problemem jest pewność zasilania oraz układ sieci zabezpieczających potrzeby
inwestycyjne miasta.

• Kanalizacja sanitarna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest dysponentem 198,9 km sieci
kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 do 1,4 m , 31,9 km podłączeń domowych o
średnicach 0,15 m.
W eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znajduje się także 16
przepompowni ścieków sanitarnych.
Układ kolektorów głównych i kanałów drugorzędnych pozwala aktualnie na odprowadzenie
ścieków sanitarnych z prawie wszystkich rejonów miasta, za wyjątkiem dzielnicy
przemysłowo-składowej (wschodnia część miasta).
Trudności w odprowadzaniu ścieków sanitarnych w dzielnicy przemysłowo-składowej
spowodowane są przeciążeniem systemu kanalizacyjnego. Na przeciążenie systemu wpływa
nie tylko ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych, ale też zły stan techniczny sieci oraz
podłączenia kanalizacji deszczowej baz i zakładów przemysłowych do sieci sanitarnej.
Rozbudowa Olsztyna i podłączanie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej
sąsiadujących miejscowości stwarzają potrzebę budowy nowych odcinków kanałów dla
odciążenia kolektorów istniejących.
Realizacja budownictwa na obrzeżach miasta (osiedla Gutkowo, Redykajny, Kortowo–Sady)
spowoduje konieczność dalszej rozbudowy systemu kanalizacyjnego wg zatwierdzonych
opracowań.
Wszystkie obiekty, zlokalizowane w pobliżu jeziora, pozostające poza zasięgiem możliwości
grawitacyjnego spływu ścieków, muszą posiadać lokalne przepompownie, eksploatowane
przez ich właścicieli.
Rozpoczęto realizację II etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej przy udziale
środków Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu w latach 2005-2008 pozwoli na
kompleksowe uporządkowanie problemów miasta w zakresie wodociągów, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
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• Oczyszczalnia ścieków
Miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków oddaną do eksploatacji
w 1984 r. Przepustowość wynosi średnio 56 135 m3/d, max. 63 310 m3/d. Rezerwa
przepustowości wynosi ok. 34 %. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łyna. W roku 2004
przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków. Inwestycja była dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej (ISPA) dostosowując ją do standardów europejskich w zakresie
ochrony środowiska.

• Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej stanowi własność Gminy Olsztyn. Wykonana jest z rur
betonowych 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 deszczowe, brak jest też podczyszczalni ścieków deszczowych, przed
wpuszczeniem ich do rzeki Łyny. Taki stan powoduje zanieczyszczanie wód i w najbliższym
czasie zdecydowana poprawa tego stanu będzie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych.
Braki uzbrojenia niektórych rejonów miasta w sieć kanalizacji deszczowej oraz zły stan
techniczny kanałów powodują niewydolność istniejącego systemu w okresie intensywnych
opadów atmosferycznych.
Stan techniczny większości kanałów istniejących kwalifikuje je do przebudowy.
Olsztyn posiada przestarzałą zdekapitalizowaną kanalizację deszczową z wyjątkiem odcinków
nowych odprowadzających wody opadowe z nowobudowanych ulic i osiedli.
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.
Program modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej w mieście w ramach II etapu
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej zostanie zrealizowany w latach 2005-2008.

• Zaopatrzenie miasta w ciepło
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 Elektrociepłowni Michelin i Ciepłowni
w Kortowie. Kotłownie te opalane są miałem węglowym. W eksploatacji Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest także 7 kotłowni lokalnych.
Długość sieci cieplnej wynosi obecnie około 132 km i zasila ponad 870 węzłów ciepłowniczych.
Sieć cieplna miasta Olsztyna stanowi jeden system. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”
posiada własną sieć ciepłowniczą.
Stan techniczny infrastruktury ciepłowniczej, dzięki prowadzonym remontom i
modernizacjom, jest dobry, a układ połączonej sieci cieplnej zasilanej z kilku źródeł zapewnia
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dużą pewność obsługi. Dla przypadków awaryjnych opracowany jest program pracy sieci
cieplnej
z możliwością odłączenia każdego ze źródeł.
Na terenie miasta Olsztyna mimo monopolu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
zasilania w ciepło powstaje zabudowa z lokalnymi kotłowniami dla jednego lub kilku budynków
zasilane gazem.

• Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną
Zasilanie Olsztyna i przyległych gmin 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 fabryce Michelin, małych elektrowniach wodnych, oszczyszczalni ścieków
i wysypiska odpadów.
Ze stacji Mątki oraz Olsztyn 1 wyprowadzona jest sieć 110 kV zasilajaca 6 stacji 110/15 kV
należących do Zakładu Energetycznego Olsztyn (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 Michelin.
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 transformatorowych 15/0,4 kV.
Łączna długość sieci 0,4 kV wynosi 647 km z czego ponad 70% stanowi sieć kablowa.
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.
Stan funkcjonalny sieci na terenie miasta Olsztyna należy uznać za dobry. Struktura
sieci 110 kV oraz liczba i lokalizacja 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 dziłań inwestycyjno-remontowych i eksploatacyjnych.
Obecna struktura i stan techniczny sieci nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. Dalszy
rozwój sięci jest dostosowany do z rozwoju i zagospodarowania terenów miasta.

• Zasilanie miasta w gaz.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie działa w strukturze organizacyjnej Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna z jednoosobowym udziałem Skarbu
Państwa. 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. Gaz ziemny pod wysokim ciśnieniem dla potrzeb miasta dochodzi
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od strony południowej – przy szocie Warszawa-Olsztyn. Wcześniej gazociąg odgałęzia się na
płn.-wsch. – okrąża miasto od strony wschodniej i biegnie na płn. zasilając województwo.
Olsztyn zasilany jest poprzez trzy stacje redukcyjne gazu I-go stopnia – obniżające ciśnienie
gazu z wysokiego do średniego ciśnienia.
W układzie zasilania miasta pracuje 28 stacji redukcyjnych obniżających średnie
ciśnienie do niskiego. Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia służą do zasilania w gaz sieci
dystrybucyjnej niskiego ciśnienia do 5kPa (ciśnienie robocze wynosi od 18 – 25 hPa).
Przepustowość tych stacji jest różna w zależności od potrzeb i wynosi 200–3000 Nm3/h.
Zamierza się zainstalować na każdej stacji układy pomiarowe, co pozwoli nam zoptymalizować
średnice gazociągów i lepiej eksploatować system. Średni stopień wykorzystania
przepustowości stacji wynosi 62%.
W mieście Olsztynie obsługiwanych jest 55 tys. odbiorców gazu przez 42 km sieci średniego
ciśnienia oraz 190 km sieci niskiego ciśnienia.
Stopień gazyfikacji miasta wynosi 86 % /tzn. obejmuje tylu potencjalnych odbiorców/.
Gazociągi powyżej 30 lat – 22,00%, gazociągi od 30-10 lat – 13,50%, gazociągi poniżej 10lat –
64,50%
W chwili obecnej występują duże nadwyżki w możliwościach zasilania gazem. Ograniczenia
stanowi w niektórych częściach miasta przepustowość przewodów gazowych, koszt budowy
gazociągów i stacji redukcyjnych.

• Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (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 kompaktorowym. Rocznie wysypisko przyjmuje
ca 70 000 Mg/rok. odpadów. Równocześnie trwają prace nad rekultywacją hałdy. Prace
rekultywacyjne obejmują wykonanie warstwy uszczelniającej powierzchni składowiska,
odwodnienie i odgazowywanie.
Z 80% powierzchni składowiska prowadzone jest odgazowywanie. Gaz wysypiskowy (60%
metanu) porusza elektrociepłownię z silnikiem gazowym o mocy 800 kV. Energia elektryczna
sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu i 100 kW, ciepła wykorzystywane jest przez
Kombinat Ogrodniczy w Łęgajnach. Na terenie miasta odpady gromadzone są w typowych
pojemnikach 0,11 m3, 1,1 m3, oraz w kontenerach 7 i 9 m3 pojemności.
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 odpadów odbywa się do rozstawionych na terenie miasta zestawów
kontenerów z przeznaczeniem na; papier, szkło, odpady plastikowe, baterie
Program selektywnej zbiórki odpadów wprowadzany był etapowo w powiązaniu z edukacją
ekologiczną społeczeństwa. Rozszerzany jest na osiedla zabudowy jednorodzinnej.
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Na zlecenie Urzędu Miasta opracowana została koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych.
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
sortownia surowców wtórnych
Technologia zakładu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

•

Najważniejsze problemy zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna.

Istniejąca struktura przestrzenna miasta ma znaczny wpływ na warunki i jakość życia
mieszkańców zarówno w skali miasta jak i osiedli. Główne problemy wynikające z niej dla
Olsztyna to:
▫ Olsztyn uległ znacznemu rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i przestrzennemu pod
wpływem specyfiki warunków fizjograficznych oraz zasad wynikających z „Karty Ateńskiej”
a także technologii stosowanej przy budowie miasta („wielka płyta”).
Miasto zostało podzielone na rejony o jednorodnych funkcjach:
- rejony zamieszkania (osiedla mieszkaniowe),
- rejony koncentracji działalności gospodarczej (tereny przemysłowo-składowe),
- rejony wypoczynku i rekreacji ogólnomiejskiej i turystyki (tereny nadjeziorne, las
miejski),
- centrum ogólnomiejskie (Śródmieście i Stare Miasto)
Ta sytuacja przestrzenna skutkuje wieloma uciążliwościami dla mieszkańców, a przede
wszystkim trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi z wymuszanych koniecznością
dojazdów w ciągu dnia w relacjach: miejsce zamieszkania – miejsce pracy – miejsce
zamieszkania, a także miejsce zamieszkania – teren Centrum (usługi) i tereny rekreacji.
W zabudowie mieszkaniowej dominuje budownictwo wielorodzinne (powodujące
koncentrację mieszkańców na ograniczonym terenie). Budownictwo takie to blisko 80%
terenów mieszkaniowych, reszta to peryferyjnie położone tereny jednorodzinne.
Obecny stan zainwestowania w ogromnym stopniu determinuje przyszłe kierunki rozwoju
i kształt miasta. Niektóre decyzje w skali miasta są już nie do odwrócenia, potrzebne są
działania łagodzące powstałą sytuację.
▫ W Olsztynie nie wykształciło się usługowe Centrum miasta, które powinno także
zaspokajać potrzeby regionu (funkcje metropolitarne stolicy regionu), namiastką jego jest
Stare Miasto.
Brakuje obiektów kultury, rozrywki i sportu, żaden z istniejących obiektów sportowych nie
spełnia wymogów organizacji imprez międzynarodowych, miasto posiada tylko jedną
pływalnię.
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▫ W strukturę miasta nie zostały włączone opuszczone przez wojsko tereny koszar oraz
dawnego poligonu na Pieczewie i strzelnicy w Lesie Miejskim.
▫ Rozległe, odległe od miejsca zamieszkania tereny rekreacji nie zostały w należyty
sposób zagospodarowane.
Ich użytkowanie odbywa się w sposób niezorganizowany, wbrew zasadom ochrony
środowiska.
Nadal ma miejsce zjawisko „odwracania się” miasta od rzeki, nad którą leży i
niewykorzystanie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych Łyny.
▫ Niewykorzystany jest naturalny ciąg przestrzeni publicznych jaki tworzą tereny zieleni
doliny rzeki Łyny i niezagospodarowanych parków do niej przylegających, nie w pełni
wykorzystywane są walory rekreacyjne Lasu Miejskiego.
▫ Wiele rejonów miasta jest wyraźnie niedoinwestowanych a przez to zaniedbanych np.
tzw. Dzielnica Przemysłowo-Składowa, rejon dworca, wnętrza bloków zabudowy
Śródmieścia i Zatorza.
Inne, jak tereny mieszkalne zabudowy wielorodzinnej (tzw. blokowiska) są w różnym
stopniu pozbawione terenów i usług.
Sytuację pogłębia fakt, iż na obrzeżach granic administracyjnych (na terenie gmin)
powstają nowe osiedla zabudowy jednorodzinnej zupełnie pozbawione usług a ich
mieszkańcy obciążać będą usługi w granicach miasta.
▫ Na terenie całego miasta (w różnym stopniu) ma miejsce niekorzystny bilans
zaspokojenia potrzeb parkingowych.
Fakt ten dotyczy zarówno osiedli mieszkaniowych jak i Śródmieścia, które jest i ma być
terenem koncentracji większej ilości miejsc pracy i usług. Niedobory miejsc parkingowych
to
wynik centralnej polityki poprzedniego okresu w zakresie komunikacji (wskaźnik
motoryzacji i niezbędnej ilości miejsc postojowych) oraz uwarunkowań wynikających z
istniejącego stanu zabudowy.
▫ Tranzytowy ruch zewnętrzny (tzw. TIR-y) przebiega wewnętrznym układem ulic miasta,
natomiast ruch między dzielnicami przebiega przez zatłoczone Śródmieście (odwlekana
jest budowa obwodnicy Olsztyna i trasy otaczającej Śródmieście).
▫ Nie rozwiązane są wszystkie problemy gospodarki komunalnej a przede wszystkim
unieszkodliwianie odpadów.
Rejestr braków i potrzeb można by mnożyć, wymieniono tu tylko najważniejsze. Wiele z
nich poprzez przygotowywane działania mają szanse rozwiązania w najbliższym
dziesięcioleciu. Inne ze względu na ograniczony budżet gminy Olsztyn muszą być
rozwiązywane poprzez partnerstwo publiczno-prywatne lub czekać wiele lat. Fundusze Unii
Europejskiej znacznie przyśpieszają plany miasta lecz ograniczenie stanowi wysokość
potrzebnego wkładu własnego gminy do tej pomocy.
Z najważniejszych sygnalizowanych problemów wynika:
- Konieczność tworzenia nowych miejsc pracy na terenach dużych dzielnic
mieszkaniowych co prowadziłoby do zmniejszenia potrzeb transportu miejskiego
(przemieszczania się miejsce zamieszkania – miejsce pracy).
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-

-

-

-

Przy świadomości tranzytowego charakteru miasta w ruchu turystycznym przez
tworzenie odpowiednich atrakcji dążenie do jak najdłuższego zatrzymania turystów w
Olsztynie.
Należy prowadzić politykę tworzenia nowych miejsc pracy na terenach dużych dzielnic
mieszkaniowych co prowadziłoby do zmniejszenia potrzeb transportu miejskiego
(przemieszczania się miejsce zamieszkania – miejsce pracy).
Konieczne jest uszczegółowienie „Zintegrowanego programu rozwoju transportu
publicznego” prowadzące do określenia działań inwestycyjnych i organizacji ruchu na
głównych ciągach ulicznych usprawniających komunikacje publiczną. A także
sukcesywna i przyspieszona realizacja programu rozwoju układu komunikacyjnego
miasta zawartego w „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania
Przestrzennego m. Olsztyna”.
Należy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim rozwijać metropolitarne funkcje
miasta, szczególnie w zakresie:
▫ tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjności i rozwoju
gospodarczego (np. park technologiczny, regionalne centrum targowe i konferencyjne
itp.);
▫ obiektów kultury (teatr, muzeum, filharmonia itp.);
▫ obiekty sportu i rekreacji pozwalające na organizację imprez międzynarodowych
(w tym regionalna baza ratownictwa wodnego, bazy sportów wodnych, zespół
kąpieliska miejskiego, baseny, stadiony);
▫ obiekty obsługi ruchu turystycznego i towarzyszące;
Niezbędne jest przy współpracy z władzami gmin rozwiązywanie problemów
występujących na styku terenów miasta i gmin otaczających Olsztyn.

6. Analiza SWOT
SILNE I SŁABE STRONY (Atuty i słabości organizacji)

•

Silne strony
-

Istniejące rezerwy terenów (pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowo-składowe,
rekreacyjne)
Istniejące znaczne rezerwy wody pitnej z ujęć głębinowych
Istniejący potencjał naukowy – zaplecze dla rozwoju przemysłu spożywczego i
biotechnologii
Rozwinięty ośrodek akademicki (Uniwersytet Warmińsko Mazurski wraz z szeregiem
szkół wyższych niepublicznych)
Rozwinięta sieć telekomunikacyjna, ciepłownicza, gazownicza i energetyczna
Rozwinięty ośrodek administracyjny o randze ponadregionalnej; w sieci osadniczej
kraju - Krajowy Ośrodek Równoważenia Rozwoju
Walory lokalizacyjne –
▪ centrum regionu o atrakcyjnych turystycznie walorach przyrodniczych, w obszarze
Zielonych Płuc Polski, Wielkich Jezior Mazurskich
▪ graniczącego z całą długością granicy rosyjskiej
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-

•

▪ znaczny potencjał terenów sprzyjających rekreacji i turystyce (lasy, jeziora w
granicach miasta
Posiadanie statusu podstrefy ekonomicznej przez część terenów przemysłowo
składowych
Tradycje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego
Wdrożona polityka jakości potwierdzona certyfikatem ISO

Słabe strony
-

-

-

-

-

Niewydolny układ komunikacyjny miasta (w tym brak miejsc parkingowych,
niewystarczająca ilość połączeń dzielnicy Zatorze z resztą miasta, a istniejące
wymagają gruntownej modernizacji) i ograniczona dostępność komunikacyjna
zewnętrzna (poza systemem TINA)
Zaniedbania w zakresie urządzenia terenów zielonych w przestrzeni publicznej
powodujące postępującą ich degradację
Niedostatek i nieoptymalne rozmieszczenie w przestrzeni obiektów infrastruktury
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenach osiedli mieszkaniowych
Istniejące bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych
Zły stan techniczny kanalizacji deszczowej
Położenie peryferyjne w stosunku do krajowych centrów wysokiej aktywności
gospodarczej i kulturalnej
Słabo wykształcone stosunki z sąsiedzkim Obwodem Kaliningradzkim
Brak planów zagospodarowania przestrzennego dla ok. 40% obszarów miasta
Ograniczone tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego
Występujące przypadki niehonorowania reguł ładu przestrzennego poprzez naruszanie
harmonii architektonicznej cennych obszarów zabudowy
Brak aktywnego wpływu na władze spółdzielni mieszkaniowych (i innych właścicieli
terenów) w zakresie urządzenia zieleni i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
parkingów
Znaczne obszary zdegradowanych i wyłączonych funkcjonalnie z tkanki miejskiej
terenów powojskowych
Znaczące zaniedbania w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego brzegów rzeki
Łyny, jezior oraz Lasu Miejskiego (w tym zdegradowane obiekty sportowo rekreacyjne,
słaby rozwój budowy ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych)
Brak koncepcji i programu aktywizacji ruchu turystycznego (w tym przedłużenie sezonu
turystycznego)
Niska estetyka i stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy mieszkaniowej,
z okresu przełomu XIX i XX wieku oraz spółdzielczości mieszkaniowej okresu PRL
Brak obwodnicy miasta
Brak aktywnej współpracy miasta z gminami ościennymi w sprawie wspólnej wizji
zagospodarowania przestrzennego na terenach bezpośrednio przyległych do granic
miasta (chaotyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
Przedłużająca się procedura dotycząca rozstrzygnięć i rozwiązań instytucjonalnych w
sprawie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Mało efektywny sposób upowszechniania systemu segregacji odpadów
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-

-

Brak istotnych instrumentów zarządzania i przyjętych procesów oraz procedur
posługiwania się nimi, podnoszących poziom bezpieczeństwa finansowego oraz jakości
zarządzania miastem (np. brak wieloletniego planu finansowego, systemu
monitorowania realizacji strategii, brak programów średniookresowych
odpowiadających politykom branżowym)
Nieefektywna oraz pozbawiona ukierunkowania rynkowego i gospodarczego promocja
miasta (brak identyfikacji produktów mogących stanowić przedmiot promocji)
Brak efektywnej koncepcji o charakterze programu pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych
Niedostatek działań promujących bogactwo form rodzimej działalności kulturalnej
mieszkańców
Brak przemysłu o profilu nowoczesnych i innowacyjnych technologii
Niższy od przeciętnego wskaźnik przedsiębiorczości (przedsiębiorców przypadających
na 1000 mieszkańców) na tle innych miast wojewódzkich
Niski poziom kapitału lokalnego
Brak skonsolidowanej współpracy w sektorze MSP skutkujący brakiem
reprezentatywnego przedstawicielstwa o charakterze samorządowym
Nierozwinięty dostęp do Internetu, w tym w placówkach oświatowych
Dysproporcje struktury popytu i podaży na lokalnym rynku pracy
Postępujący spadek stopnia identyfikacji mieszkańców z miastem wyrażający się
wzrostem skłonności, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców do opuszczenia
Olsztyna

SZANSE (stymulatory) I ZAGROŻENIA (destymulatory) o charakterze zewnętrznym i
wewnętrznym
Zasadniczo do szans (i analogicznie zagrożeń) zalicza się czynniki zawierające potencjał
stymulujący działania prorozwojowe (analogicznie - destymulujące), jakich źródło znajduje się
poza obszarem działania (na zewnątrz) organizacji. Jakkolwiek aparat administracyjny gminy
jest jej integralnym elementem - co wskazywałoby na jego wewnętrzne, w ramach gminy
ulokowanie, to jednak ze względu na jednoznacznie zewnętrzny charakter wpływu Urzędu
Miasta na sposób kształtowania i poziom cech zaliczanych do silnych lub słabych stron gminy
(czynniki wewnętrzne), struktura ta będzie traktowana jako instrument oddziaływania
zewnętrznego na rozwój gminy postrzeganej w rozumieniu ustawowym (terytorium i wspólnota
samorządowa). Stąd też, kształtowanie jakości tego instrumentu (struktura i metody
zarządzania) zostaje zaliczone do czynników stanowiących szanse (bądź zagrożenia) dla
zmian pożądanych dla rozwoju.

•

Szanse
-

Objęcie dofinansowaniem funduszy Unii Europejskich zadań stanowiących priorytety
polityki rozwojowej miasta
Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich (oraz innych
źródeł) pod warunkiem wzrostu poziomu umiejętności zarządzania projektami,
w szczególności na etapie ich opracowywania
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-

-

-

-

-

-

Wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze zarządzania Urzędem Miasta
umożliwiających sukcesywne stosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu
miastem
(w tym budżet zadaniowy, praca zespołowa, zmiana struktury pionowej – funkcjonalnej
na mieszaną)
Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich
przeznaczonych na rozwój przez przedsiębiorców sektora prywatnego.
Rozwój bogactwa form środowiska przyrodniczego oraz podniesienie estetyki i
czystości miasta w efekcie podjęcia działań edukacyjnych na rzecz wzrostu
świadomości obywatelskiej mieszkańców
Wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań ustawowych w zakresie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego i rewitalizacji
Zwiększenie uczestnictwa organizacji podmiotów gospodarczych i społecznych
w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni
Pozyskanie aktywnego wsparcia władz wojewódzkich w staraniach na rzecz zmian
w krajowych koncepcjach planowania przestrzennego w zakresie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej, w tym budowy obwodnicy Olsztyna
Zwiększenie nacisku na rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna
Liberalizacja warunków wymiany z państwami leżącymi za wschodnią granicą Polski
pozwalająca na aktywne wykorzystanie potencjału gospodarczych powiązań z
Obwodem Kaliningradzkim
Aktywne uczestnictwo w realizacji regionalnej strategii innowacyjności
Zwiększenie skłonności samorządów gmin ościennych do zaktywizowania współpracy
i wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych
Polityka zachęt wywołująca skłonność wykształconych mieszkańców miasta do
trwałego wiązania z nim swojej przyszłości
Procesy i inicjatywy lokalnych uczelni i instytucji badawczo rozwojowych sprzyjające
transferowi ich osiągnięć do sfery gospodarki
Prawna i finansowa możliwość prowadzenia aktywnej samorządowej polityki
gospodarczej, w tym wspierania lokalnego sektora MSP
Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk
Budowa w Olsztynie terminalu transportu kombinowanego (zgodnie z założeniami
Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)
Lotnisko lokalne zapewniające dobre warunki do uprawiania aktywnej rekreacji i sportu
(szybownictwo, spadochroniarstwo itp.)
Organizacja instytucjonalna i budowa infrastruktury centrum ratownictwa wodnego.
Przeznaczenie terenów pod budowę parku technologicznego oraz pod budowę i
organizację centrum konferencyjno-wystawienniczego dla obsługi aktywności biznesu i
turystyki biznesowej
Rewitalizacja połączona z nadaniem funkcji oczekiwanych społecznie, obiektów na
terenach powojskowych
Rozwój współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi
„Dzielenie się władzą” w zakresie przekazywania w formie zadań zleconych,
powierzania do wykonywania lub prywatyzacji działalności dotąd zastrzeżonych dla
jednostek samorządu terytorialnego
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•

Zagrożenia
-

-

-

-

-

Mała aktywność na polu wprowadzania skutecznych instrumentów zarządzania
strategicznego umożliwiających realizację przyjętej strategii rozwoju
Brak efektywnego, perspektywicznego planowania gospodarki gruntami
Brak umiejętności i woli prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów
Zbyt wolny wzrost umiejętności i nie docenienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji
niezbędnych dla efektywnego zarządzania mieniem, gospodarką oraz w zakresie
opracowywania i zarządzania projektami (zwłaszcza inwestycyjnymi) służącymi
rozwojowi
Niewystarczające wyeksponowanie roli i funkcji metropolitarnych Olsztyna w strategii
województwa i wojewódzkim programie operacyjnym na lata 2007 – 2013 i następne
okresy
Bariery organizacyjno formalne dla pozyskania środków i prowadzenia działań
rewitalizacyjnych miasta
Osłabienie koniunktury gospodarczej w gminie i w skali kraju.
Nieefektywność założeń i słabość wykonania Regionalnej Strategii Innowacyjności
Spontaniczna urbanizacja gmin ościennych w bezpośrednim sąsiedztwie granic miasta
i wzrost zainteresowania mieszkańców Olsztyna tymi terenami pod budownictwo
jednorodzinne (odpływ mieszkańców wyżej uposażonych)
Dysproporcje między możliwością sfinansowania rozwoju układu komunikacyjnego
i postępującym rozwojem motoryzacji (w tym również za przyczyną polityki państwa
wyłączającej Olsztyn z sieci dróg europejskich TINA)
Kryzys finansów państwa i pogłębianie się problemów funkcjonowania sfery usług
publicznych
Wzrost przestępczości
Nie dofinansowanie środkami budżetu państwa rozbudowy i modernizacji dróg
krajowych przebiegających przez teren Olsztyna (miasta na prawach powiatu)
Utrzymywanie się stanu peryferalnego postrzegania Olsztyna w strukturze osadniczej
w polityce państwa
Brak instrumentarium i programu monitorowania stanu środowiska naturalnego
Olsztyna
Brak przyzwolenia społecznego na prowadzenie aktywnej polityki racjonalizującej
wydatki w oświacie
Brak efektywnego mecenatu kultury (zarówno ze strony władz państwowych jak
sektora prywatnego)
Wzrost liczności osób w wieku poprodukcyjnym wraz z niewystarczającym tempem
wzrostu gospodarczego
Działania sąsiednich samorządów gmin i miast powodujące wzrost ich pozycji
konkurencyjnej skutkujące lokalizacją inwestycji gospodarczych poza terenem Olsztyna
Decyzje zewnętrzne (NFZ) skutkujące złą sytuacją finansową instytucji służby zdrowia
Decyzje skutkujące likwidacją lub ograniczeniem działalności instytucji i podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta.
Niekorzystna polityka fiskalna państwa
Wzrost poziomu bezrobocia
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-

-

Utrata zdolności kredytowej miasta i brak zabezpieczenia finansowego udziałów
własnych dla zadań o jakich dofinansowanie gmina będzie chciała się ubiegać
Rozwój zjawisk patologii społecznych
Traktowanie sfery turystycznej jako głównego czynnika rozwoju gospodarczego miasta
Opieszałość w przygotowywaniu terenów pod inwestycje
Brak aktywności w sferze promocji gospodarczej
Utrzymywanie się stanu braku wpływu decyzyjnego w odniesieniu do terenów
znajdujących się w gestii AMW, ANR, oraz w znacznej mierze Spółdzielni
mieszkaniowych oraz POD i UWM
Brak konsekwencji w realizacji strategii rozwoju

7. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów powojskowych:
•

w sferze przestrzennej:
-

-

•

włączenie dotychczas zamkniętych, wyłączonych z gospodarki miejskiej terenów
w strukturę przestrzenną miasta,
porządkowanie infrastruktury technicznej na obszarach powojskowych,
rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna wykorzystujących niektóre obiekty
kubaturowe,
ochrona konserwatorska cennych historycznie i kulturowo przez sposób
zagospodarowania i dobór właściwego programu użytkowego adaptowanych
budynków,
przywrócenie miastu dóbr kultury jakie stanowią obiekty wymagające ochrony
konserwatorskiej,
rekultywacja skażenia gleby i inne działania w zakresie ochrony środowiska;

w sferze gospodarczej i społecznej:
-

tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej na terenach rewitalizowanych,
rozwój nowych miejsc pracy,
rozwój metropolitarnych funkcji Olsztyna służących mieszkańcom regionu.

Przedsięwzięcia objęte Programem dotyczą odrębnych zespołów zabudowy i terenów, dla
których tworzone będą projekty realizowane w latach 2007 – 2013.
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8. Syntetyczna charakterystyka miasta (Olsztyn w liczbach – stan 2003 r.)
•

Powierzchnia miasta – 87,9 km2

4,1%
użyt ki rol ne

2,7%
25,1%

9,9%

lasy i zadrzewnienie
grunty zabudowane i
zurbanizowane
wody
nieużyt ki
tereny rózne

35,5%

22,7%

Średnia miesięczna temperatur i wilgotności powietrza

m-c
temp. 0C
wilgotność
względna, %

I

II

III

IV

-3,5

-4,4

1,6

6,2

87

84

74

70

V

VI

VII

VIII

IX

13,9 16,5 19,0 17,4 13,3
70

68

79

76

76

X

XI

XII

5,0

4,9

1,3

87

91

89

(dane z IMiGW – Gdynia)

•

Ludność
wiek / rok 31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

0–6

10 808

10 640

10 327

10 367

7 – 17

26 511

21 555

23 235

22 383

18 – 24

25 028

28 442

24 763

25 499

25 – 34

23 634

24 429

25 445

27 021

35 – 44

27 464

26 070

24 001

22 869

45 – 64

42 887

44 304

44 452

45 272

> 65

17 939

18 640

19 082

19 664

ogółem

174 271

174 080

171 305

173 075
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•

Struktura ludności
31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

37 319

35 426

33 562

32 750

kobiety

18 982

17 466

16 604

16 209

mężczyźni

18 337

17 960

16 958

15 541

produkcyjnym

115 051

116 171

110 315

116 970

kobiety 18 – 59 lat

59 733

60 346

55 368

60 679

mężczyźni 18 – 64 lat

55 318

55 825

54 947

56 291

21 901

22 483

19 082

23 355

kobiety powyżej 60 lat

14 981

15 313

11 819

15 933

mężczyźni powyżej 65 lat

6 920

7 170

7 263

7 422

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym (0 – 17 lat)

poprodukcyjnym

•

Zatrudnieni w gospodarce narodowej /bez podmiotów gospodarczych
zatrudniających do 9 osób oraz bez rolników indywidualnych/

ZATRUDNIENI

31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

284

284

271

264264

przemysł

12 785

12 491

11 589

11 203

budownictwo

5 138

4 958

3 202

3 663

handel, naprawy, restauracje,
hotele

8 836

8 483

7 099

8 892

transport, składowanie, łączność

5 968

5 785

4 916

5 068

pośrednictwo finansowe

2 585

2 286

2 702

2 582

obsługa nieruchomości, działalność
związana z prowadzeniem firm

4 393

4 897

5 006

5 334

administracja publiczna

4 672

5 162

5 119

5 395

edukacja

6 979

7 176

6 700

7 129

ochrona zdrowia i opieka społeczna

5 904

5 442

5 346

4 540

pozostała działalność usługowa,
komunalna, socjalna i indywidualna
(bez organizacji społ. i polit.)

1 478

1 386

1 240

1 699

rolnictwo i leśnictwo
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•

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1997

1998

1999

2000

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w tym:
sektor publiczny
sektor prywatny
przedsiębiorstwa państwowe
spółdzielnie
spółki prawa handlowego
w tym:
akcyjne
w tym z udziałem kapitału zagranicznego
z ograniczoną odpowiedzialnością

2001

2002

2003

21 359
886
20 473
10
88
1 527
68
167
1 273
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•

Liczna zarejestrowanych samochodów w latach 1993 – 2003

70 000
60 000

56 325

59 735

60 630

2002

2003

57 322

50 303

50 000

46 625
44 190
38 666

40 000

39 559
37 370

32 266

30 000
20 000
10 000
0
1993

•

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Infrastruktura techniczna

Energia cieplna
długość sieci ciepłowniczych
liczba odbiorców energii cieplnej
ilość sprzedanego ciepła – rocznie
Energia elektryczna
długość linii kablowych SN
długość linii napowietrznych
długość linii kablowych n.n.
długość linii napowietrznych n.n.
średnie roczne zapotrz. na energię elek. na 1 odbiorcę
liczba odbiorców energii elektrycznej
w tym gospodarstw domowych
Siec wodno-kanalizacyjna
długość czynnej sieci wodociągowej
w tym podłączeń domowych
długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej
w tym podłączeń domowych
liczba odbiorców

125,8 km
664
ok. 2 100 000 GJ

326,5 km
29,9 km
506,9 km
176,5 km
5 930 kWh
72 441
62 719

323,3 km
49,7 km
273,6 km
32,3 km
11 000
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Sieć gazowa
długość sieci gazowej ogółem
w tym: siec rozdzielcza
dopływy domowe
liczba odbiorców gazu ziemnego ogółem
w tym: gospodarstwa domowe
odbiorcy przemysłowi
odbiorcy nieprzemysłowi
Mieszkania
liczba komunal. bud. mieszk. z lokalami użytk., gmina + gmina we wspólnocie
liczba komunalnych lokali mieszk., gmina + gmina we wspólnocie
liczba komunalnych lokali użytkowych
liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytku w 2003 r. – nowych
przec. pow. użytk. 1 mieszkania komunal. oddanego do użytku w 2003 r.
liczba komunalnych budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi
liczba komunal. lokali mieszkalnych w bud. wspólnot mieszkaniowych

•

322,7 km
246,2 km
76,5 km
57 934
56 848
132
954

896
7 533
583
0
0 m2
197
5 790

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 2003 r. w Olsztynie

Wyszczególnienie

Miasto Olsztyn

Mieszkania ogółem

63 002

bez komunalnych

54 847

Izby ogółem

220 906

bez komunalnych

197 890

Lokale użytkowe

1 166

_________________________________________________________________________________________ 66
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

Część II
Tereny i zespoły zabudowy przewidziane do rewitalizacji
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TEREN „A”
Teren koszar przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście /patrz mapka/.
Teren położony w południowo-zachodniej części miasta. Granie obszaru stanowią: od
południa – ul. Artyleryjska, od wschodu – rzeka Łyna, od północy – Las Miejski, od
zachodu – brzeg jeziora Długiego.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim.
Teren od powstania koszar zamknięty, wyłączony z tkanki miejskiej, przez swe
usytuowanie wyłączony ze struktury miasta.
Ma szanse powiązania z resztą miasta poprzez fakt, iż ul. Leśna stanowi jedno głównych
wejść do lasu Miejskiego, poprzez powiązanie za pośrednictwem zmodernizowanej
ul. Artyleryjskiej a także piesze ciągi komunikacyjne pod wiaduktem kolejowym ulic
Wyzwolenia i N. Żarskiej.

•

Powiązanie z infrastrukturą techniczna miasta.
Powiązania komunikacyjne poprzez ul. Leśną i ul. Artyleryjską.
Teren nie jest bezpośrednio obsługiwany komunikacja masową (linia autobusowa
w ul. Bałtyckiej) z uwagi na parametry ul. Artyleryjskiej.
Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Leśnej i Artyleryjskiej.
Planowane powiązanie przepompowni przy ul. Bałtyckiej z przepompownią przy ul.
Artyleryjskiej (w rejonie rz. Łyny) poprzez teren koszar.
Wewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna koszar zdekapitalizowana i nieprzydatna dla
nowych funkcji. Ogrzewanie z własnej kotłowni olejowej. Planowane włączenie do sieci
zdalaczynnej miasta w ul. Artyleryjskiej.
Zasilanie elektroenergetyczne z sieci miejskiej. Brak powiązań z siecią gazową.

2. Ogólna charakterystyka obszaru (stan istniejący)
•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją ca 40,7 ha

•

Istniejące użytkowanie terenu i budynków:
- Teren między ul. Leśną a jeziorem Długim stanowiący dawne kąpielisko wojskowe
- Teren między ul. Leśną a ul. Bezimienną w znacznym stopniu niewykorzystywany teren
powojskowy (w trakcie sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego , wymagający
rekultywacji teren magazynu paliw), administracja (Najwyższa Izba Kontroli, sztab
Wojskowy, Agencja Mienia Wojskowego), szkolnictwo wyższe (Olsztyńska Wyższa
Szkoła
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-

•

3.
•

Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego), mieszkalnictwo, działalność
gospodarcza.
Teren miedzy ul. Bezimienną a rz. Łyną – działalność gospodarcza, funkcja
mieszkaniowa, usługi

Stan władania /patrz mapka/
- Teren między jeziorem Długim a ul. Leśną – teren gminy Olsztyn z wyjątkiem jednego
siedliska stanowiącego własność prywatną.
- Teren między ul. Leśną a Bezimienną – własności Agencji Mienia Wojskowego oraz
prywatnych właścicieli budynków.
- Teren między ul. Bezimienną a rz. Łyną – własności Agencji Mienia Wojskowego,
innych przedsiębiorstw, gminy Olsztyn i prywatnych właścicieli budynków.

Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (ochrony dóbr kultury)
Dominującą zabudową w końcu XIX wieku, usytuowaną wzdłuż doliny rzeki Łyny, były
budynki koszarowe.
- W latach 1887 – 1889 zbudowano koszary przy ul. Artyleryjskiej dla pododdziału
Artylerii – 16 Pułku Zachodniopruskiego Artylerii z Grudziądza. Na zapleczu koszar
wybudowano kasyno oficerskie, dziś przedszkole wojskowe.
- W latach 1899 – 1902 wybudowano drugie koszary artyleryjskie w kierunku północnym,
dla 73 Pułku Artylerii Polowej. W 1902 r. w tej części koszar oddano kasyno oficerskie
a także budynek mieszkalny dla rodzin wojskowych.
Budynki koszarowe wolnostojące rozmieszczone są kalenicowo wokół prostokątnych
placów stanowiących zamknięte wnętrza urbanistyczne. Poszczególne zespoły
zabudowy są czytelne, różnią się jedynie bryłą i kubaturą. Budynki wzniesione z
czerwonej cegły dzielą się na mieszkalne trójkondygnacyjne i koszarowe pomocniczejedno i dwukondygnacyjne. Mieszkalne bardziej reprezentacyjne od pomocniczych,
zaakcentowane bocznymi ryzalitami, kryte dachami płaskimi o mansardowych
połaciach lub dachami czterospadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną.
Elewacje rozczłonkowane zostały horyzontalnie pasami fryzów wykonanych w cegle,
z użyciem cegły glazurowanej w kolorze zielonym. Gzymsy wieńczące wykonane w
cegle naśladują konsolki. Parapety okien wykonane także z cegły glazurowanej o
kolorze zielonym. Okna prostokątne lub zamknięte odcinkowo, obwiedzione opaskami
wykonanymi w cegle. Zachowana jest w tych budynkach stolarka okienna z
opracowanymi ozdobnie listwami przymykowymi. Pojedyncze wystawki w dachu z
ozdobną oprawa wykonaną w drewnie.
- Nad jeziorem Długim – dziś ulica Leśna – w 1898 r. wybudowano część środkową
późniejszego trójczłonowego kompleksu koszarowego dla 150 Pułku Piechoty, który
przybył do Olsztyna z Kostrzyna i Frankfurtu nad Odrą.
- W latach 1904 – 1905 w narożniku z ul. Artyleryjską i leśną zbudowano następną część
późniejszego kompleksu koszarowego dla II batalionu 150 Pułku Piechoty.
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-

W latach 1910 – 1911 wybudowano trzecią część trójczłonowego kompleksu
koszarowego z rusznikarnią i garażami dla pojazdów wojskowych, dla kompanii
karabinów maszynowych.

Kompleks budynków koszarowych usytuowanych między ul. Artyleryjską a jeziorem
Długim, rozmieszczony został wokół trzech placów. Usytuowane wzdłuż ul. Leśnej budynki
koszarowe 3 i 4 kondygnacyjne oraz garaże i niskie budynki pomocnicze, murowane z
cegły, część z nich pokryta tynkiem. Dachy dwuspadowe lub z połacią mansardową w
części budynków wtórnie podwyższone. starsze budynki koszarowe, w głębi założenia, w
większej części wzniesione zostały na rzucie litery E, elewacje z rozbudowanymi ryzalitami,
kryte wysokimi dachami w narożach wieżyczki. Elewacje zwieńczone były arkadkowym
gzymsem, licowane cegłą ceramiczną, urozmaicone tynkowaniem.
Ogólnie cała zabudowa przez lata nie poddawana pracom remontowym wymaga
kapitalnego remontu: budynki wzniesione z czerwonej cegły, zostały niedbale pomalowane
na zewnątrz farbą w kolorze szarym co niedopuszczalne jest przy konserwacji ceglanych
elewacji.
Na terenie nie występują obiekty objęte ustawową ochrona konserwatorską (wpisane do
rejestru zabytków) jednakże wiele budynków z uwagi na rok budowy oraz walory
architektoniczne i kulturowe wymaga ochrony konserwatorskiej /patrz mapka/.
- Zachowana zabudowa stanowi zespół budynków o jednorodnym charakterze i
zasługuje na ochronę.
- Przy wprowadzaniu nowej zabudowy należy ją dostosować do historycznej kompozycji
urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy oraz stosowanego materiału –
czerwona cegła ceramiczna.
- Należy wykonać szczegółową inwentaryzację zespołu zabudowy koszar.
- Nie dopuścić do zabudowy, która mogłaby zniekształcić czytelny układ urbanistyczny
całego założenia.
- Wszelkie prace remontowe prowadzić pod nadzorem Urzędu Konserwatorskiego.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Z uwagi na położenie obszaru między jeziorem Długim a rzeką Łyną wymaga on
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i włączenia jej w system miasta.
Na terenie występuje drzewostan wymagający ochrony i ograniczenia wycinek.
Teren składu paliw i olejów leżący przy ul. Leśnej (przy Lesie Miejskim) z uwagi na stopień
skażenia gleby wymaga specjalistycznych ekspertyz i określenia sposobu rekultywacji.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
- Istniejące sieci wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie przydatne do
wykorzystania, zdekapitalizowane i o układzie niepozwalającym na wykorzystanie dla
nowych funkcji – konieczność budowy nowego układu z punktami pomiarowymi poboru
nowych użytkowników.
- Sieć ciepłownicza z uwagi na zasilanie z sieci zdalaczynnej wymaga budowy. Istniejąca
kotłownia do likwidacji.
- Sieć gazowa wymaga budowy i podłączenia do układu miejskiego.
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-

Zasilanie elektroenergetyczne wymaga budowy nowego układu , istniejący nie spełnia
współczesnych norm i wymogów nowego wykorzystania terenu.
- Wewnętrzna komunikacja drogowa i piesza wymaga przebudowy i modernizacji,
niedostosowana do nowych funkcji terenu.
Tereny wymagają likwidacji ogrodzeń i połączenia z terenami miejskimi.

•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany, w przeważającym stopniu średni i zły z wyjątkiem budynków nowych
użytkowników. Wiele budynków technicznych i gospodarczych wojska do wyburzenia.
Tereny otaczające zabudowę wymagające urządzenia i zagospodarowania dla nowych
potrzeb (likwidacja palców ćwiczeń, palców manewrowych i gospodarczych).

•

Stan planowania przestrzennego
Teren objęty jest opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, którego zatwierdzenie przewidziane jest w połowie 2005 r.
W trakcie opracowania projekt budowlany sieci infrastruktury technicznej terenu na
podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego sieci.
Poszczególni nowi użytkownicy opracują swoje plany zagospodarowania terenów
inwestycji (na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów
Możliwości te określa uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego przeznaczając ten obszar pod funkcje:
oświaty, szkolnictwa administracji, usług, rekreacji mieszkańców i mieszkalnictwa.

4.

Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej

•

Włączenie w strukturę miasta obszaru zagrożonego marginalizacją i wyłączeniem – nowe
funkcje zamkniętego obszaru dawnych koszar.

•

Zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój infrastruktury społecznej, usług i działalności
gospodarczej i szkolnictwa wyższego, funkcji mieszkalnych.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego (obiektów cennych ze względów historycznych i
kulturowych).

•

Poprawa jakości środowiska poprzez włączenie w strukturę miasta terenów zieleni
ochronnej jeziora Długiego oraz zapobieganie skażeniu wód powierzchniowych i
wgłębnych przez likwidację skażenia gruntu dawnego magazynu paliw.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w strukturę infrastruktury
technicznej miasta.

•

Umożliwienie pojedynczym właścicielom i inwestorom formułowania własnych projektów
rewitalizacji w ramach określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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•

Rozwój metropolitarnych funkcji Stolicy Warmii i Mazur – Olsztyna w zakresie szkolnictwa
wyższego i administracji.

5.

Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru

•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru,
- porządkowanie i włączenie w systemy miasta sieci infrastruktury technicznej obszaru
rewitalizowanego (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zaopatrzenie w odę,
zaopatrzenie w ciepło, gaz przewodowy, elektroenergetykę i łączność),
- projekt i porządkowanie układu komunikacyjnego,
- budowa nowych sieci infrastruktury technicznej,
- rekultywacja skażonej gleby składu paliw,
- adaptacja budynków dla nowych funkcji,
- wyburzenie budynków pomocniczych i urządzeń nieprzydatnych dla nowych funkcji,
- uzupełnienie zabudowy dla potrzeb nowych funkcji,
- zagospodarowanie przestrzeni placów manewrowych i ćwiczeń dla nowych funkcji,
- zagospodarowanie i zabudowa nieużytków obrzeża jeziora (teren wojskowego
kąpieliska) jako główne wejście do Lasu Miejskiego.

•

Działania społeczne:
- rozwój zasobów ludzkich poprzez dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy (między
innymi podyplomowa i wieczorowa działalność dydaktyczna szkół wyższych),
- zapobieganie wzrostowi zjawiska bezrobocia (j/w)
- tworzenie nowych miejsc pracy w tym miejsc pracy dla pracowników tracących miejsca
pracy w związku z likwidacją garnizonu wojskowego w Olsztynie,
- stworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa wyższego a także sprawnego działania
administracji publicznej.

6.

Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu

•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną m. Olsztyna.

•

Uporządkowanie infrastruktury technicznej obszaru pozwalające na inwestowanie i
racjonalne zagospodarowanie terenu dla nowych funkcji.

•

Rozwój następujących funkcji:
- szkolnictwa wyższego
- działalności gospodarczej
- budownictwa mieszkaniowego
- funkcji rekreacyjnych jednego z głównych wejść do Lasu Miejskiego.
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•

Ochrona dóbr kultury polegająca na zachowaniu cennych kulturowo elementów
zagospodarowania dawnych koszar.

•

Ochrona jeziora Długiego poprzez racjonalne wykorzystanie terenów przyległych oraz
rekultywację skażonych gruntów zagrażających czystości wód powierzchniowych (jeziora)
i wgłębnych (warstw wodonośnych).

•

Ochrona istniejącego drzewostanu przed nieprzemyślanym działaniem inwestycyjnym
i gospodarczym.

•

Powstanie nowych miejsc pracy.

•

Poprawa sytuacji mieszkaniowej miasta.

•

Rozwój przedsiębiorczości (MSP dominujących w gospodarce Olsztyna).

•

Poprawa dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

7.

Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu

Nr

Zadanie, działanie

Etap,
rok realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

planowany termin
zatwierdzenia przez
Radę Miasta

2.

Inwentaryzacja i ocena zieleni
wysokiej

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2005

- sieć wodociągowa

Urząd Miasta

- sieć kanalizacji sanitarnej

Olsztyn

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

MPEC

- sieć elektroenergetyczna

Zakład
Energetyczny

- sieć zaopatrzona w gaz
przewodowy

Zakład
Gazowniczy

- podstawowy, gminny układ
komunikacyjny

Urząd Miasta
(MZDMiZ)
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4.

Badanie stopnia skażenia gleby i
określenie metod rekultywacji (teren
składu pali), rekultywacja

2006

właściciele
terenu

termin planowany,
zależny od
właściciela terenu

5.

Projekt i realizacja
zagospodarowania brzegów jez.
Długiego dla celów rekreacyjnych

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

realizacja
uzależniona od WPI
Urzędu Miasta

6.

Projekty i realizacja
zagospodarowania terenu oraz
adaptacji zabudowy dla nowych
funkcji:

2005-2006

właściciele
terenów i
budynków

Projekty budowlane
oraz aplikacje o
środki UE
opracowują
właściciele terenów
i budynków

- szkolnictwa wyższego
- administracji
- działalności gospodarczej
- budownictwa mieszkaniowego
- usług
- organizacji pozarządowych
7.

Projekty i realizacja zewnętrznego
układu komunikacyjnego
obsługującego teren – ul.
Artyleryjskiej i Bezimiennej

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

Ewentualne
aplikowanie o środki
UE w ramach
innego działania

8.

Wyburzenia zabudowy istniejącej

2007-2013

właściciele
terenów i
budynków

W ramach
projektów i realizacji
projektów
zagospodarowania
terenów w
poszczególnych
wnioskach
właściciele terenów
i budynków

9.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii
Europejskiej

2005-2006

- przygotowanie terenu pod nowe
funkcje
- rewitalizacja zabudowy
(przystosowanie dla nowych funkcji)
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8.

Plan finansowy realizacji

Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Projekty infrastruktury technicznej
- sieć wodociągowa

2005-2006

- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

2005-2006

Miasto Olsztyn,
dofinansowanie Unii
Europejskiej,
jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasta
Miasto Olsztyn,
Unia Europejska

- sieć elektroenergetyczna

2006

Zakład
Energetyczny

- sieć zaopatrzona w gaz
przewodowy

2006

Zakład Gazowniczy

- podstawowy układ komunikacyjny
(ulica)
2.

Badanie skażenia gleby,
rekultywacja

3.

2005-2006

Miasto Olsztyn

2006

Właściciel terenu,
Unia Europejska

Projekt i realizacja
zagospodarowania brzegów jez.
Długiego

2005-2006

Gmina Olsztyn,
inwestor prywatny

4.

Projekty i realizacja zagosp.
terenów i budynków dla nowych
funkcji

2005-2006

Inwestorzy prywatni

5.

Wyburzenie w ramach projektów j/w

2006-2013

Inwestorzy prywatni

6.

Projekt i realizacja układu
komunikacyjnego obsługującego
teren ul. Artyleryjskiej i Bezimiennej

2007-2013

Gmina Olsztyn,
Unia Europejska

budowa sieci infrastruktury

ca 12 100 000

/zadanie Gminy Olsztyn/
* W zestawieniu kosztów wyceniono wstępnie jedynie zakres prac projektu Gminy Olsztyn. Wycena pozostałych
działań nastąpi na etapie opracowywania projektów rewitalizacji przez poszczególnych beneficjentów.
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9.
•

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Urząd Miasta Olsztyn stwarza warunki dla rewitalizacji terenów zespołu koszar poprzez
następujące działania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydział
Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn
- projektowanie i realizację sieci infrastruktury technicznej podległych miastu (woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa – Wydział Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn
- zaopatrzenie w ciepło oraz podstawową komunikację wewnętrzną – Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
-

-

-

-

projektowanie i realizację zewnętrznego układu komunikacyjnego obsługującego teren
rewitalizacji – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
koordynacje w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
realizacji projektów właścicieli terenu objętego rewitalizacją – Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich
współprace z jednostkami organizacyjnymi w tym z organizacjami pozarządowymi
w realizacji projektów rewitalizacji tych jednostek, które będą bezpośrednio
beneficjentami projektów – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
zabezpieczenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środków na realizację zadań
własnych – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

•

Realizacją Lokalnego Programu rewitalizacji zarządza Wydział Obsługi Funduszy
Europejskich we współpracy z Wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Olsztyn i
Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni.

•

Alternatywną formą wdrażania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji na zasadzie
„żółtego FIDICA” gdzie wiodącym byłby Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu
Miasta we współpracy z w/w jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Olsztyn.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów LPR:
- % realizacji sieci (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) w
stosunku do projektu,
- liczba obiektów zaopatrzenia w ciepło terenu rewitalizowanego,
- % obiektów dostosowanych do nowych celów,
- wzrost liczby nowych miejsc pracy,
- wzrost liczby studentów,
- poprawa warunków studiowania, wyposażenie w brakujące funkcje uczelni,
- wzrost liczby mieszkańców
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-

•

wzrost liczby jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie objętym LPR

Współpraca z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi
Zarządzającym działaniami LPR na terenie rewitalizowanym jest Urząd Miasta Olsztyn
i informuje instytucję wdrażającą o przebiegu rewitalizacji.

11. Public relations
Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Olsztyn .
Realizuje poprzez:

•
•
•
•

•

Spotkania z właścicielami i Agencją Mienia Wojskowego.
Spotkania z właścicielami budynków i terenów (wynikiem tego są wnioski w załączeniu do
LPR).
Założenia programu rewitalizacji umieszczone będą na internetowej stronie Urzędu Miasta
Olsztyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie konsultowany z
zainteresowanymi oraz wyłożony do publicznego wglądu z prawem pisemnego określenia
opinii przez zainteresowanych.
Planowany przebieg oraz realizacja działania LPR będą przedkładane lokalnym środkom
masowego przekazu.
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TEREN „B”
Teren koszar kawalerii przy ul. Gietkowskiej i Dąbrowskiego.
1. Identyfikacja terenu
•

Położenie w mieście /patrz mapka/
Teren położony w północnej części miasta Olsztyna na „Zatorzu”.
Granice obszaru ograniczają od południa – al. Wojska Polskiego, od zachodu – tory
kolejowe, od północy – ul. Gietkowska, od wschodu – ul. Nad Jarem.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren został wyłączony z użytkowania wojskowego i czasowo użytkowany jest dla celów
magazynowo-produkcyjnych i handlowych.
Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum miasta Olsztyna lecz z uwagi na
skomplikowany dojazd i dojście słabo powiązany z tym obszarem. Nie jest obsługiwany
bezpośrednio przez komunikacje masową – linia autobusowa w al. Wojska Polskiego.
Leży poza zabytkowym (nieczynnym) cmentarzem oddzielającym obszar od miasta.
Położenie miedzy cmentarzem a doliną rzeki Łyny sprawia wrażenie peryferyjnej
lokalizacji. Przez obszar ten przebiega nienormatywny skrót komunikacyjny miedzy al.
Wojska Polskiego a ul. Bałtycką.
Sposób użytkowania oraz zły stan zagospodarowania działa wykluczająco.
Z uwagi na złą jakość ulic, brak oświetlenia traktowany jest zwłaszcza w porze wieczornej
i nocnej jako niebezpieczny.
Sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie po wybudowaniu planowanej ul. Artyleryjskiej
(przedłużenie wzdłuż torów kolejowych) oraz nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na
przedłużeniu ul. Partyzantów.
Wtedy odległość 300 m od teatru i 400 m od Ratusza (w linii prostej) dadzą realną szansę
ścisłego powiązania z Centrum Olsztyna.

•

Powiązanie z infrastrukturą techniczną miasta
Odbywa się poprzez ul. Gietkowską i Dąbrowskiego. Zabudowa do tej pory funkcjonowała
jako jeden zespół. Projektowane różne funkcje istniejących budynków wymagać będą
przebudowy sieci wewnętrznej zespołu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i elektroenergetycznej). Budowy od nowa wymaga sieć ciepłownicza i
gazownicza.

•

Ogólna powierzchnia terenu rewitalizowanego ca 15,3 ha w tym przewidziany pod nową
zabudowę ca 1,8 ha

•

Liczba istniejących obiektów adaptowanych – 14

•

Istniejące użytkowanie
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Magazynowe (w tym hurtownie), handlowe i produkcyjne. Kilka budynków
nieużytkowanych.

•

Stan władania /patrz mapka/
Teren i budynki własności gminy Olsztyn. Budynki dzierżawione o równym czasie
użytkowania.
Teren przewidziany pod budowę nowej ulicy łączącej zespół projektowaną ul. Artyleryjską i
Centrum miasta, własności prywatnej.

2.

Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji

•

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (zespół koszar wpisany do rejestru
budynków)
- Najstarszą jednostką wojskowa, która ulokowała się w Olsztynie, był przybyły do
Olsztyna 31 marca 1886 r. Wschodniopruski Pułk Dragonów z Metzu. Dla jednostki tej
zbudowano rozległe koszary w latach 1884 – 1886, w miejscu ogrodów mieszczan, na
wzgórzu Soja.
Dojazd do koszar prowadził od obecnej al. Wojska Polskiego, przez ul. Dąbrowskiego,
a więc śladem dawnej drogi prowadzącej do ogrodów i dalej do wsi leżącej w lesie nad
rzeką Wadąg. W 1913 r. do rejonu koszar doprowadzono bocznicę kolejową (obecnie
nieczynną – teren własności prywatnej).
- Ulica Gietkowska jest wewnętrzną ulicą zespołu zabudowy dawnych koszar kawalerii.
Po stronie wschodniej ulicy Gietkowskiej znajdowała się część gospodarcza koszar, po
stronie zachodniej część mieszkalna (koszarowa). Dawne stajnie i towarzyszące im
budynki gospodarcze zgrupowane są w zwartej zabudowie wokół trzech kwadratowych
placów i tworzą zamknięte wnętrza urbanistyczne. Budynki stajni to przeważnie
parterowa zabudowa z użytkowym poddaszem, wzniesiona z czerwonej ceramicznej
cegły. Dachy wysokie dwuspadowe z naczółkami i wystawkami. Pod okapami dachów
ozdobnie wycięte końcówki belek. Elewacje budynków rozczłonkowane wertykalnie
lizenami wykonanymi w cegle i horyzontalnie fryzami z profilowanej cegły, zwieńczone
arkadowymi gzymsami z cegły. Elewacje niektórych budynków częściowo pokryte są
tynkiem.
Znajdujące się w tej części zabudowy budynki pełniące funkcje magazynowe,
wzniesione zostały w konstrukcji szkieletowej „mur pruski”.
Duży plac w północnej części założenia zabudowany został po 1945 r. trzema
barakami usytuowanymi szczytowo do drogi. W listopadzie 1997 r. baraki zostały
rozebrane. Po stronie zachodniej ulicy 6 budynków koszarowo-mieszkalnych
wzniesionych na planie litery E. Są to obecnie bloki mieszkalne, trójkondygnacyjne,
przebudowane po 1945r. Cała zabudowa wzniesiona z czerwonej cegły, część
budynków została wtórnie pokryta tynkiem. Elewacje frontowe rozczłonowane
ryzalitami na skrajnych osiach, które silniej zostały zaakcentowane w tylnych
elewacjach. Ozdobione lizenami wykonanymi w cegle. W części budynków zachowana
stolarka okienna i drzwiowa z czasu budowy. Budynki oddziela od chodnika pas
trawnika, wzdłuż ulicy obsadzenie lipami.
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•

Wnioski konserwatorskie:
- Zachowana zabudowa koszar stanowi zespół budynków wzniesionych w końcu XIXw.
Jego jednorodny charakter oraz indywidualność architektoniczna form wynikająca
z pierwotnej funkcji (całego założenia) przesądziły o konieczności wpisu zespołu do
rejestru zabytków.
- Decydując o nowej funkcji wprowadzanej w omawiane założenie należy przyjąć taką,
której realizacja nie rozbije jedności założenia ale jednocześnie powinna być to funkcja,
która nie oddali od miasta tego zakątka przestrzennie związanego z miastem.
- Obecnie w budynkach pokoszarowych znajdują się magazyny, hurtownie i małe fabryki,
które powinny znaleźć inną lokalizację z dala od Centrum, co przewidują plany
zagospodarowania Olsztyna.
- Przy wprowadzeniu nowej zabudowy należy ją dostosować do historycznej kompozycji
urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy oraz stosowanego materiału –
czerwona cegła ceramiczna, dachy dwuspadowe pokryte dachówką holenderką.
- Nie należy dopuścić do zabudowy, która może wpłynąć na zatarcie czytelnego układu
urbanistycznego całego założenia i nieuzasadnionych podziałów wewnętrznych
budynków.
- Istotna rolę w zespole zabudowy koszar obejmują działania w zakresie porządkowania
zieleni. Należy utrzymać wewnętrzne pasy zieleni oddzielające place i towarzyszące
drogom wewnętrznym. W sąsiedztwie zabudowy koszar, po ich stronie północnej
rozciąga się Las Miejski, wraz ze skupiskiem zieleni wzdłuż brzegów rzeki.

•

Oprócz bezpośrednich uwarunkowań konserwatorskich dotyczących zespołu
rewitalizowanego są także uwarunkowania urbanistyczno-konserwatorskie wynikające z
położenia zespołu w mieście:
- Bezpośrednie sąsiedztwo uznanego za zabytkowy nieczynnego cmentarza (między
ul. Dąbrowskiego, al. Wojska Polskiego a nieczynna bocznicą kolejową).
- Występowanie cennych kulturowo powojskowych obiektów (piekarnia, magazyny)
wymagających rewitalizacji w następnych etapach po opuszczeniu przez wojsko
położonych między al. Wojska Polskiego a zabytkowym zespołem.
- Sąsiedztwo dawnych budynków koszarowych po zachodniej stronie ul. Gietkowskiej –
obecnie mieszkalnych.
- Położenie zespołu rewitalizowanego w pobliżu nowych funkcji w zakolu rz. Łyny (na
zach. od zespołu rewitalizowanego) – Szkoły Mistrzostwa Sportowego, Stadionu
i obiektów pomocniczych dawnego kompleksu koszar.
- Potencjalne związki funkcjonalno-przestrzenne zespołu z Centrum miasta Olsztyna.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Dotyczą przede wszystkim potrzeby porządkowania kompleksowo systemu infrastruktury
technicznej, komunikacji oraz maksymalnej ochrony drzewostanu istniejącego.
Eliminacja antropogennego oddziaływania na środowisko w postaci obecnego
użytkowania zabudowy generującego transport ciężki i związane z tym uciążliwości.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Infrastruktura techniczna (wszystkie sieci) wymagają przebudowy.
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•

Wewnętrzna komunikacja kołowa i piesza
Układ komunikacji wewnętrznej oraz powiązania z miastem stanowią al. Wojska
Polskiego, ul. Gietkowska, ul. Dąbrowskiego i ul. Artyleryjska. Wzdłuż tych ulic chodniki
stanowi ciągi piesze. Chodniki na fragmentach ulic są niewystarczającej szerokości bądź
nie istnieją. Stan nawierzchni ulic i chodników jest zły lub niezadowalający.
Zespół rewitalizowany posiada fragmenty ogrodzeń wymagających likwidacji.

•

Stan techniczny zabudowy
Zróżnicowany, w przeważającym stopniu zły.
Powstałe po 1945 r. budynki do wyburzenia zarówno z uwagi na zły stan techniczny jak
i deformację historycznego układu zabudowy.
Zakres adaptacji i wyburzeń ilustruje mapa.
Zespół rewitalizowany posiada możliwości uzupełnienia zabudowy wynikające z
wcześniejszego wyburzenia budynków historycznego układu oraz tymczasowo
adaptowanych (wzdłuż ulicy Dąbrowskiego – patrz w/w mapka).
Nowa zabudowa poddana musi być rygorom konserwatorskim dla zachowania walorów
zabytkowych zespołu.

•

Stan planowania przestrzennego.
Teren objęty jest opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, którego zatwierdzenie przewidywane jest w połowie 2005 r. Plan
obejmuje obszar ograniczony ul. Nad Jarem, rz. Łyną, torami kolejowymi i al. Wojska
Polskiego tak więc rewitalizowany obszar jest jego fragmentem.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów.
Przewidywane, możliwe funkcje terenu określa ogólnie uchwała Rady miasta o
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykorzystanie budynków wynikać powinno z ich usytuowania oraz układu przestrzennego
ponieważ celem głównym jest maksymalne zachowanie historycznego układu
przestrzennego także budynków. Większość budynków pełniących historyczne funkcje
stajni i ujeżdżalni przydatne są do wykorzystania pod funkcje nie prowadzące do ich
wewnętrznego podziału. Wnętrza zabudowy przydatne są do wykorzystania dla imprez
masowych oraz ekspozycji na zewnątrz budynków.

3.

Cele rewitalizacji terenu i zabudowy

•

Z uwagi na centralne położenie w mieście włączenie obszaru w strukturę Śródmieścia
i odwrócenie zjawiska marginalizacji obszaru w stosunku do struktury miasta.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez racjonalne zgodne z rygorami
konserwatorskimi wykorzystanie potencjału zachowanej historycznej zabudowy.
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•

Rozwój metropolitarnych funkcji Olsztyna stolicy regionu. Szczególnie w zakresie
oddziaływania kulturalnego a przez to uzupełnienie funkcji leżącego w pobliżu Centrum
miasta, rozwoju teatru, muzyki, muzealnictwa, rozrywki, oświaty i szkolnictwa wyższego.

•

Poprawa jakości środowiska przez likwidację oddziaływania antropopresyjnego
istniejącego użytkowania oraz ochronę zieleni wysokiej.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej obszaru i włączenie jej w strukturę miasta.

•

Tworzenie nowych miejsc pracy.

•

Stworzenie warunków dla integracji środowisk twórczych i integracji ze społecznością
miasta.

•

Wobec problemów socjologicznych ze środowiskiem młodzieży stworzenie warunków dla
alternatywnych, atrakcyjnych kulturo-twórczo form spędzania czasu.

•

Stworzenie warunków dla rozwoju oświaty i szkolnictwa plastycznego oraz oddziaływania
plastyków na społeczeństwo regionu.

•

Poszerzenie oferty okołoturystycznej dla przejeżdżających przez Olsztyn turystów.

4.

Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru.

•

Działania gospodarcze i formalno-prawne:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- badania konserwatorsko-architektoniczne i sformułowanie warunków adaptacji
budynków i terenów zespołu (zespół wpisany do rejestru zabytków),
- opracowanie projektu Centrum Kulturalno-Rozrywkowego i Sportowego m. Olsztyna,
- projekty adaptacji budynków i terenów dla nowych funkcji,
- projekty uzupełnienia zabudowy na wskazanych lokalizacjach,
- projekty i realizacja sieci infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, elektroenergetyka, gaz, zaopatrzenie w ciepło)
- projekty i realizacja układu komunikacyjnego (modernizacja ul. Gietkowskiej,
Dąbrowskiego, Artyleryjskiej oraz budowa nowej ul. Artyleryjskiej, ulicy po śladzie
torowiska bocznicy, wiadukt w ciągu ul. Partyzantów),
-

-

projekt i realizacja rewaloryzacji cmentarza i jego ogrodzenia,
w drugim etapie rewitalizacja (po uregulowaniu przez władze wojskowe stanu władania)
nie wpisana do rejestru zabytków część zespołu koszarowego wzdłuż ul.
Dąbrowskiego,
zabudowa terenów przewidzianych do uzupełnienia zabudowy.
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•

Działania społeczne:
- zapobieganie zjawisku bezrobocia przez tworzenie nowych miejsc pracy,
- rozwój istniejących i powstawanie nowych placówek kultury, szkolnictwa plastycznego
a przez to zwiększenie oddziaływania ich na społeczność miasta i regionu,
- stworzenie obszaru integracji różnych środowisk Olsztyna,
- podniesienie atrakcyjności miasta Olsztyna w oczach turystów i szansa zatrzymania ich
w mieście nie tylko jako tranzyt,
- tworzenie atrakcyjnych form spędzania czasu mieszkańców Olsztyna, regionu i
turystów przez to także ograniczanie patologii wśród młodzieży,
- poprawa warunków życia mieszkańców z budynków przylegających do zespołu
koszarowego.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną Śródmieścia
Olsztyna.

•

Stworzenie zespołu, który uzupełniałby Centrum Olsztyna o brakujące funkcje i byłby
z nim powiązany funkcjonalnie i przestrzennie.

•

Rozwój funkcji metropolitarnych miasta głównie w zakresie funkcji kulturalnych.

•

Ochrona dóbr kultury i przywrócenia ich współczesnemu użytkownikowi.

•

Rozwiązanie potrzeb istniejących placówek kultury a przez to uzupełnienie oferty
kulturalnej miasta.

6.

Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu

Nr

Zadanie, działanie

Etap realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy i
sformułowanie warunków
projektowych

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Projekty adaptacji budynków oraz
terenu zabudowy (wnętrza blokowe)

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn
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4.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

2005-2006

Urząd Miasta

- sieć wodociągowa
- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza
- sieć elektroenergetyczna
- sieć gazowa
5.

6.

Układ drogowy (projekt):
- modernizacja
ul. Gietkowska
ul. Dąbrowskiego
ul. Artyleryjska
- budowa
ul. „na torowisku bocznicy”
ul. Partyzantów
ul. Artyleryjska (nowa)
wiadukt nad linia kolejową
Inwentaryzacja istniejącej zieleni
wysokiej (drzewa, krzewy) oraz
ocena jej stanu

Olsztyn

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

7.

Projekt zieleni przyulicznej oraz
bloków zabudowy

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

8.

Koncepcja i projekty zabudowy
uzupełniającej

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

9.

Inwentaryzacja zabytkowego
cmentarza

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

10. Projekt rewaloryzacji zabytkowego
cmentarza

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

11. Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii
Europejskiej

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

12. Realizacja adaptacji budynków i
wnętrz blokowych

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

13. Realizacja projektów modernizacji
ulic wraz z uzbrojeniem

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

14. Realizacja nowych ulic wraz z
uzbrojeniem wiaduktu

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn
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7.

Plan finansowy realizacji

Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Badanie konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy

2005-2006

Miasto Olsztyn

2.

Inwentaryzacja istniejących
budynków

2005-2006

Miasto Olsztyn

3.

Inwentaryzacja istniejącej zieleni, jej
ocena i wycena

2005-2006

Miasto Olsztyn

4.

Badanie hydro-geologiczne dróg i
wnętrz blokowych

2005-2006

Miasto Olsztyn

5.

Projekty adaptacji zabudowy dla
nowych funkcji

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

6.

Projekty zabudowy uzupełniającej

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

7.

Projekty zagosp wnętrz blokowych

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

8.

Projekty układu komunikacyjnego

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

10. Projekty sieci infrastruktury tech.

2006

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

11. Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie

2006

Pomoc techniczna
Unii Europejskiej

- modernizowane
- budowane (równocześnie z
infrastrukturą tech.)
9.

Projekt zieleni

12. Wyburzenia zabudowy tymczasowej

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej
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13. Adaptacje budynków i wnętrz
blokowych

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

14. Modernizacja ulic wraz z budową
sieci infrastruktury

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

15. Budowa nowych ulic i wiaduktu
(wraz z uzbr.)

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

16. Rewaloryzacja cmentarza wraz z
ogrodzeniem

2007-2013

Ogólna wartość projektu

55 000 000

w tym środki Unii
Europejskiej 40 000 000

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacji traktować należy jako wstępne, orientacyjne
rzeczywiste koszty określą projekty rewitalizacji

8.

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji

•

Urząd Miasta Olsztyn (beneficjent końcowy) prowadzi rewitalizację terenów zespołu
koszar:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydział
Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn
- prace przygotowawcze do projektowania (inwentaryzacje budynków i zieleni, badania
hydrogeologiczne, badania konserwatorskie, sformułowanie wytycznych projektowania)
– Wydział Strategii i Rozwoju Miasta i Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn
- prace projektowe obiektów kubaturowych i terenu inwestycji – Wydział Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn w trybie zlecenia
zewnętrznego
- prace projektowe w zakresie dróg i sieci infrastruktury technicznej – Wydział
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn we współpracy z
Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni, Przedsiębiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji
w trybie zlecenia zewnętrznego
- realizacja inwestycji /gmina Olsztyn beneficjent końcowy/ – Wydział Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Miejskich we współpracy z Wydziałem Obsługi Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn

•

Alternatywną formą wdrażania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji jest realizacja
w formule „żółtego FIDICA” gdzie wiodącą rolę pełniłby Wydział Obsługi Funduszy
Europejskich we współpracy z merytorycznymi Wydziałami i jednostkami organizacyjnymi
Urzędu Miasta Olsztyn.
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9.

Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

•

Mierniki osiągnięcia celów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji:
- liczba nowych funkcji w tym metropolitarnych (ilość)
- % wykorzystania przez nowe funkcje budynków istniejących
- wzrost nowych miejsc pracy (liczba)
- liczba jednostek organizacyjnych i użytkowników funkcjonujących w dawnych
koszarach (sztuk)
- powierzchnia zmodernizowanych i wybudowanych ciągów komunikacyjnych (m2)
- liczba budynków adaptowanych dla nowych potrzeb

•

Współpraca z przyszłymi użytkownikami budynków – odpowiedzialny jest Urząd Miasta
Olsztyn.
O przebiegu rewitalizacji Urząd Miasta informuje instytucję wdrażającą.

10. Public relations
Za public relations Lokalnego programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
• Spotkania z potencjalnymi użytkownikami budynków i terenów.
• Założenia Lokalnego programu Rewitalizacji zostaną poddane pod osąd publiczny na
internetowej stronie Urzędu Miasta Olsztyn.
• W trakcie procedowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego plan
zostanie poddany ocenie zainteresowanych mieszkańców Olsztyna.
• Inwestycje Lokalnego Programu Rewitalizacji będą poddane ocenie w lokalnych środkach
masowego przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „C”
Teren koszar przy ul. Jagiellońskiej.
1. Identyfikacja terenu
•

Położenie w mieście /patrz mapka/
Teren położony w południowej części miasta Olsztyn na Zatorzu.
Granice obszaru wytyczają ulice Jagiellońska, H. Sawickiej, Zamenhofa i zabudowa
wzdłuż ulicy Reymonta.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim.
Teren ogrodzony, otoczony osiedlami mieszkaniowymi. Wejście na teren i dojazd od ul.
Jagiellońskiej. Zaprogramowanie odpowiednich funkcji użytkowych istniejących budynków,
likwidacja ogrodzenia, uzupełnienia zabudowy w sposób prosty pozwalają na włączenie
terenu w organizm otaczających osiedli.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną
Obszar obsługują sieci w ulicy Jagiellońskiej. Do chwili obecnej posiada samodzielne sieci:
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna (stacja transformatorowa na
terenie byłych koszar), własną kotłownię i sieci ciepłownicze. Stan techniczny sieci, nowe
funkcje oraz uzupełnienie zabudowy wymagają budowy nowego układu wszystkich sieci
oraz podłączenia do zdalaczynnej sieci ciepłowniczej i gazowej a także budowy nowej
stacji transformatorowej.
Zewnętrzny układ komunikacyjny wystarczający, wymaga jedynie przebudowy
skrzyżowania ul. H. Sawickiej z ul. Jagiellońską. Wewnętrzny układ dojazdów, parkingów
oraz ciągów pieszych wymaga zaprojektowania i budowy.

2. Ogólna charakterystyka obszaru w stanie istniejącym /patrz mapka/
•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją ca 5,6 ha

•

Liczba istniejących obiektów kubaturowych
- w tym do adaptacji

•

Istniejące użytkowanie terenu i budynków
Teren i obiekty w roku 2004 zostały zakupione od Agencji Mienia Wojskowego przez
gminę Olsztyn i jedynie jeden (sala gimnastyczna) użytkowana jest przez szkołę.
Pozostałe obiekty nie są użytkowane i wymagają przystosowania do nowych funkcji.
Wojsko użytkowało 2 budynki jako koszarowe, 1 jako stołówka, 1 jako salę gimnastyczną
pozostałe budynki historycznego założenia to wartownia, budynki dowództwa i
administracyjne jednostki wojskowej. Budynki powstałe po 1945 r. to garaże, warsztaty i
budynki pomocnicze w tym stacja benzynowa.

- 14
-8
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•

Stan władania /patrz mapka/
Teren i budynki stanowią własność gminy Olsztyn.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (ochrony dóbr kultury)
W latach 1905-06 zrealizowano budowę koszar na peryferiach miasta, przy trasie na
Wadąg, dziś ul. Jagiellońska, dla jednego z dwóch batalionów wchodzących w skład 151
Pułku Piechoty.
Zabudowa koszar usytuowana wzdłuż ul. Jagiellońskiej, po jej wschodniej stronie: budynki
rozlokowano wokół prostokątnego placu ćwiczeń, trójkondygnacjowe z rozbudowanymi
ryzalitami bocznymi, kryte czterospadowymi wysokimi dachami z wieżyczkami w
ryzalitach. Elewacje malowniczo opracowane: licowane cegłą ceramiczną w kolorze
czerwonym, duże powierzchnie elewacji tynkowej, tynki w kolorze żółtym.
Budynki powstałe na początku XX wieku z uwagi na swoje walory architektoniczne i
kulturowe kwalifikują się do wpisania do rejestru zabytków. Mimo, że nie zostały wpisane
do rejestru zabytków wymagają ochrony konserwatorskiej (patrz zdjęcia).
Wnioski konserwatorskie:
- Koszary stanowią zespół zabudowy jednorodny w charakterze, powstały w tym samym
czasie i ze względu na ukształtowanie architektoniczne i staranne opracowanie detalu
architektonicznego kwalifikują się do wpisu do rejestru zabytków.
- Nie można dopuścić do zabudowy, która mogłaby zniekształcić czytelny układ
urbanistyczny całego założenia.
- Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne powinny być prowadzone pod nadzorem
Urzędu Konserwatorskiego.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Usytuowanie terenu oraz jego warunki hydrogeologiczne stanowią problemy analogiczne
do osiedli otaczających. Teren wymaga uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
i włączenia do układu komunalnego.
Dobór nowych funkcji nie może kolidować (uciążliwościami) z osiedlami sąsiadującymi.
Likwidowana wojskowa stacja paliw wymaga przebadania pod kątem możliwości
zanieczyszczenia gleby z uwagi na czas powstania (budowa w oparciu o nieaktualne
przepisy ochrony środowiska, rozwiązania techniczne wtedy obowiązujące) oraz
ewentualne określenie zakresu i sposobu rekultywacji.
Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej (drzewa, krzewy).

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Stan techniczny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wymaga budowy nowego układu dostosowanego do nowych funkcji użytkowych budynków
i terenów.
Sieć ciepłownicza wymaga przyłączenia do komunalnej sieci ogrzewania zdalaczynnego.
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Stan techniczny sieci zasilania elektroenergetycznego nowych funkcji oraz budynków
nowowznoszonych wymaga nowej sieci oraz znacznie wydajniejszej stacji
transformatorowej.
W wypadku nowych funkcji wymagających zaopatrzenia w gaz należy wybudować nowy
układ sieci włączonej do układu w ul. Jagiellońskiej.
Układ komunikacyjny (kołowy i pieszy) obsługujący wszystkie projektowane funkcje
wymaga zaprojektowania i budowy z włączeniami do ul. Jagiellońskiej i H. Sawickiej.
Skrzyżowanie ul. H. Sawickiej i Jagiellońskiej wymaga przebudowy ze względu na wzrost
ruchu i bezpieczeństwo.
Teren wymaga likwidacji istniejących ogrodzeń między terenami i osiedlami
mieszkaniowymi. Rozważenia wymaga częściowa likwidacja ogrodzenia wzdłuż ul.
Jagiellońskiej (walory użytkowe i historyczne).

•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany w przeważającym stopniu średni. Z uwagi na walory konserwatorskie
wskazana jest ich adaptacja i rewitalizacja.
Budynki pomocnicze i gospodarcze wzniesione po 1945 r. substandardowe kwalifikujące
się do wyburzenia.

•

Stan planowania przestrzennego.
Teren objęty opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
którego zatwierdzenie przewidywane jest w połowie 2005 r. (patrz rys. planu).
Teren posiada ideogram sieci uzbrojenia technicznego.
Teren posiada projekt koncepcyjny zabudowy i zagospodarowania.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów.
Teren posiada możliwość lokalizacji nowych obiektów, z uwagi na sąsiedztwo osiedli
mieszkaniowych dopuszczalne są następujące funkcje: usługowe i mieszkaniowe.
Budynki koszarowe i stołówka ze względu na możliwość adaptacji w rygorach
konserwatorskich przydatne są przede wszystkim pod funkcje oświatowe, administracyjne
i takie, które nie prowadzą do podziałów wewnętrznych budynków, sala gimnastyczna
powinna być adaptowana i przystosowana do współczesnych wymagań, pozostałe
budynki przydatne są dla administracji, usług i innych wykorzystujących układ wewnętrzny
pomieszczeń bez zasadniczych zmian.

4. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej.
•

Włączenie obszaru do tej pory zamkniętego w strukturę miasta.

•

Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez adaptację budynków dla nowych funkcji.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego (obiektów cennych ze względów historycznych i
kulturowych).
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•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w strukturę techniczna miasta.

•

Ewentualnie rozwój budownictwa mieszkaniowego.

•

Rozwój usług ogólnomiejskich.

5. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
- porządkowanie i włączenie w systemy miasta sieci infrastruktury technicznej obszaru
rewitalizowanego przez budowę nowego układu,
- adaptacja budynków adaptowanych dla nowych celów,
- wyburzenie budynków substandardowych powstałych po 1945 r. (pomocniczych,
gospodarczych i stacji paliw),
- uzupełnienie zabudowy historycznej wykorzystując place apelowe i ćwiczeń zespołu
koszarowego,
- uzyskanie terenów usług potrzebnych dzielnicy Zatorze.

•

Działania społeczne:
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zapewnienie niezbędnych dla dzielnicy Zatorze i miasta usług,
- ewentualnie poprawa sytuacji mieszkaniowej.

6. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•
•
•
•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta.
Uporządkowanie infrastruktury technicznej obszaru pozwalające na racjonalne
wykorzystanie terenu powojskowego.
Ochrona dóbr kultury przez rewitalizację budynków cennych kulturowo i przystosowanie
do współczesnych potrzeb.
Rozwój następujących funkcji:
- usług,
- oświaty,
- administracji,
- ewentualnie budownictwa mieszkaniowego.
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7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Nr

Zadanie, działanie

Etap, czas
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy i
sformułowanie warunków
projektowych

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Inwentaryzacja istniejącej zieleni
wysokiej (drzewa, krzewy) oraz ocena
jej stanu

2006-2007 Urząd Miasta
Olsztyn

4.

Projekty adaptacji budynków oraz
terenu zabudowy (wnętrza blokowe)

2005-2006 Urząd Miasta
Olsztyn

5.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2006-2007

- sieć wodociągowa

Urząd Miasta

- sieć kanalizacji sanitarnej

Olsztyn

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

MPEC

- sieć elektroenergetyczna

Zakład
Energetyczny

- sieć gazowa

Zakład
Gazowniczy

6.

Układ drogowy: projekt, realizacja

Urząd Miasta
Olsztyn

7.

Projekt zieleni przyulicznej oraz
bloków zabudowy

8.

Koncepcja i projekty zabudowy
uzupełniającej

2007

Urząd Miasta
Olsztyn

9.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii Europejskiej

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

2006-2007 Urząd Miasta
Olsztyn

10. Realizacja adaptacji budynków i
wnętrz blokowych

2007-2013 Urząd Miasta
Olsztyn

11. Realizacja projektów modernizacji
zewnętrznych ulic wraz z uzbrojeniem

2007-2013 Urząd Miasta
Olsztyn

12. Realizacja nowych ulic wraz z
uzbrojeniem wiaduktu

Urząd Miasta
Olsztyn
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8. Plan finansowy inwestycji
Nr
Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

–

Miasto Olsztyn

2.

Opracowanie koncepcji zabudowy i
zagospodarowania

2005

–

Miasto Olsztyn

3.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne budynków i
inwentaryzacja zieleni

2006

38 000

4.

Koncepcja programowoprzestrzenna

2005

–

5.

Projekty adaptacji budynków

2006-2007

210 000

Miasto Olsztyn
alternatywnie
właściciela
budynków

6.

Projekty infrastruktury technicznej,
ulic i zieleni

2006-2013

170 000

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

7.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii
Europejskiej

2005

–

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

8.

Realizacja projektu

2007-2013

19 200 000

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

ca 30 600 000

w tym środki Unii
Europejskiej 22 900 000

Ogólna wartość projektu

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej
Unia Europejska w
ramach pomocy
technicznej

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacji traktować należy jako wstępne, orientacyjne
rzeczywiste koszty określą projekty rewitalizacji
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9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn – beneficjent końcowy
- opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wydział Strategii i
Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn
- przeprowadzi wszystkie prace przygotowawcze do projektowania (badania
konserwatorsko-architektoniczne, inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja zieleni,
geologia ) – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
- wystąpi o pomoc techniczną na opracowanie projektów o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej wraz z programem funkcjonalno-przestrzennym – Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn
- przewiduje się realizację projektu wraz z projektowaniem budowlanym (projekt
budowlany i wykonawstwo – stanowią koszty kwalifikowane projektu) – Wydział
Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.

•

Alternatywą jest podział przedsięwzięcia na etapy realizacji i opracowanie oddzielnych
projektów na każdy etap.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięć:
- % budynków poddanych rewitalizacji
- % terenu projektu poddany rewitalizacji
- ilość miejsc pracy powstałych w skutek rewitalizacji
- m2 budynków oddanych w użytkowanie publiczne.

•

Beneficjent końcowy informuje instytucję wdrażającą o przebiegu rewitalizacji (w imieniu
beneficjenta informacji udziela Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Olsztyn).

11. Public relations
•

Za public relations odpowiada:
- na etapie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i formułowania
programu funkcjonalno-przestrzennego – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta
Olsztyn
- na etapie wdrażania – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn
Prowadzone będą następujące działania w tym zakresie:
- spotkania, dyskusje publiczne oraz udostępnienie do wglądu planu zagospodarowania
przestrzennego,
- szeroka informacja w lokalnych środkach masowego przekazu
- plan zagospodarowania przestrzennego i program funkcjonalno-przestrzenny na
stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „D”
Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście
Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją
Wojska Polskiego.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren całkowicie wydzielony (ogrodzony) Z Lasu Miejskiego pełniącego funkcje
rekreacyjne dla Olsztyna. W sąsiedztwie leży Stadion Leśny, którego modernizacje
przerwano. Istnieje możliwość funkcjonowania jako kompleksu rehabilitacyjnego,
sportowego ze Stadionem. Walory Lasu Miejskiego oprócz rekreacyjnych to edukacyjne
(edukacja ekologiczna).
Istnienie strzelnicy powojskowej wewnątrz lasu koliduje zarówno z wykorzystaniem lasu
jak i prowadzeniem racjonalnych upraw leśnych (niebezpieczeństwo pracowników lasu).

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Teren poza zasilaniem w energię elektryczną pozbawiony jest infrastruktury technicznej.

2. Ogólna charakterystyka obszaru
•

Teren o powierzchni ca 35,58 ha częściowo zadrzewiony, ukształtowany jako strzelnica
broni ręcznej. Kulochwyty mało skuteczne (wydobywanie się pocisków poza obszar
strzelnicy). Zaplecze strzelnicy substandardowe.
Wszystkie plany zagospodarowania miasta Olsztyna zakładały likwidację strzelnicy.

•

Istniejące użytkowanie obiektu
Strzelnica po opuszczeniu Olsztyna przez wojsko użytkowana jest przez Ligę Obrony
Kraju oraz zainteresowanych grup jako strzelnica.
Korzystają z niej także zainteresowani strzelaniem spoza Olsztyna.

•

Stan władania
Strzelnicą dysponuje Agencja Mienia Wojskowego, na części użytkownikiem wieczystym
jest Liga Ochrony Kraju.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Uwarunkowania determinowane są przez rekreacyjne, sportowe i edukacyjne
wykorzystanie lasu. Strzelnica stanowi obcą, kolidującą z wykorzystaniem lasu funkcję.
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•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Strzelnica zakłóca w Lesie Miejskim życie zwierząt i ptactwa.
Kolizje przede wszystkim wynikają z faktu, że jest źródłem hałasu.

•

Stan planowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego jest daleko
zaawansowany i jego zatwierdzenie przewidziane jest do połowy 2005 r.
Przewiduje się likwidację Strzelnicy rekomendując wspólne zagospodarowanie ze
Stadionem Leśnym jako Centrum sportu, rekreacji z dopuszczeniem edukacji
ekologicznej.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu
Teren strzelnicy stanowi potencjalna możliwość obiektów kubaturowych uzupełniających
funkcję Stadionu Leśnego.

4. Cele rewitalizacji
•

Usunięcie funkcji uciążliwej dla użytkowania Lasu Miejskiego i z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego

•

Stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z bazą kubaturową) wspólnie ze
Stadionem Leśnym.

•

Udostępnienie do tej pory zamkniętego obszaru mieszkańcom Olsztyna

•

Edukacja ekologiczna

5. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- zatwierdzenie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- przejecie terenu przez Gminę Olsztyn (alternatywnie przez wyłonionego wspólnie z
Agencją Mienia Wojskowego inwestora, który zrealizuje pożądany program),
- prace przedprojektowe (inwentaryzacja zieleni, badania hydrogeologiczne, mapa
sytuacyjno-wysokościowa,
- opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy w powiązaniu ze
Stadionem Leśnym, arboretum i układem ścieżek pieszych (dydaktycznych) i
rowerowych,
-

opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu inwestycji, zabudowy,
powiązań komunikacją kołową i infrastrukturą techniczną z układem miejskim,
realizacja projektu.
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•

Działania społeczne
- program dydaktyczny w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej,
- tworzenie nowych miejsc pracy w powstających obiektach,
- włączenie obszaru w program działań i imprez miasta,
- włączenie obszaru w pełnienie funkcji sportowo-rekreacyjnych i innych Lasu
Miejskiego.

6. Oczekiwane efekty rewitalizacji terenu
•

Użytkowanie terenu zgodne z funkcjami obszarów otaczających.

•

Umożliwienie normalnego funkcjonowania Lasu Miejskiego.

•

Włączenie do tej pory zamkniętego terenu w obszar funkcjonalny lasu.

•

Rozwój sportu i rekreacji (w tym niepełnosprawnych).

7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji terenu.
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Zatwierdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Przejęcie terenu przez Gminę
Olsztyn lub wspólne z Agencją
Mienia Wojskowego znalezienie
inwestora

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn,
Agencja
Mienia Wojsk.

Inwestor
gwarantujący
realizację projektu
rewitalizacji

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2006

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

Alternatywnie
zależnie od
przyjętego tryby
realizacji

4.

Sformułowanie uwarunkowań
projektowania na tle koncepcji
układu komunikacyjnego, ścieżek
pieszych i rowerowych oraz
arboretum i Stadionu Leśnego

2006

Wydz.
Strategii i
Rozwoju
Urzędu Miasta
Olsztyn

Przy udziale Wydz.
Architektury i
Budownictwa oraz
MZDMiZ

5.

Opracowanie projektu budowlanego
terenu, obiektów i infrastruktury
technicznej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

We współpracy z
Agencją Mienia
Wojskowego
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6.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie inwestycji ze
środków Unii Europejskiej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

Wydz. Obsługi
Funduszy
Europejskich UM
Olsztyn lub inwestor

8. Plan finansowy inwestycji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

2.

Przejecie terenu

3.

2005

Miasto Olsztyn

2005-2006

Miasto Olsztyn lub
inwestor

Prace przedprojektowe (pomiary
syt.-wys., inwentaryzacja zieleni,
badania hydrogeologiczne)

2006

Miasto Olsztyn lub
inwestor

4.

Koncepcja zagospodarowania lasu
w rejonie: ścieżki, ścieżki rowerowe,
arboretum

2006

Miasto Olsztyn

5.

Opracowanie projektu
budowlanego, adaptacji zabudowy
nie podlegające wyburzeniu,
budowy obiektów nowych i
kompleksowego zagospodarowania
terenu (z sieciami infrastruktury
techn. i komunikacją)

2006-2007

Wybrany inwestor

6.

Opracowanie projektu – wniosku o
środki Unii Europejskiej

2006-2007

Wybrany inwestor

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Wybrany inwestor

13. Realizacja projektów modernizacji
ulic wraz z uzbrojeniem
Ogólna wartość projektu

ca 30 000 000

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacjo zostaną zapisane w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym – trwają prace nad jego aktualizacją (plan czteroletni aktualizowany corocznie – „krocząco” na
podstawie wykonania budżetu rocznego) na lata 2006-2010
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9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn
- Zatwierdzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Przejecie terenu – alternatywnie Gmina Olsztyn lub we współpracy z Agencją Mienia
Wojskowego w trybie przetargu następuje znalezienie właściwego inwestora.
- Przeprowadza prace przedprojektowe (alternatywa – wybrany inwestor).
- Formułuje uwarunkowania do projektowania w oparciu o koncepcję zagospodarowania
terenów sąsiadujących.
- Opracowuje projekt budowlany terenu i obiektów (alternatywnie – wybrany inwestor).
- Opracowuje projekt – wniosek o dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii
Europejskiej – alternatywnie wybrany inwestor.
- Podejmuje realizację projektu (alternatywnie – wybrany inwestor).

•

Agencja Mienia Wojskowego
- Współpracując z Gminą Olsztyn podejmuje decyzje dotyczące stanu władania terenu i
sposobu realizacji inwestycji oraz sposobu finansowania inwestycji.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- likwidacja uciążliwej funkcji w Lesie Miejskim
- włączenie funkcjonalno-przestrzenne terenu w użytkowanie lasu Miejskiego
(dotychczas wyłączonego)
- liczba utworzonych miejsc pracy na skutek realizacji inwestycji

•

O przebiegu realizacji beneficjenci informują instytucję wdrażającą.

11. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
- dokonanie przy udziale Agencji Mienia Wojskowego wyboru sposobu realizacji
projektu,
- projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany publicznej dyskusji oraz
konsultacjom z potencjalnymi realizatorami przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu
Miasta Olsztyn,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poddany zostanie dyskusji
publicznej i wyłożeniu do wglądu publicznego,
- miejscowy plan oraz Lokalny Program Rewitalizacji będą propagowane w lokalnych
środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „E”
Teren koszar przy ul. Pstrowskiego.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście (patrz mapka)
Teren położny na wschód od Śródmieścia miasta przy ulicy pełniącej, do czasu realizacji
obwodnicy, funkcje trasy wylotowej w kierunku Szczytna.
Teren położony miedzy zabudową mieszkaniową wzdłuż ul. Kościuszki, ul. Pstrowskiego,
ulicą dojazdową do szkoły oraz ul. Nową Niepodległości.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren ogrodzonych, zamkniętych koszar w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, przyległy do
przyulicznej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Kościuszki i terenu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Zabudowa sytuowana wzdłuż granic terenu..
Dojazd od ul. Pstrowskiego poprzez bramę.
Funkcjonalnie z terenem koszar przy ul. Pstrowskiego powiązany jest sytuowany w
Śródmieściu obiekt sportowy – sala na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Piłsudskiego – dawna
sala Klubu Sportowego Milicji „Gwardia”. Służy on jako obiekt treningowo-sportowy Policji.
Obiekt ten należy rozpatrywać wraz terenem koszar.
Obecny użytkownik zamierza stworzyć warunki dla publicznego użytkowania zespołu
koszar i niektórych funkcji (np. basen, sala sportowa, teren nauki jazdy) dla użytku
publicznego mieszkańców Olsztyna.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Sieci infrastruktury technicznej w ulicy Pstrowskiego i Kościuszki.
Zespół posiada samodzielny rozkład sieci wprowadzając wody deszczowe do miejskiej
kanalizacji sanitarnej wpływając w czasie opadów na przeciążenie systemu kanalizacji
sanitarnej.

•

Ogólna powierzchnia terenu rewitalizowanego – 7,7 ha

•

Liczba istniejących budynków
- 10 budynków wpisanych jako zespół do rejestru zabytków – adaptowane
- 17 pozostałych – adaptacja zależna od projektu rewitalizacji: stanowiska Urzędu
Konserwatorskiego
- 1 budynek dawnej sali „Gwardii” przy al. Piłsudskiego.

•

Istniejące użytkowanie
Teren wraz z budynkiem przejęte przez Wojewódzką Komendę Policji.
Sposób użytkowania ilustruje mapa.
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Aktualny sposób użytkowania ulegnie zmianom w myśl programu użytkowego projektu
rewitalizacji. Sala „Gwardii” pozostaje w obecnej funkcji tzn. sali treningowo-kondycyjnej
Policji z funkcjami z nią związanymi (administracja, sport, ochrona, strzelnica).

•

Stan władania
Trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji po przejęciu od Nadwiślańskiej Jednostki
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta forma władania dotyczy także sali
„Gwardii”.

2. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie
Opis obiektów zespołu koszar z wpisu do rejestru zabytków - w skład zespołu wchodzą
następujące budynki:
a) Budynek koszarowy nr 1 (obecnie Komisariat Policji II)
Usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu, w pobliżu bramy wjazdowej.
Ustawiony kalenicą do wewnętrznej ulicy łączącej główne wejście do zespołu z placem
ćwiczeń
i pozostałymi obiektami. Elewacją frontową zwrócony na południowy-wschód, elewacją
tylną na północny-zachód. Do jego południowo-wschodniego narożnika przylega parterowy
budynek wartowni. Na północny-wschód od niego usytuowany koszarowy budynek nr 3
oddzielony wewnętrzną koszarową ulicą.
Murowany z cegły, otynkowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z płytkim
ryzalitem skrajnym w cz. południowo-zachodniej elewacji frontowej i ryzalitem poziomym
w cz. środkowej elewacji frontowej, i dwoma ryzalitami skrajnymi i przybudówką na osi
środkowej elewacji tylnej (północno-za chód niej). Bryła zwarta, całkowicie podpiwniczona,
3-kondygnacyjna z nie użytkowanym poddaszem nad korpusem i użytkowanymi
poddaszami w partii ryzalitów, z ryzalitami skrajnymi w elewacji tylnej i jedno-kondygnacyjna
przybudówką na osi tej elewacji oraz płytkim ryzalitem. W elewacji frontowej, kryta w
korpusie dachem 2-spadowym, w ryzalitach dachami mansardowymi. Przybudówka w osi
elewacji tylnej kryta dachem trójspadowym. Pokrycie dachu z dachówki karpiówki.

b)

Budynek koszarowy nr 3
Budynek usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-wschodnim (do placu ćwiczeń). Przed elewacją
wewnętrzna ulica
i pas zieleni, elewacją tylną w kierunku południowo-zachodnim, elewacją szczytową
(południowo-wschodnia) zwrócony do ulicy prowadzącej od bramy do placu ćwiczeń, druga
elewacja szczytowa zwrócona w kierunku północno-zachodnim, za nią, w kierunku
północnym budynek nr 4.Murowany z cegły, otynkowany, wzniesiony na planie
wydłużonego prostokąta, z dwoma ryzalitami skrajnymi i ryzalitem centralnym w elewacji
frontowej (północno-zachodniej). Wnętrze w partii ryzalitów 2-traktowe z przelotowym
korytarzem dzielącym trakty, w korpusie 1,5 traktowe. Bryła zwarta, całkowicie
podpiwniczona, w korpusie
3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4-kondygnacyjrta, korpus kryty dachem
2-spadowym, ryzality skrajne i centralny kryte dachami mansardowymi. Pokrycie dachu
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z dachówki karpiówki. Elewacja frontowa (północno-wschodnia) na ceglanym, licowanym
i wtórnie pomalowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic.
c) Budynek koszarowy nr 4
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku wschodnim (do placu ćwiczeń), elewacją tylną w kierunku
zachodnim. Przed elewacją frontową wewnętrzna ulica i pas zieleni odgradzający plac
ćwiczeń. Murowany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, na wtórnie
pomalowanym cokole z cegły ceramicznej licówki, dach kryty dachówką karpiówką. Bryła
zwarta, 4-członowa na którą składają się 2 skrajne ryzality, klatka schodowa i korpus.
Całkowicie podpiwniczona, 2-kondygnacyjna z użytkowym poddaszem, w ryzalicie lewym
i klatce kryta dachem mansardowym, w ryzalicie prawym dachem pulpitowym, w korpusie
dachem 3-spadowym. Elewacja frontowa (wschodnia)na ceglanym, licowanym i wtórnie
malowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic. Na obu kondygnacjach
prostokątne otwory okienne, naroża ryzalitu ujęta w płaskie pilastry zakończone
uproszczonymi głowicami.
d) Budynek magazynowy nr 8
Budynek wolnostojący, usytuowany w północno-zachodniej części zespołu, na ogrodzonym
terenie, elewacją frontową zwrócony w kierunku południowo-wschodnim. Przed elewacją
frontową pas zieleni i wewnętrzna ulica. Murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
c/w, na ceglanym, licowanym i wtórnie malowanym cokole. Ściany wewnętrzne z cegły
i o konstrukcji drewnianej obitej 2-stronnie płytą twardą, dach kryty wtórnie eternitem.
Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, niepodpiwniczony, 1 -kondygnacyjny z
nieużytkowanym poddaszem. Bryła zwarta, 1-kondygnacyjna, kryta dachem 4-spadowym,
2-traktowa. Elewacja frontowa (południowo-wschodnia) na ceglanym, licowanym i wtórnie
malowanym cokole. Narożniki budynku ujęte w płaskie, tynkowane lizeny, takie same lizeny
oddzielają osie otworów okiennych i drzwiowych. Elewacja zamknięta prostym, drewnianym
gzymsem.
e) Budynek nr 22 - dawne stajnie, obecnie magazyny
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku południowo-zachodnim, elewacją tylną w kierunku północnowschodnim. Wokół budynku ciąg komunikacyjny, do elewacji bocznej, północno-zachodniej
przylega stacja paliw (zbudowana w miejscu nieistniejącej części budynku).
Murowany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej: na ceglanym,
licowanym i wtórnie pomalowanym cokole. Dach kryty dachówką karpiówką. Wzniesiony na
rzucie 2 prostokątów, wydłużonego do którego krótszego boku północno-zachodniego
przylega drugi, znacznie krótszy i węższy (dobudówka). Wnętrza wszystkich części o
układzie 1-traktowym. Bryła zwarta, niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna z użytkowym
poddaszem, w części środkowej 2-kondygnacyjna dobudówka kryta dachem 2-spadowym.
Elewacja frontowa (południowo-zachodnia) na ceglanym, licowanym i wtórnie malowanym
cokole do którego mocowane są stalowe kółka do wiązania koni z prostokątnymi otworami
okiennymi i drzwiowymi. Przybudówka od lewej 3-osiowa z prostokątnymi otworami
okiennymi na ceglanych podokiennikach w osi 1 i 2 od lewej i prostokątnym otworem
drzwiowym w 3 osi. Właściwy budynek w lewej, niższej części 7-osiowy z prostokątnymi
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otworami okiennymi na podokiennikach. Część środkowa, 2-kondygnacyjna, symetryczna,
z prostokątnymi otworami okiennymi na podokiennikach w osi 11 i 13 oraz prostokątnym
otworem drzwiowym w osi 12. Osie oddzielone w pionie od siebie płaskimi lizenami
przebiegającymi od cokołu do gzymsu wieńczącego. Część prawa z prostokątnymi
otworami okiennymi na podokiennikach oraz prostokątnymi otworami drzwiowymi. Facjatki
z drzwiami transportowymi, w połaci dachowej lewej i prawej, w niższej części po 2 lukarny.
f)

Budynek nr 23 (obecnie warsztat)
Budynek wolnostojący, usytuowany w północno-zachodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku południowo-zachodnim. Przed elewacją frontową i bocznymi
wewnętrzna ulica, elewacja tylna (północno-wschodnia) przesłonięta wtórnie dobudowaną
częścią magazynową. Murowany z cegły ceramicznej, na ceglanym cokole, dach kryty
dachówką karpiówką. Wzniesiony na planie prostokąta, w części środkowej 2-traktowa,
w częściach bocznych 1-traktowy - wtórnie dobudowana część magazynowa również na
planie prostokąta, 1-traktowa.
Bryła zwarta, niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna, kryta dachem 4-spadowym, wtórnie
dobudowana część magazynowa kryta dachem płaskim. Elewacja frontowa (południowozachodnia) na ceglanym, otynkowany cokole, 9-osiowa. Elewacja zwieńczona drewnianym
gzymsem.

g)

Budynek nr 25 - hala sportowa
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku północno-zachodnim, elewacją tylną w kierunku południowowschodnirn. Przed elewacją frontową pas zieleni i wewnętrzna ulica, za elewacją tylną
wewnętrzna ulica i ogrodzenie zespołu. Budynek murowany z cegły ceramicznej,
obustronnie otynkowany, na ceglanym cokole wtórnie malowanym. Dach kryty wtórnie papą.
Budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, 1-traktowy. Bryła zwarta, częściowo
podpiwniczona pod południowo-zachodnią częścią (kotłownia), 1-kondygnacyjna kryta
dachem 2-spadowym. Elewacja frontowa (północno-zachodnia) na ceglanym, wtórnie
pomalowanym cokole. Poszczególne pary otworów okiennych i drzwiowych oddzielone
płaskimi lizenami biegnącymi od cokołu do gzymsu. Takie same lizeny obejmują narożniki
budynku. Elewacja zamknięta gzymsem.

h)

Budynek koszarowy nr 26
Budynek usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-zachodnim (do placu ćwiczeń), przed elewacją trawnik i
wewnętrzna ulica. Za elewacją tylną wewnętrzna ulica i dalej ogrodzenie zespołu. Od strony
północno-wschodniej oddzielony wewnętrzną ulicą od budynku nr 26 (hala sportowa), a od
strony południowo-zachodniej od budynku nr 27. Murowany z cegły, na ceglanym,
licowanym i wtórnie malowanym cokole, elementy dekoracyjne elewacji (pilastry,
zwieńczenia otworów drzwiowych), dach kryty dachówką karpiówką. Budynek wzniesiony
na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma ryzalitami skrajnymi i ryzalitem centralnym w
elewacji frontowej (pótnocno-zachodniej) i dwoma ryzalitami skrajnymi i centralnie
umieszczonym ryzalitem pozornym w elewacji tylnej (południowo-wschodniej). Bryła zwarta,
całkowicie podpiwniczona, w korpusie 3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4kondygnacyjna, korpus kryty dachem 2-spadowym. ryzality skrajne i centralny kryte
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dachami mansardowymi. Elewacja frontowa (północno-zachodnta) na ceglanym, licowanyrn
i wtórnie pomalowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic.
W I kondygnacji ryzalit środkowy flankowany przez dwie przybudówki mieszczące wejścia
do budynku. Elewacje frontowe przybudówek 2-osiowe - z prostokątnym otworem
okiennymi i drzwiowym nad którym prostokątne okno doświetlające klatkę schodową. Przy
przybudówce północno-wschodniej mniejsza przybudówka 1-osiowa z prostokątnym
otworem okiennym mieszcząca wejście do piwnicy, l kondygnacja zamknięte prostym
kordonowym gzymsem.
i)

Budynek nr 27 (obecnie budynek Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie)
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacja
frontową (wejściową) zwrócony w kierunku północno-zachodnim (do ulicy łączącej bramę
z placem ćwiczeń), elewacją tylną (obecnie przesłoniętą przez późniejszą dobudówkę).
Murowany z cegły, na ceglanym, licowanym i wtórnie pomalowanym cokole, obustronnie
otynkowany. Dach kryty dachówką holenderką. Wzniesiony na rzucie wydłużonego
prostokąta, z ryzalitami pozornymi w obu dłuższych elewacjach i z prostokątną na planie
przybudówką (wtórną) od południowego-wschódu, dwu i półtraktowy, z traktami
przedzielonymi korytarzem. Bryła zwarta, podpiwniczona, 2-kondygnacyjna z nie
użytkowanym poddaszem, kryta dachem 4-spadowym. Do południowo-wschodniej części
budynku przylega późniejsza, 2-kondygnacyjne przybudówka kryta dachem pulpitowym. Na
II kondygnacji, na osi, prostokątny otwór okienny. Kondygnacja zamknięta gzymsem.

j)

Budynek koszarowy nr 29
Budynek usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-zachodnim. Przed budynkiem (od strony północnozachodniej) urządzony skwer z niską i wysoką zielenią, za budynkiem wewnętrzna ulica i
ogrodzenie zespołu. Murowany z cegły pełnej, obustronnie otynkowany, gzyms wieńczący
drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie, wzniesiony na planie
wydłużonego prostokąta, z dwoma skrajnymi ryzalitami w elewacji tylnej i dwiema
przybudówkami na planie prostokąta, mieszczącymi wejścia przy elewacji tylnej
(południowo-wschodniej).
W korpusie układ wnętrza 1,5-traktowy, w ryzalitach 2,5-traktowy. Bryła zwarta, całkowicie
podpiwniczona, w korpusie 3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4-kondygnacyjna,
korpus kryty dachem 2-spadowym. Ryzality skrajne kryte dachami mansardowymi,
przybudówki wejściowe kryte dachami płaskimi, Iukarny w ryzalitach kryte daszkami 2spadowymi. Elewacja frontowa (północno-zachodnia) na cokole obłożonym lastryko, gładka,
pozbawiona wystroju architektonicznego z prostokątnymi otworami okiennymi na wszystkich
kondygnacjach. Elewacja zwieńczona drewnianym gzymsem, w połaci dachowej korpusu trzy
równomiernie rozmieszczone okna doświetlające strych, tzw. powieki. W dolnych połaciach
dachu ryzalitów po dwie Iukarny z dekoracyjnymi zwieńczeniami w formie trójkątnych,
oprofilowanych szczytów.

k)

W części północno-wschodniej zespołu koszar - za budynkiem nr 22 (dawne stajnie)
usytuowany jest szereg budynków (garaże i warsztaty) oznaczone nr 12,13,14,18,19, 20,
21. Są to obiekty które powstały w trakcie rozbudowy zespołu - po roku 1933.
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Mała architektura
- Pomnik (tablica pamiątkowa) na zieleńcu przed budynkiem nr 29
- Pomnik gen. K. Świerczewskiego przed budynkiem koszarowym nr 3.
Sala „Gwardii” została wpisana do rejestru zabytków i objęta ochroną konserwatorską.
Oprócz fuknkcji administracyjnych i pomocniczych zawiera salę sportową, dwie strzelnice
w piwnicach.

•

Warunki konserwatorskie
Wynikające z wpisu do rejestru zabytków, trudne z uwagi na konieczność działań
termomodernizacyjnych budynków.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Usytuowanie terenu oraz warunki hydrogeologiczne są analogiczne jak zabudowy wzdłuż
ul. Kościuszki i sąsiadującej szkoły.
Teren wymaga uporządkowani gospodarki wodno-ściekowej zaś dobór nowych funkcji
użytkowych nie może kolidować z sąsiedztwem (szkoła, zabudowa mieszkaniowa, teren
uczelni).
Stację paliw należy dostosować do aktualnych wymogów ochrony środowiska (czas jej
powstania nie gwarantuje spełnienia współczesnych wymogów ochrony środowiska).
Konieczne są badania określające możliwość skażenia gleby oraz modernizacja stacji
paliw. W projekcie rewitalizacji należy zachować układ zieleni wysokiej, także poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytków. Wskazane są działania termomodernizacyjne i
rezygnacja z ogrzewania paliwem stałym.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
- Kanalizacja sanitarna wymaga modernizacji z uwagi na czas budowy, obowiązujące
wtedy normy i przepisy. Podłączona do systemu miasta w ul. Nowej Niepodległości oraz
ul. Pstrowskiego.
- Kanalizacja deszczowa włączona obecnie do kanalizacji sanitarnej wymaga
modernizacji i przebudowy oraz włączenia do miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej (zbędne obciążenie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków).
- Siec wodociągowa z uwagi na stan dekapitalizacji (czas budowy, obowiązujące wtedy
przepisy i technologiczne rozwiązania) wymaga modernizacji. Włączenie do sieci
miejskiej w ul. Pstrowskiego.
- Siec ciepłowniczą z uwagi na wymogi ochrony środowiska i efektywność należy
przebudować i włączyć do sieci cieplnej wysokoparametrowej w ul. Nowej
Niepodległości.
- Stan łączności zabudowy dawnych koszar wymaga z uwagi na specyfikę użytkowania
(Policja) budowy nowego systemu.
- Układ komunikacyjny (kołowy i pieszy) obsługujący zabudowę wymaga porządkowania,
modernizacji i dostosowania do nowych potrzeb.
Teren i obiekty nieprzystosowane do użytkowania przez niepełnosprawnych. Dotyczy to
także sali „Gwardii”.
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•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany, budynki koszarowe – średni, gospodarcze i pomocnicze – poniżej
średniego. Dopuszcza się przebudowę budynków pod nadzorem urzędu
konserwatorskiego. Przeprowadzony audyt wskazuje na potrzebę termomodernizacji
budynków.
Stan techniczny sali „Gwardii” znajduje swoje odbicie w zakresie niezbędnych działań
(patrz dalej).

•

Stan planowania i projektowania
Teren nieobjęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Olsztyna
wskazuje teren jako wymagający rewitalizacji i przystosowania do współczesnych potrzeb.
Budynki objęte zostały audytem dla celów termomodernizacyjnych. Cztery budynki
posiadają dokumentację techniczno-projektową pozwalającą na ich przystosowanie do
nowych potrzeb i aplikowania o środki Unii Europejskiej.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów
Teren i obiekty w pełni przydatne są dla potrzeb Policji szczebla miejskiego, wojewódzkiego
i Centralnego Biura Śledczego. Teren może być ogólnodostępny.
Niektóre z funkcji istniejących i planowanych mogą być dostępne dla mieszkańców
Olsztyna włączając zespół w struktury miasta (sala gimnastyczna, basen, urządzenia
terenowe).

Z walorów konserwatorskich i historycznych zespołu zabudowy wynikają ograniczenia w
zakresie przekształceń budynków i zagospodarowania terenu, dotyczy to także sali „Gwardii.

3. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej w tym sali „Gwardii”
•

Włączenie do tej pory zamkniętego obszaru w strukturę miasta.

•

Stworzenie zespołu otwartego na mieszkańców miasta, przyjaznego dla
niepełnosprawnych i petentów, zbliżające Policję do społeczeństwa.

•

Udostępnienie niektórych obiektów i urządzeń mieszkańcom Olsztyna.

•

Włączenie zespołu zabudowy w przestrzeń miejską, poprzez jej funkcjonalność i estetykę
podniesienie rangi prestiżu Policji i wpłynie to też na skuteczność w zakresie walki z
przestępczością.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego w postaci całego zespołu zabudowy powojskowej oraz
pojedynczych budynków.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w systemy infrastruktury
technicznej miasta.
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•

Rozwój funkcji metropolitarnych miasta Olsztyna jako stolicy regionu Warmińsko-Mazurskiego (Komenda Wojewódzka Policji, Centralne Biuro Śledcze).

4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania zespołu z podziałem na etap,
realizacji z uwzględnieniem sieci infrastruktury technicznej,
- opracowanie Projektów rewitalizacji dla poszczególnych etapów realizacji,
- adaptacja budynków dla nowych potrzeb z uwzględnieniem działań
termomodernizacyjnych (i wytycznych konserwatorskich),
- porządkowanie układu sieci infrastruktury technicznej (projekty, realizacja),
- wyburzenia, przebudowa, modernizacja budynków pomocniczych,
- budowa basenu pływackiego krytego z wykorzystaniem istniejącego basenu otwartego,
- urządzenie terenu i budowa urządzeń terenowych w tym np. placu nauki jazdy,
- termomodernizacja budynków w tym sali „Gwardii”,
- pełna modernizacja sali „Gwardii” (termomodernizacja łącznie ze stropodachami,
wszystkie instalacje, elewacje, modernizacja wnętrz w tym strzelnicy kulowej i śrutowej).

•

Działania społeczne
- otwarcie całego zespołu dla społeczności miasta Olsztyna i regionu,
- dostosowanie terenu i budynków dla niepełnosprawnych,
- udostępnienie dla szerokiej publiczności obiektów sportowych i ćwiczeń,
- budowanie prestiżu Policji przez podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych
zespołu zabudowy,
- poprawa skuteczności działania Policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•

Włączenie zespołu w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i powiązanie go z
systemami infrastruktury technicznej Olsztyna.

•

Stworzenie warunków dla dobrej pracy Policji i obsługi petentów w warunkach adaptacji
zabytkowego zespołu koszarowego dla nowych potrzeb.

•

Ochrona dóbr kultury przez rewitalizację dla nowych potrzeb.

•

Ochrona środowiska przez likwidację uciążliwości dla środowiska, przystosowanie
infrastruktury technicznej do współczesnych wymagań, oszczędności energetyczne oraz
zagrożeń skażenia gleby.
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6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe (badania
konserwatorsko-architektoniczne,
hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

2.

Sformułowanie uwarunkowań
projektowania (konserwatorskie)

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

3.

Opracowanie projektu budowlanego
terenu, obiektów i infrastruktury
technicznej, podział na etapy
realizacji

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

4.

Opracowanie projektów – wniosków
o dofinansowanie inwestycji ze
środków Unii Europejskiej (kilka
oddzielnych projektów)

2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Z udziałem władz
centralnych Policji

Z udziałem władz
centralnych Policji

7. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2005-2006

Budżet Policji

2.

Opracowanie projektu budowlanego
zagospodarowania terenu, obiektów
i infrastruktury technicznej

2005-2006

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej
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3.

Opracowanie projektu wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

4.

Realizacja inwestycji

Ogólna wartość projektu
w tym sala „Gwardii”

2006

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej

2007-2013

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej
ca 45 000 000
ca 200 000

w tym środki Unii
Europejskiej
33 750 000

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji traktować należy jako wstępne, orientacyjne rzeczywiste koszty określą
projekty rewitalizacji. Projekty określą też etapowanie realizacji

8. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Realizacja projektów rewitalizacji leży całkowicie w gestii Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zakłada się alternatywnie możliwość ujęcia w kosztach kwalifikowanych opracowanie
projektów budowlanych oraz w ramach pomocy technicznej przygotowanie projektu –
wniosku o środki Unii Europejskiej wraz z projektem funkcjonalno-przestrzennym.

9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów:
- otwarcie obiektów dla mieszkańców Olsztyna poparte opinia korzystających,
- przystosowanie terenu i obiektów dla niepełnosprawnych,
- liczba budynków poddana rewitalizacji,
- % terenu objętego rewitalizacją.

•

Komenda Wojewódzka Policji monitoruje przebieg rewitalizacji informując o postępie
instytucję wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations rewitalizacji odpowiada Komenda Wojewódzka Policji poprzez swoje
służby i rzecznika prasowego.
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TEREN „F”
Poligon wojskowy w Pieczewie
1. Identyfikacja terenu
•

Położenie w mieście (patrz mapa)
Teren leży w południowo-wschodniej części miasta w sąsiedztwie nadajnika (masztu)
telewizyjnego i osiedla Pieczewo.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren nie jest ogrodzony, wojsko zaprzestało jego użytkowania po wycofaniu z miasta
jednostki pancernej. Służył odbywaniu krótkich ćwiczeń czołgów oraz piechoty..
Jest dostępny mieszkańcom lecz nieprzystosowany do użytkowania.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Teren nie posiada układu komunikacyjnego, utwardzonych dojazdów i sieci powiązanych
z układem miasta. Dojazdy z istniejących ulic.

•

Ogólna powierzchnia terenu ca 104,6 ha
Powierzchnia objęta rewitalizacją będzie określona w trakcie opracowywania projekt,
włączając tereny niekwalifikujące się do rewitalizacji terenów powojskowych.

•

Na terenie brak jest obiektów kubaturowych. Zostały rozebrane po opuszczeniu przez
wojsko. Pozostały fundamenty, strzelnica, prymitywny kanał do przeglądu pojazdów,
okopy transzeje i stanowiska strzeleckie.
Fragmenty terenu zadrzewione.

•

Istniejące użytkowanie
Niezorganizowane, przypadkowe użytkowanie spacerowe przez mieszkańców okolicznych
osiedli, bezdomni, dzikie wysypiska odpadów.

•

Stan władania (patrz mapa)
Teren własności Skarbu Państwa przed komunalizacją na rzecz Gminy Olsztyn.
Komunalizacja uzależniona jest od zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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2. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Sąsiedztwo nadajnika telewizyjnego ze swą strefą ochronną

•

Ochrona środowiska
- przywrócenie możliwie naturalnego ukształtowania terenu (okopy, pozycje strzeleckie
czołgów, strzelnica itd.) i zapobieganie osuwiskom terenu,
- ochrona cennego drzewostanu

•

Komunikacyjne i infrastrukturalne powiązania terenu z miastem
Brak dróg i infrastruktury technicznej na terenie, dojazd istniejącymi ulicami miasta.

•

Stan planowania przestrzennego
Teren posiada koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego
zatwierdzenie przewidziane jest w 2005 r. (patrz rys. planu).

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu
Teren przydatny do zainwestowania w ramach powstającej dzielnicy mieszkalno-usługowej, na znacznym obszarze tereny parkowe o funkcji sportowej i rekreacyjnej. Tylko ta
część poligonu będzie przedmiotem projektu rewitalizacji.

3. Cele rewitalizacji terenu
•

Renaturalizacja ukształtowania terenu, likwidacja działań dewastacyjnych, usuniecie
fundamentów gruzu i odpadów a przez to stworzenie warunków dla przywrócenia terenu
miastu.

•

Ochrona cennego drzewostanu i zieleni wysokiej.

•

Zagospodarowanie terenu parkowego wyposażonego w urządzenia sportowo-rekreacyjne
służące osiedlom sąsiadującym.

•

Stworzenie infrastruktury technicznej służącej użytkowaniu terenów parkowych.

4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- zatwierdzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- komunalizacja terenu na rzecz Gminy Olsztyn
- prace przedprojektowe (badania hydrogeologiczne, inwentaryzacja i ocena zieleni),
- opracowanie projektu budowlanego parku wraz z komunikacją i sieciami infrastruktury
technicznej,
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-

•

opracowanie projektu pozwalającego na wystąpienie o współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej,
realizacja inwestycji.

Działania społeczne
- eliminacja niezorganizowanego wykorzystywania terenu (bezdomni, wysypiska) i
podniesienie bezpieczeństwa,
- stworzenie oferty dla spędzania czasu mieszkańców sąsiednich blokowisk w tym grup
młodzieżowych (tzw. „blokersów” – zapobieganie patologiom społecznym),
- poprawa warunków zamieszkania sąsiednich osiedli pozbawionych w znacznym
stopniu terenów zieleni.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji terenu
•

Włączenie terenu w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną przyległych osiedli.

•

Ochrona środowiska przy likwidacji istniejących zagrożeń wynikających z
dotychczasowego wykorzystania.

•

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców osiedli (różnych grup wiekowych).

6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji poligonu.
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

w trakcie realizacji

2.

Komunalizacja terenu

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

Po zatwierdzeniu
planu, wystąpienie
własne do Urzędu
Wojewódzkiego

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologia, inwentaryzacja
zieleni)

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

4.

Opracowanie projektu budowlanego
Parku

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

5.

Opracowanie projektu – wniosku o
współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn

6.

Realizacja projektu

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn
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7. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Miasto Olsztyn

2.

Komunalizacja terenu

2005

Miasto Olsztyn

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologia, inwentaryzacja
zieleni)

2005-2006

Miasto Olsztyn

4.

Opracowanie projektu budowlanego

2006

Miasto Olsztyn

5.

Opracowanie projektu - wniosku o
współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Miasto Olsztyn lub
w ramach pomocy
technicznej ze
środków Unii
Europejskiej

6.

Realizacja projektu

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

* Koszty realizacji projektu zostaną określone na etapie jego opracowania po zatwierdzeniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Koszty realizacji w podziale na lata realizacjo zostaną zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – trwają prace
nad jego aktualizacją (plan czteroletni aktualizowany corocznie – „krocząco” na podstawie wykonania budżetu
rocznego) na lata 2006-2010

8. System wdrażania Lokalnego programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn
- zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydz. Strategii
i Rozwoju
- przejecie terenu w ramach komunalizacji – Wydz. Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
- prace przedprojektowe – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
- opracowanie projektu budowlanego – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Miejskich
- opracowanie projektu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Wydz.
Obsługi Funduszy Europejskich (ewentualnie w ramach pomocy technicznej Unii
Europejskiej)
- realizacja projektu – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
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9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- % powierzchni terenu objętego rewitalizacją
- włączenie terenu w użytkowanie miejskie

•

Przebieg rewitalizacji monitoruje Wydz. Obsługi Funduszy Europejskich przy udziale
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
O przebiegu rewitalizacji informuje instytucje wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydz. Obsługi Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
- założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną poddane publicznej dyskusji,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poddany zostanie dyskusji
publicznej i wyłożeniu do publicznego wglądu,
- miejscowy plan oraz Lokalny Program Rewitalizacji będą propagowane w lokalnych
środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „G”
Zespół koszarowy przy ul. Warszawskiej
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście (patrz mapa)
Teren położony w południowo-zachodniej części miasta. Granice obszaru stanowią ul.
Armii Krajowej od wschodu, tory kolejowe i brzeg jeziora Kortowskiego od północy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski od południa, ul. Warszawska – od wschodu.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren położony peryferyjnie (w momencie powstania za miastem), ogrodzony i wyłączony
ze struktury miejskiej.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Zespół koszar posiada samodzielną infrastrukturę techniczną (woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną) włączoną
w układ miejski do sieci w ulicach Warszawskiej i Armii Krajowej.

2. Ogólna charakterystyka obszaru
Zespół składa się z czterech terenów różniących się od siebie:
- właściwego terenu zabudowy koszar – powierzchnia ca 20,85 ha
- terenów otwartych z placami sportowymi i małym poligonem (położone między
koszarami, jeziorem Kortowskim oraz obszarem Uniwersytetu) – powierzchnia ca 33,66
ha
- podmokłych łąk cieku łączącego jezioro Ukiel z Kortowskim (na północ od ul. Saperów)
– powierzchnia ca 10,4 ha
- zabudowanego terenu techniczno-logistycznego (na północy miedzy łąkami a torami
kolejowymi i ul. Armii Krajowej) – powierzchnia ca 16,62 ha
Do czasu opuszczenia zespołu przez wojsko nie formułuje się zasad rewitalizacji terenu
zabudowy koszar oraz zabudowy techniczno-logistycznej.
W wypadku opuszczenia terenów przez wojsko należy dla nich sformułować projekt
rewitalizacji.

•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją (tereny sportowe i poligon oraz teren
łąk) – 81,3 ha. Ścisłe określenie powierzchni rewitalizowanej nastąpi po przekazaniu przez
wojsko oraz w trakcie opracowywania projektu rewitalizacji.

•

Na terenie nie występuje zabudowa kubaturowa (z wyjątkiem hali sportowej w
sąsiedztwie).
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•

Istniejące użytkowanie terenów i budynków
Tereny chwilowo nie poddawane rewitalizacji stanowią zaplecze logistyczne,
administracyjno-techniczne oraz szkoleniowe jednostek wojskowych regionu.
Hala sportowa jest udostępniana przez wojsko ludności cywilnej, służy organizacji
zawodów i imprez sportowych.
Tereny sportowe, plac ćwiczeń oraz mały poligon nie są użytkowane.
Łąki – teren niebudowlany stanowiące ekologiczny korytarz między jeziorem Kortowskim
i Ukiel jest nieużytkiem nieprzydatnym do zabudowy.

•

Stan władania (patrz mapa)
Tereny otwarte są przedmiotem pertraktacji miedzy władzami wojskowymi a
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim – Uniwersytet podjął starania ich wykupu w celu
powiększenia obszaru campusu – Kortowo i utworzenia ogrodu botanicznego.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny
Zespół koszarowy został wybudowany na kilka lat przed II Wojną Światową (zakończono
budowę w 1939 r.) na terenie należącym do Szpitala Psychiatrycznego, obecnie
stanowiącego campus Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zespół użytkowany był przez Oficerską Szkołę Uzbrojenia a następnie zaczął pełnić
funkcje obecną.
Obecne użytkowanie (brak swobodnego dostępu) nie pozwala na pełną dokumentację
urbanistyczno-architektoniczną, ogólną charakterystykę zabudowy ilustrują załączone
zdjęcia.
Zabudowa koszarowa to nowoczesny obiekt wojskowy charakterystyczny dla początku
XX wieku o znacznych walorach konserwatorskich, z bardzo starannie
zagospodarowanymi wnętrzami urbanistycznymi. Obiekty i teren nie są wpisane do
rejestru zabytków.
W wypadku opuszczenia przez wojsko i formułowaniu projektu rewitalizacji należy zespół
traktować jako posiadający duże walory architektoniczno-konserwatorskie i poddać
rygorom z tego wypływający.
Zabudowa terenu pełniącego funkcje gospodarczo-logistyczne bezładna, narastająca
przez lata użytkowania. Jako zespół bezwartościowa ze względów historycznokonserwatorskich.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Przedmiotem szczególnej ochrony musi być ciek miedzy jeziorem Ukiel i Kortowskim
a także zagospodarowanie brzegów jeziora Kortowskiego.
Jezioro Kortowskie zostało zanieczyszczone niekontrolowanym spływem ścieków
szczególnie z terenu o funkcjach techniczno-logistycznych. Niezbędne jest
uporządkowanie gospodarki wodnej w sposób zabezpieczający zarówno ciek jak i jezioro.
Na terenie koszar istnieje stacja paliw wymagająca modernizacji szczególnie z uwagi na
warunki hydrogeologiczne obszaru oraz zagrożeń skażeniem jeziora Kortowskiego.
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Stacje paliw powstające w latach 60-tych i wcześniej nie spełniają współczesnych
wymogów ochrony środowiska.
Modernizacja musi być poprzedzona badaniami skażenia gleby w rejonie zbiorników raz
ekspertyzą zagrożenia skażeniem wód powierzchniowych i wgłębnych.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Na terenach poddawanych rewitalizacji nie występują sieci infrastruktury technicznej.
Przy opracowaniu projektu rewitalizacji pozostałych terenów po opuszczeniu przez wojsko
należy dokonać oceny stanu technicznego sieci wyciągając stosowane wnioski projektowe
uwzględniające wymogi ochrony środowiska (patrz wyżej).

•

Stan techniczny zabudowy
W części koszarowej uznać należy za średni i dobry. Konieczne jest poddanie budynków
remontom bieżącym i adaptacji dla współczesnych potrzeb.
W części techniczno-logistycznej w trakcie opracowywania projektu rewitalizacji konieczne
jest przeprowadzenie stosownych ekspertyz celem podjęcia decyzji wyburzeniowych.

•

Stan planowania przestrzennego
Zespół koszar nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po sfinalizowaniu przejęcia terenów przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski lub
opuszczeniu terenów przez wojsko konieczne jest opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rygorach obowiązujących przepisów oraz w
zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.
Olsztyna.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenów i obiektów
Usytuowanie terenów oraz obiektów w mieście a także ich układ wewnętrzny
predysponuje je do wykorzystywania jako uczelnię. Za takim wykorzystaniem przemawia
także strategia rozwoju funkcji uczelnianych w Olsztynie.
Plan zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
przewiduje przy granicy terenu poligonu utworzenie nad jeziorem Kortowskim ogrodu
botanicznego i arboretum. Wskazane jest aby objął on także tereny poligonu tworząc
otulinę jeziora Kortowskiego. Tereny wzdłuż cieku z jeziora Ukiel należy pozostawić jako
jego zieleń ochronną cieku i korytarz ekologiczny na przedłużeniu ogrodu botanicznego.
Tereny sportowe i hala sportowa powinny nadal pełnić istniejącą funkcję (sportową).
Teren i zabudowa o funkcji techniczno-logistycznej może stanowić obszar działalności
gospodarczej w wypadku opuszczenia jej przez wojsko.

4. Cele rewitalizacji.
•

Powiększenie terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a tym samym włączenie
terenów powojskowych w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną – terenów do tej
pory z niej wyłączonych – Olsztyna.

•

Rozwój funkcji dotyczących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego co skutkować będzie
także wzrostem liczby zatrudnionych pracowników uczelni i liczby studentów.
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•

Ochrona środowiska przyrodniczego w szczególności jeziora Krzywego.

•

Poprzez rozwój Uniwersytetu rozwój metropolitarnych funkcji miasta Olsztyna.

5.

Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru

•

Działania gospodarce i formalno-prawne
- przejecie terenów przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- porządkowanie nieuregulowanych spływów do cieku jeziora Ukiel – Kortowskie,
modernizacja cieku, zagospodarowanie zieleni, istniejących łąk jako przestrzeni
publicznej,
- renaturalizacja ukształtowania terenu dawnego poligonu przez likwidację terenowych
urządzeń,
- powiązanie funkcjonalno-przestrzenne terenu z campusem – Kortowo (likwidacja
ogrodzeń, ciągi komunikacyjne),
- urządzenie ogrodu botanicznego w powiązaniu z uczelnią,
- urządzenie terenów sportowych,
- budowa sieci infrastruktury technicznej odzyskanego terenu,
- porządkowanie i zagospodarowanie brzegów jeziora Kortowskiego.

•

Działania społeczne
- powiększenie terenu Uniwersytetu, stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia
związanego z powstaniem ogrodu botanicznego i rozwoje uczelni,
- poprawa warunków funkcjonowania Uniwersytetu, rozwój edukacji ekologicznej
studentów i mieszkańców miasta,
- Wzrost liczby studentów przez rozwój uczelni,
- wzrost znaczenia uczelni w powiązaniu z miastem – wzrost wpływu uczelni na życie
miasta ograniczone peryferyjnym położeniem Uniwersytetu,
- dostępność dla studentów i mieszkańców terenów do tej pory wyłączonych ze struktury
funkcjonalno-przestrzennej Olsztyna.

6.

Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu

•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalną Uniwersytetu i społeczną Olsztyna.

•

Ochrona jeziora Kortowskiego oraz stanu środowiska rejonu cieku łączącego jezioro Ukiel
i Kortowskie.

•

Powstanie nowych miejsc pracy związanych z założeniem i utrzymaniem ogrodu
botanicznego oraz rozwojem uczelni, wzrost liczby studentów.

•

Włączenie nieużytków w kompleks zieleni publicznej i racjonalne ich zagospodarowanie.
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7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji terenów
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

Po przejęciu terenu
przez Uniwersytet

2.

Inwentaryzacja zieleni i projekt
ogrodu botanicznego obejmujący
kompleksowe zagospodarowanie
terenu oraz dobór materiału
roślinnego (roboty ziemne,
komunikacja, sieć wodociągowa,
kanalizacja deszczowa, oświetlenie,
tzw. mała architektura,
zagospodarowanie brzegów jeziora
itp.) wraz z terenami sportowymi

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

Po przejęciu terenu
przez Uniwersytet.

3.

Projekt modernizacji cieku między
jez. Ukiel i Kortowskim (powiązany
z melioracyjnym porządkowaniem
łąki)

2007

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

4.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2007

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

5.

Zagospodarowanie terenów
sportowych oraz budowa obiektów
pomocniczych i zaplecza boisk

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

6.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

7.

Modernizacja cieku, melioracja łąki

2007-2013

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

8.

Realizacja (etapowo)
zagospodarowania terenu, ogrodu
botanicznego i terenów sportowych

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

Roboty ziemne
likwidujące dawny
układ okopów
poligonu

Wg własnego
projektu (w tym
projektu sieci
infrastruktury
technicznej)
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8. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe
- inwentaryzacja zieleni
- badania hydrogeologiczne
- mapa sytuacyjno-wysokościowa

2006

2.

Kompleksowy projekt budowlany
ogrodu botanicznego i terenów
sportowych (wraz z robotami
ziemnymi, komunikacją pieszą i
kołową, sieci infrastruktury techn.,
zagospodarowaniem brzegów
jeziora, budową boisk oraz obiektów
zaplecza)

2006-2007

3.

Prace przedprojektowe
modernizacji cieku Kortówki i
melioracji łąk nad jego brzegami
(badania hydrogeologiczne
czystości wód, inwentaryzacja i
ocena stanu technicznego rowu
oraz melioracja łąki)

2006-2007

Zarząd melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

4.

Budowa ogrodu botanicznego

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski z udziałem
środków Unii
Europejskiej

5.

Budowa boisk i obiektów
pomocniczych

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski z udziałem
środków Unii
Europejskiej

6.

Projekt modernizacji cieku Kortówa i
melioracji łąki do niej przyległej

2006-20072013

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

Alternatywnie:
Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
współfinansowanie
Unii Europejskiej
Alternatywnie:
Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
współfinansowanie
Unii Europejskiej
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7.

Modernizacja cieku Kortówki i
melioracja łąk przyległych

2007-2013

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

* Rzeczywiste koszty określone zostaną na etapie opracowywania projektów rewitalizacji.

9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (końcowy beneficjent projektu)
- przejmie tereny powojskowe,
- dokona inwentaryzacji zieleni, badania hydrogeologiczne i aktualizacji mapy
wysokościowo-sytuacyjnej terenu,
- opracuje kompleksowy projekt ogrodu botanicznego i zagospodarowania terenu boisk
włączając je funkcjonalnie, przestrzennie i w zakresie infrastruktury technicznej w
strukturę uczelni,
- sporządzi wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

•

Gmina Olsztyn z udziałem władz wojskowych
- opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i cieku (w tym
badanie czystości wód),
- uporządkuje niekontrolowany spływ wód deszczowych do cieku Kortówki.

•

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (beneficjent końcowy działań
modernizacyjnych cieku)
- przeprowadzi odpowiednie badania hydrogeologiczne terenu i cieku (w tym badanie
czystości wód),
- opracuje projekt modernizacji cieku Kortówki,
- przeprowadzi modernizację cieku i melioracji terenu przyległego.
Każde z tych działań będzie miało opracowany swój projekt, wymienione jednostki
organizacyjne będą beneficjentami końcowymi w swoim zakresie.
Dopuszcza się także opracowanie w oparciu o projekty cząstkowe wspólnego projektu
aplikującego o środki inwestycyjne w tym wypadku Wydział Obsługi Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn będzie koordynatorem.
Realizacja alternatywnie w oparciu o zasady żółtego lub czerownego FIDICA.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- włączenie funkcjonalne terenów w obszar campusu Kortowa,
- powstanie ogrodu botanicznego,
- ilość pracowników zatrudnionych do utrzymania ogrodu botanicznego,
- zagospodarowanie zespołu boisk,
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-

•

wzrost czystości wód cieku Kortówki,
uporządkowanie stosunków wodnych łąki wzdłuż Kortówki.

O przebiegu i zaawansowaniu rewitalizacji beneficjenci informują instytucję wdrażającą.

11. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn alternatywnie Uniwersytet WarmińskoMazurski.
Realizuje przez:
- Spotkania z potencjalnymi jednostkami: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Olsztyn.
- Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną poddane publicznej dyskusji w
trakcie opracowania przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania zostanie
poddany dyskusji publicznej przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
- Lokalny Program Rewitalizacji i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
będą propagowane w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Olsztyn.

•

W wypadku samodzielnego prowadzenia public realtion przez Uniwersytet WarmińskoMazurski całość działań poza wynikającymi z opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz programu rewitalizacji przejmą służby
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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TEREN „H”
Zespół zabudowy szpitala wojskowego przy ul. Warszawskiej.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie obszaru
Teren leży w południowej części miasta na tereni historycznego Dolnego Przedmieścia
w rejonie Starego Miasta.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren jest ogrodzony i wydzielony, leży bezpośrednio przy ul. Warszawskiej w pierzei
ulicy.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczna miasta
Zespół posiada wewnętrzny samodzielny układ infrastruktury technicznej podłączony do
sieci w ul. Warszawskiej.

•

Teren o powierzchni ca 3,7 ha

•

Zabudowany obiektami )patrz mapa)

•

Sukcesywnie szpital jest udostępniany ludności cywilnej.

•

Stan władania – wojsko.

•

Obecny sposób użytkowania – szpital.

2.

Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji

•

Rys historyczny
Budynki o znacznych walorach architektonicznych i kulturowych ilustruje mapa zabudowy.
Z uwagi na wyłączenie zespołu i sposób użytkowania zespół zabudowy nie został objęty
wpisem do rejestru zabytków. Duże walory architektoniczne i kulturowe kwalifikują
zabudowę i układ przestrzenny do objęcia ochrona konserwatorską.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Dotyczą ochrony cennego zadrzewienia, wyposażenia technicznego i infrastruktury
technicznej, uporządkowania gospodarki odpadami.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
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Przed podjęciem prac nad projektem rewitalizacji konieczne jest przeprowadzenie
stosowanych ekspertyz.
Wyłączenie terenu z systemu infrastruktury technicznej miasta – jej autonomiczność nie
pozwoliły na pełne rozpoznanie problemu. Przypuszczać można iż z uwagi na lata budowy
i nie przeprowadzanie generalnych remontów, sieci są w znacznym stopniu
dekapitalizowane i nie odpowiadają współczesnym standardom.

•

Wewnętrzna komunikacja kołowa
Dojazdy bieżące i eksploatacyjne do budynków zespołu są zabezpieczone – wymagają
remontów i modernizacji.
To samo dotyczy ciągów pieszych.

•

Stan techniczny zabudowy
Stan techniczny budynków zróżnicowany, przeważa średni.
Konieczne jest przystosowanie budynków do współczesnych wymogów i standardów.
Niektóre z nich wymagają remontów kapitalnych. Problem ten należy w oparciu o
ekspertyzy rozstrzygnąć na etapie opracowywania projektu. Działania remontowe i
modernizacyjne budynków cennych architektonicznie i kulturowo poddane muszą być
termomodernizacji w rygorach konserwatorskich.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i budynków
Zespół zabudowy z uwagi na stan zainwestowania i przystosowania do takiego
użytkowania winien pełnić funkcje w zakresie ochrony zdrowia (specjalizacja do określenia
w projekcie).

3. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy
•

Włączenie zespołu w strukturę społeczną miasta.

•

Dostosowanie historycznego zespołu zabudowy do wymogów standardów współczesnych
służby zdrowia.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego w postaci historycznej zabudowy.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej zespołu i pełna integracja z systemami
miejskimi.

•

Otwarcie usług na potrzeby cywilnej społeczności Olsztyna nie wykluczając
zabezpieczenia potrzeb wojska.

•

Stworzenie oferty w zakresie ochrony zdrowia konkurencyjnej dla innych placówek i
potrzeb „rynku”.

_________________________________________________________________________________________ 124
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru.
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne:
- wypracowanie koncepcji jaki profil i sposób działania będzie miał dawny Szpital
Wojskowy,
- badanie i ekspertyzy przedprojektowe (konserwatorskie, techniczne, w tym także w
odniesieniu do infrastruktury technicznej, inwentaryzacja zieleni, analizy organizacji
obiektu w nowej formie),
- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego (budynków, zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej),
- opracowanie projektu dla potrzeb aplikacji o środki zewnętrzne,
- realizacja projektu.

•

Działania społeczne:
- szerokie otwarcie usług ochrony zdrowia dla ludności cywilnej,
- stworzenie oferty usług ochrony zdrowia konkurencyjnej na rynku usług,
- racjonalizacja zatrudnienia odpowiadającego wybranemu profilowi działań.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•

Włączenie w system usług ogólnomiejskich i regionalnych.

•

Utworzenie placówki uzupełniającej potrzeby usług w zakresie ochrony zdrowia.

•

Modernizacja prowadząca do dostosowania obiektu do współczesnych wymagań, norm i
standardów europejskich.

•

Trwale zabezpieczenie budynków cennych z uwagi na walory konserwatorskie i kulturowe.

6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Szczegółowy zakres przekształceń oparty na działaniach wymienionych w punkcie 4 musi
być określony na etapie projektu po pracach przygotowawczych i określeniu profilu
działania placówki.
Instytucją realizującą będzie Szpital Wojskowy w oparciu o środki Ministerstwa Obrony
Narodowej, innych krajowych oraz środków Unii Europejskiej zależnie od przyjętego profilu
działania placówki.
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7. Plan finansowy realizacji
Plan określony będzie po określeniu zakresu przekształceń – patrz pkt 6
Szacuje się, że łączny koszt inwestycji kształtować się będzie na poziomie ca 30 000 000,
z czego istnieje możliwość dofinansowania z Unii Europejskiej do 22 500 000 zł

8. System wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Realizatorem i końcowym beneficjentem będzie wojsko i Szpital Wojskowy we współpracy
w wydziałem Obsługi Funduszy europejskich, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Miejskich oraz Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
Dopuszcza się realizację w trybie żółtego lub czerwonego FIDICA.

9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów rewitalizacji
- pełne otwarcie usług leczniczych dla „cywilnego” społeczeństwa miasta i regionu,
- ilość budynków cennych kulturowo poddanych rewitalizacji,
- konkurencyjny dla rynku standard wyposażenia i świadczonych usług.

•

Szpital Wojskowy we współpracy z Urzędem Miasta informuje o przebiegu rewitalizacji
instytucję wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations odpowiadają władze szpitala a uzupełniająco na jego życzenie włączy
się Urząd Miasta Olsztyn służąc do tego celu swoją stroną internetową.

_________________________________________________________________________________________ 126
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

TEREN „H”
Zespół zabudowy szpitala wojskowego przy ul. Warszawskiej.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie obszaru
Teren leży w południowej części miasta na tereni historycznego Dolnego Przedmieścia
w rejonie Starego Miasta.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren jest ogrodzony i wydzielony, leży bezpośrednio przy ul. Warszawskiej w pierzei
ulicy.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczna miasta
Zespół posiada wewnętrzny samodzielny układ infrastruktury technicznej podłączony do
sieci w ul. Warszawskiej.

•

Teren o powierzchni ca 3,7 ha

•

Zabudowany obiektami )patrz mapa)

•

Sukcesywnie szpital jest udostępniany ludności cywilnej.

•

Stan władania – wojsko.

•

Obecny sposób użytkowania – szpital.

2.

Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji

•

Rys historyczny
Budynki o znacznych walorach architektonicznych i kulturowych ilustruje mapa zabudowy.
Z uwagi na wyłączenie zespołu i sposób użytkowania zespół zabudowy nie został objęty
wpisem do rejestru zabytków. Duże walory architektoniczne i kulturowe kwalifikują
zabudowę i układ przestrzenny do objęcia ochrona konserwatorską.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Dotyczą ochrony cennego zadrzewienia, wyposażenia technicznego i infrastruktury
technicznej, uporządkowania gospodarki odpadami.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
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Przed podjęciem prac nad projektem rewitalizacji konieczne jest przeprowadzenie
stosowanych ekspertyz.
Wyłączenie terenu z systemu infrastruktury technicznej miasta – jej autonomiczność nie
pozwoliły na pełne rozpoznanie problemu. Przypuszczać można iż z uwagi na lata budowy
i nie przeprowadzanie generalnych remontów, sieci są w znacznym stopniu
dekapitalizowane i nie odpowiadają współczesnym standardom.

•

Wewnętrzna komunikacja kołowa
Dojazdy bieżące i eksploatacyjne do budynków zespołu są zabezpieczone – wymagają
remontów i modernizacji.
To samo dotyczy ciągów pieszych.

•

Stan techniczny zabudowy
Stan techniczny budynków zróżnicowany, przeważa średni.
Konieczne jest przystosowanie budynków do współczesnych wymogów i standardów.
Niektóre z nich wymagają remontów kapitalnych. Problem ten należy w oparciu o
ekspertyzy rozstrzygnąć na etapie opracowywania projektu. Działania remontowe i
modernizacyjne budynków cennych architektonicznie i kulturowo poddane muszą być
termomodernizacji w rygorach konserwatorskich.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i budynków
Zespół zabudowy z uwagi na stan zainwestowania i przystosowania do takiego
użytkowania winien pełnić funkcje w zakresie ochrony zdrowia (specjalizacja do określenia
w projekcie).

3. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy
•

Włączenie zespołu w strukturę społeczną miasta.

•

Dostosowanie historycznego zespołu zabudowy do wymogów standardów współczesnych
służby zdrowia.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego w postaci historycznej zabudowy.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej zespołu i pełna integracja z systemami
miejskimi.

•

Otwarcie usług na potrzeby cywilnej społeczności Olsztyna nie wykluczając
zabezpieczenia potrzeb wojska.

•

Stworzenie oferty w zakresie ochrony zdrowia konkurencyjnej dla innych placówek i
potrzeb „rynku”.
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4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru.
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne:
- wypracowanie koncepcji jaki profil i sposób działania będzie miał dawny Szpital
Wojskowy,
- badanie i ekspertyzy przedprojektowe (konserwatorskie, techniczne, w tym także w
odniesieniu do infrastruktury technicznej, inwentaryzacja zieleni, analizy organizacji
obiektu w nowej formie),
- opracowanie kompleksowego projektu budowlanego (budynków, zagospodarowania
terenu i infrastruktury technicznej),
- opracowanie projektu dla potrzeb aplikacji o środki zewnętrzne,
- realizacja projektu.

•

Działania społeczne:
- szerokie otwarcie usług ochrony zdrowia dla ludności cywilnej,
- stworzenie oferty usług ochrony zdrowia konkurencyjnej na rynku usług,
- racjonalizacja zatrudnienia odpowiadającego wybranemu profilowi działań.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•

Włączenie w system usług ogólnomiejskich i regionalnych.

•

Utworzenie placówki uzupełniającej potrzeby usług w zakresie ochrony zdrowia.

•

Modernizacja prowadząca do dostosowania obiektu do współczesnych wymagań, norm i
standardów europejskich.

•

Trwale zabezpieczenie budynków cennych z uwagi na walory konserwatorskie i kulturowe.

6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Szczegółowy zakres przekształceń oparty na działaniach wymienionych w punkcie 4 musi
być określony na etapie projektu po pracach przygotowawczych i określeniu profilu
działania placówki.
Instytucją realizującą będzie Szpital Wojskowy w oparciu o środki Ministerstwa Obrony
Narodowej, innych krajowych oraz środków Unii Europejskiej zależnie od przyjętego profilu
działania placówki.
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7. Plan finansowy realizacji
Plan określony będzie po określeniu zakresu przekształceń – patrz pkt 6
Szacuje się, że łączny koszt inwestycji kształtować się będzie na poziomie ca 30 000 000,
z czego istnieje możliwość dofinansowania z Unii Europejskiej do 22 500 000 zł

8. System wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Realizatorem i końcowym beneficjentem będzie wojsko i Szpital Wojskowy we współpracy
w wydziałem Obsługi Funduszy europejskich, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Miejskich oraz Wydziałem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
Dopuszcza się realizację w trybie żółtego lub czerwonego FIDICA.

9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów rewitalizacji
- pełne otwarcie usług leczniczych dla „cywilnego” społeczeństwa miasta i regionu,
- ilość budynków cennych kulturowo poddanych rewitalizacji,
- konkurencyjny dla rynku standard wyposażenia i świadczonych usług.

•

Szpital Wojskowy we współpracy z Urzędem Miasta informuje o przebiegu rewitalizacji
instytucję wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations odpowiadają władze szpitala a uzupełniająco na jego życzenie włączy
się Urząd Miasta Olsztyn służąc do tego celu swoją stroną internetową.
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Lokalny Program Rewitalizacji Terenów Powojskowych w Olsztynie opracowany według
wymagań uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) opracował zespół powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 34 z dnia 15 marca
2005r. w składzie:
- Marek Skurpski (lider zespołu)
- Andrzej Krawczyk
- Tomasz Lis
- Anna Rudnicka
przy udziale pracowników Pracowni Urbanistycznej Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu
Miasta Olsztyn:
- Ewa Gadomska
- Beata Korzeniowska
- Janusz Graczykowski
- Ryszard Pawłowski
- Ewa Wiśniewska
- Aneta Howara
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1. Informacje ogólne
Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyna.
Rada Miasta Olsztyn podjęła uchwałę Nr XXIV/360/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r. o
przystąpieniu do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn.
Już na wstępnym etapie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn wytypowano
następujące obszary problemowe wymagające rewitalizacji:
- tereny osiedli mieszkaniowych /tzw. „blokowisk”/
cele do osiągnięcia: poprawa standardów i warunków życia w budynkach i osiedlu,
wyposażenie osiedli w niezbędne usługi i urządzenia dla mieszkańców, w tym rozwiązanie
problemu parkowania, poprawa walorów estetycznych, uporządkowanie komunikacji i
zieleni, rozwiązanie problemów społecznych w tym młodzieży, zwalczanie patologii;
- dolina rzeki Łyny /wraz z terenami parków i Lasu Miejskiego/
cele do osiągnięcia: przystosowanie do wykorzystania rekreacyjnego i turystyki wodnej,
porządkowanie zieleni, ciągi komunikacyjne (piesze i rowerowe), wykorzystanie walorów
edukacji ekologicznej tego obszaru, restrukturalizacja Lasu Miejskiego, przywrócenie
terenów publicznych zieleni miastu;
obszar śródmiejski /stanowiący koncentrację usług, miejsc pracy i zabudowy
wymagającej ochrony konserwatorskiej/
cele do osiągnięcia: poprawa warunków zamieszkania (budynki i bloki zabudowy),
wyposażenie mieszkańców w niezbędne urządzenia, zapewnienie ochrony
konserwatorskiej (budynków i zespołów zabudowy) przy racjonalnym wykorzystaniu
terenów do zainwestowania oraz adaptacji parterów pod usługi;

-

- tereny powojskowe (tereny koszar, placów ćwiczeń, strzelnicy w Lesie Miejskim)
cele do osiągnięcia: wykorzystanie istniejących terenów i zasobów kubaturowych dla
nowych celów, stworzenie warunków dla rozwoju usług, działalności gospodarczej i
rozwoju funkcji mieszkaniowej; włączenie dotychczasowych zamkniętych terenów w
strukturę funkcjonalną Olsztyna; rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna;
Każdy z tych obszarów problemowych posiada swą specyfikę, wymaga różnego
stopnia szczegółowości analiz i formułowania wniosków. Posiada też różne cele strategiczne,
które osiągnie się przez działania rewitalizacyjne.
Te odmienności oraz różne potrzeby w zakresie czasu i problematyki opracowania skłaniają do
tworzenia odrębnych programów rewitalizacji dla poszczególnych obszarów problemowych.
Spójność opracowań rewitalizacyjnych w skali miasta gwarantuje Strategia Rozwoju Miasta
Olsztyna oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Olsztyna.
Większość terenów powojskowych objętych niniejszym programem posiada
zatwierdzone bądź rozpoczęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
dostarczając znaczny zasób informacji i materiałów do formułowania programu rewitalizacji.
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Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tych terenów podjęto
w Urzędzie Miasta Olsztyn w latach 2002-2004 i są one wynikiem konsekwencji polityki
przestrzennej miasta. Zatwierdzenie planów przewiduje się w połowie 2005 r.
Aktywizacja i włączenie do tej pory zamkniętych obszarów w organizm miasta stało się
koniecznością w momencie opuszczenia ich przez wojsko po wejściu Polski do NATO i
zmianach strukturalnych z tego wynikających.
Przy wyznaczaniu terenów wymagających rewitalizacji wzięto pod uwagę przede
wszystkim:
poziom bezrobocia w mieście i możliwość tworzenia nowych miejsc pracy poprzez
aktywizację terenów powojskowych
stan budownictwa mieszkaniowego w mieście i możliwość rozwoju terenów
mieszkaniowych
niedostateczny rozwój funkcji metropolitarnych stolicy regionu i możliwość wykorzystania
obszarów powojskowych dla ich rozwoju
potencjał użytkowy i przydatność dla aktywizacji (w tym gospodarczej) zespołów
zabudowy powojskowej
stopień degradacji (także środowiska naturalnego) i wykluczenia obszarów powojskowych
dotychczas wydzielonych ze struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta
stopień wyposażenia i degradacji infrastruktury technicznej terenów powojskowych oraz
ich powiązania z infrastrukturą miasta
politykę ochrony dóbr kultury wynikającą z zapisanej w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego konieczności ochrony obiektów o dużej
wartości historycznej i kulturowej
potrzebę znalezienia nowego sposobu użytkowania dawnych terenów wojskowych i
przywrócenia powiązania za strukturą miasta obszarów do tej pory wydzielonych
konieczność porządkowania czasowego, bezplanowego użytkowania obszarów po
opuszczeniu przez wojsko

•

Cele rewitalizacji terenów powojskowych
Celami strategicznymi rewitalizacji terenów opuszczonych przez wojsko są:
- włączenie do tej pory zamkniętych terenów w strukturę gospodarczo-przestrzenną i
społeczną Olsztyna,
- adaptacja terenów i obiektów dla współczesnych potrzeb Olsztyna.
Pozostałe tereny wojskowe objęte Programem Rewitalizacji: kompleks Szpitala
Wojskowego przy ul. Warszawskiej oraz zespół Koszar przy ul. Warszawskiej
przewidziane są do rewitalizacji po udostępnieniu ich przez wojsko, do tego czasu nie
formułuje się dla nich szczegółowych programów rewitalizacji.
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2. Uwarunkowania historyczne problemów dotyczących terenów powojskowych
w Olsztynie
Dynamiczny rozwój gospodarczy miasta Olsztyna zapoczątkowała w 1872 r. budowa
dworca kolejowego oraz prawie równocześnie prowadzona budowa utwardzonych dróg
wylotowych z miasta.
Wraz z rozwojem gospodarczym oraz znaczeniem Olsztyna w sieci osadniczej Prus
Wschodnich rośnie też jego znaczenie militarne. Powoduje to lokalizację w jego granicach
wielu obiektów wojskowych /koszar, placów ćwiczeń, strzelnic i zaplecza logistycznego
oraz medycznego wojska/.
Udział wojska w życiu miasta był znaczny, wyraźnie odczuwalny w różnych dziedzinach nie
wykluczając kulturalnych /np. koncerty orkiestr woskowych w różnych częściach miasta/ i
sportowych.
Udział wojska w populacji mieszkańców Olsztyna ilustruje tabela:
lata

bez wojska

samo wojsko

łącznie

1466
1772
1809
1816
1820
1821
1831
1843
1846
1861
1864
1869
1872
1875
1880
1885
1890
1895
1900
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1920
1925
1930
1933
1939

ca 720
1770
1373
2078
2248
2427
2791
3356
3648
4296
4793
5148
5454
6154
7435
10979
16573
21554
20347
24333
25634
27090
28396
29217
30011
38874
38105
39666
43043
46513

576
2802
3290
3948
5186
5224
5090
5104
5097
5421
0
0
0
0
3883

11555
19375
24844
24295
29519
30858
32180
33400
34314
35432

50396
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Potrzeby wojska zabezpieczało 13 kompleksów koszarowych zbudowanych w latach 1883 –
1939 oraz tereny ćwiczeń, szpital i inne obiekty zabezpieczenia logistycznego. Koszary
otaczały miasto na peryferiach dlatego też miasto zyskało przydomek „Kasernopolis”. Po
opuszczeniu większości obiektów przez wojsko powstał problem ich przyszłego wykorzystania
i zagospodarowania.

3. Dokumenty stanowiące podstawę opracowania Lokalnego Programu
Rewitalizacji terenów powojskowych:
-

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zatwierdzona 24 lipca 2000r. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

-

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(Uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXXIII/505/02 z dnia 12
lutego 2002 r.)

-

Strategia Rozwoju Miasta Olsztyna (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLVII/553/98 z
dnia 17.06.1998 r.)

-

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Olsztyn
cz. I i II (Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LV/827/2001 z dnia 19.12.2001r.)

-

Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXIV/360/04 z dnia 28.04.2004 r. o przystąpieniu do
prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Olsztyna i materiały aktualizowanej Strategii

-

Raport o Stanie Miasta Olsztyn na rok 2003

-

Dane statystyczne i opracowania problemowe Urzędu Statystycznego w Olsztynie

-

Rejestr zabytków

-

Opracowania urbanistyczno-konserwatorskie cz. północnej i południowej Olsztyna

-

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005-2008

-

Wnioski do Programu Rewitalizacji składane przez jednostki zainteresowane i
organizacje pozarządowe

•

Teren A
-

Olsztyńskie Konsorcjum Budowlane
Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych
Polski Związek Łowiecki
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
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•

Teren C
-

•

Teren E
-

•

Kościół Zielonoświątkowy
Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych
Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Malarkiewicz i Spółka S.C.”
Christoph Janke; Ost West Handel
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Komendant Wojewódzki Policji

Wyniki dyskusji publicznych

Na terenach powojskowych mogą być realizowane następujące funkcje oddziaływujące na
cały region: szkolnictwo wyższe, usługi z zakresu kultury i rozrywki, ponadlokalna
administracja, policja
Najważniejsze wnioski wynikające z powyższych opracowań oraz materiałów:

• Strategia Rozwoju miasta Olszyna w analizie SWOT wykazuje następujące
problemy związane z rewitalizacją terenów powojskowych:
wśród mocnych stron
posiadanie zabytków i obiektów cennych kulturowo (większość koszar to obiekty
wpisane do rejestru zabytków bądź kwalifikujące się do tego)
wśród słabych stron:
estetyka miasta
zbyt słaba oferta w zakresie infrastruktury rekreacyjno-rozrywkowej
zbyt uboga oferta kulturalna
słabo rozwinięte usługi turystyczne i okołoturystyczne niesprzyjające zatrzymaniu w
mieście przejeżdżających tranzytem turystów
brak programu rekonstrukcji, remontów i rewaloryzacji zabytków.
Rewitalizacja terenów powojskowych w znacznym stopniu może ograniczyć w/w słabe
strony.
wśród szans:
podwyższenie jakości usług turystycznych
możliwości rozwoju szeroko pojętej sfery usługowej (w tym turystycznej)
aktywizacja środowiska w tym wykorzystanie potencjału organizacji
pozarządowych
możliwość korzystania z funduszy i programów zagranicznych
funkcjonowanie uczelni wyższych, w tym Uniwersytetu
_________________________________________________________________________________________
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pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych na zwiększenie nakładów na
policję
zwiększenie współpracy władz samorządowych (gminnych, wojewódzkich) w
zakresie realizacji funkcji wynikających z pełnienia roli stolicy województwa przez
Olsztyn.
Realizacja rewitalizacji terenów powojskowych będzie odpowiedzią na wykorzystanie
tak zapisanych szans.
-

Z pozostałych dokumentów wynikają następujące wnioski:
- Obowiązek rozwoju funkcji metropolitarnych Olsztyn
→ stolica regionu.
- Wpływy aglomeracyjne w stosunku do terenów gmin sąsiadujących i m. Barczewo.
- Dynamiczny rozwój miasta w swej historii powodował rosnące zapotrzebowanie
substancji mieszkaniowej a zły stan wykonawstwa, zwłaszcza w technologii wielkiej
płyty, generuje potrzeby rewitalizacji →
remonty, podniesienie standardów.
- Niedorozwój usług turystycznych i okołoturystycznych, które zagwarantowałyby
zatrzymanie na kilka dni turystów traktujących Olsztyn jako miasto tranzytowe w
stosunku do Wielkich Jezior i innych atrakcyjnych rekreacyjnie terenów regionu →
tylko wzrost atrakcyjności miasta może zatrzymać turystów w Olsztynie.
- Przedłużenie sezonu turystycznego szansą dla wzrostu turystycznej atrakcyjności
Olsztyna
→ obsługa turystyki jednym z czynników rozwoju miasta.
- Aktywizacja turystyczna (turystyka kajakowa i rowerowa) doliny rzeki Łyny szansą
turystycznego rozwoju miasta.
- Niedorozwój bazy sportowej miasta nie pomaga na organizacji imprez wyższej rangi
(żaden z obiektów nie spełnia wymogów organizacji imprez międzynarodowych)
- Niewystarczająca baza sportowa szkół.
- Organizacja funkcji targowych (funkcja metropolitarna w kontakcie z Rosją i Litwą)
zamiast prowizorycznej funkcji sportowej Hali Sportowo-Widowiskowej.
- Kompromitujący stan obsługi przyjeżdżających w postaci dworca PKS-PKP.
- Wyczerpywanie się terenów rozwojowych miasta Olsztyna w jego granicach
administracyjnych.
- Problemy demograficzne:
• wzrost ludności w wieku produkcyjnym,
• wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym →
miejsca pracy, zagospodarowanie
czasu wolnego.
- Niedobór usług pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego głównie kultury
i rozrywki → tworzenie instytucjonalnych i organizacyjnych form spędzania czasu.
- Rosnący odpływ ludności w ramach migracji i malejący % mieszkańców
identyfikujących się z miejscem zamieszkania (Olsztynem) → potrzeba
wszechstronnego wzrostu atrakcyjności Olsztyna.
- Dodatni przyrost naturalny, wzrost zawieranych małżeństw wraz z dotychczasowymi
potrzebami mieszkaniowymi czynią problem zaspokojenia potrzeb w zakresie
mieszkalnictwa drugim po bezrobociu w Olsztynie.
- Ogromne zaległości w remontowaniu istniejącej (starej) substancji mieszkaniowej,
substandardowe warunki zamieszkania.
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-

-

Przewaga udziału małych i średnich przedsiębiorstw w strukturze form działalności
gospodarczych decyduje o rozwoju gospodarczym miasta →
stworzenie
warunków dla ich rozwoju zadecyduje o zwiększeniu ilości nowych miejsc pracy i
rozwoju miasta.
Rosnące dochody mieszkańców generujące wzrost potrzeb i aspiracji na których
spełnienie miasto musi być gotowe.
Obowiązek zrównoważonego rozwoju.

4. Ogólna charakterystyka miasta
• Historia rozwoju miasta
Miasto Olsztyn zlokalizowane jest w północno-wschodniej części kraju /patrz mapa/.
Od 1 stycznia 1999 roku jest stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego
(wcześniej województwa olsztyńskiego) i powiatem grodzkim, nieposiadającym
administracyjnego podziału na dzielnice. W granicach administracyjnych miasta jest 22
osiedla.
Historia miasta sięga roku 1346, kiedy to w zakolu rzeki Łyny wybudowano warownię,
wokół której zaczęła się rozwijać osada. Na przestrzeni wieków funkcjonowały różne
spolszczone nazwy miasta jak Holsten, Olszten czy Olstin. Forma Olsztyn pojawiła się w
korespondencji z XVII w., jednakże istniała już w wieku XVI, gdyż znajduje się w rocie przysięgi
mieszczan na wierność administratorowi miasta.
Prawa miejskie Olsztyn otrzymał 31 października 1353 roku, na mocy aktu lokacyjnego,
nadanego przez diecezjalną Kapitułę Warmińską. Peryferyjne położenie miasta, z dala od
tradycyjnych szlaków handlowych, nie sprzyjało jego rozwojowi, a dodatkowym hamulcem
były częste wojny, jakie toczono na tych terenach, pożary i zarazy nawiedzające miasto.
Olsztyn włączony był w system obronny i system administracyjny Warmii. Mieszkańcy żyli
głównie z rolnictwa, i w niewielkim stopniu z handlu i rzemiosła. Od roku 1466, w wyniku
podpisania Traktatu Toruńskiego, miasto wraz z całą Warmią znalazło się w granicach
państwa polskiego. Stan ten trwał do roku 1772, czyli do pierwszego rozbioru Polski.
W początkowym okresie rozwoju Olsztyna zabudowa koncentrowała się w obrębie
Starego Miasta a jego mury przekroczyła dopiero po 1818 roku. Powstały wtedy Dolne i Górne
Przedmieścia, które pierwotnie miały charakter gospodarczy (były to szopy i magazyny,
będące zapleczem gospodarczym rolników).
Druga połowa XIX wieku to rozwój gospodarczy miasta. W latach 70-tych uruchomiona została
pierwsza linia kolejowa, jak również zbudowano drogi bite, łączące miasto z prowincją.
Rozwój terytorialny miasta jest ściśle związany z przyrostem liczby mieszkańców.
W tamtym okresie rozwój terytorialny ukierunkowany był głównie na okolice pomiędzy Starym
Miastem a dworcem kolejowym oraz przy drogach wylotowych na Warszawę, Gdańsk i
Królewiec. Rosnące znaczenie gospodarcze i strategiczne Olsztyna, w sieci osadniczej Prus,
skutkowało stopniowym zwiększaniem liczby garnizonów wojska. Olsztyn ze stolicy powiatu,
którym był od 1818 roku, stał się siedzibą rejencji w roku 1905. Liczba mieszkańców na
przestrzeni lat stale rosła.
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W 1945 roku Olsztyn został włączony w granice Polski. Rozbudowie Olsztyna sprzyjało
ustanowienie go stolicą Okręgu Mazurskiego, a następnie województwa olsztyńskiego, rolę tę
pełni do chwili obecnej.
Do dziewiętnastego wieku w Olsztynie miał miejsce stały lecz umiarkowany rozwój
miasta, dynamika ta nie odbiegała od dynamiki rozwoju innych miasta Warmii. Dodać należy,
że ranga Olsztyna w tym okresie w sieci osadniczej i hierarchii administracyjnej często była
niższa niż tych miast. Stan taki trwał do drugiej połowy dziewiętnastego wieku.
Budowa kolei i sieci dróg bitych oraz lokalizacja w Olsztynie koszar, oprócz awansu
miasta w hierarchii administracyjnej Prus Wschodnich były czynnikami dynamicznego rozwoju
miasta. Dynamika rozwoju Olsztyna porównywalna jest tylko z Tylżą, Wystruciem i Elblągiem
aczkolwiek te miasta w rozpatrywanym okresie startowały z wyższego pułapu rozwojowego.
Budowa nowych elementów infrastruktury technicznej stworzyła warunki rozwoju
gospodarczego, ten zaś uzasadniał awans Olsztyna w hierarchii miast Prus Wschodnich (1818
r. – stolica powiatu, 1905 r. – stolica rejencji olsztyńskiej, 1910 r. – Olsztyn powiatem
wydzielonym).
Wobec wzrostu znaczenia strategicznego podjęto budowę dużego zespołu koszar
usytuowanych przy dużym węźle komunikacyjnym Prus. Powstało wówczas w Olsztynie
największe skupisko wojska na terenie Warmii. Działania te powodowały nowe inwestycje (np.
przemysł, budynki administracyjne i sądownicze, mieszkania itd.) te zaś przyczyniały się do
wzrostu liczby mieszkańców miasta.
Po 1945 r. nastąpił awans Olsztyna do rangi stolicy województwa, a następnie regionu
Warmii i Mazur. Był on głównym czynnikiem miastotwórczym. To właśnie ranga w strukturze
administracyjnej PRL w powiązaniu ze scentralizowaną gospodarką była powodem lokalizacji
w mieście instytucji, zjednoczeń, magazynów i przedsiębiorstw wojewódzkich. Ranga miasta
wsparta polityką uprzemysłowienia kraju zdecydowała o lokalizacji i budowie Olsztyńskich
Zakładów Opon Samochodowych. Przemysł w tamtym rozumowaniu wzmacniał znaczenie
miejscowości i regionu (mimo, że pracowników z braku siły roboczej na miejsce dowożono z
odległych miast). Trudno znaleźć bezpośrednie związki budowy OZOS z rozwojem miasta.
Dowodem na prawdziwość tej tezy jest przebieg krzywej wzrostu mieszkańców, przed i po
lokalizacji OZOS.
Fabryka przez wiele lat swego funkcjonowania nie miała pełnego zatrudnienia. Jej wpływ na
rozwój Olsztyna był zatem rozłożony w czasie. Wywierała wpływ pośredni na rozwój miasta np.
przez budowę mieszkań dla swoich pracowników, zapewnienie możliwości grzewczych
elektrociepłowni OZOS oraz przez przyspieszenie migracji z małych miejscowości do Olsztyna.
Po wielu latach niewątpliwie spowodowała wzrost liczby mieszkańców lecz nie znajduje ten
fakt bezpośredniego odzwierciedlenia w statystyce.

• Położenie, użytkowanie gruntów
Olsztyn położony jest w centralnej części Pojezierze Olsztyńskiego, będącego
fragmentem makroregionu Pojezierza Mazurskiego, w dolinie rzeki Łyny, charakteryzującej się
pagórkowatym ukształtowaniem powierzchni, z dużą ilością jezior.
Olsztyn można zaliczyć do miast średniej wielkości, o ograniczonym wpływie na
urbanizację obszaru otaczającego, położonego w regionie również mało zurbanizowanym, z
dominującą gospodarką rolniczą i leśną.
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Nietypowe były mechanizmy, które doprowadziły do rozwoju miasta. W dużym uproszczeniu,
wzrost rangi w sieci osadniczej regionu tworzył siły miastotwórcze.
Olsztyn posiada silne, bezpośrednie związki z gminami otaczającymi, jednakże nie są to
klasyczne powiązania obserwowane w ramach wykształconej już aglomeracji, a raczej ich
początkowa faza.
Obszar miasta obejmuje powierzchnię 87,9 km2, co stanowi około 0,7% powierzchni
województwa.
Szczegółowa struktura użytkowania gruntów zaprezentowana została w poniższej tabeli.
Powierzchnia miasta w latach 2000 - 2003 (stan w dniu 31.12. ).
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

Ogółem w ha ..................................... 8.789

8.789

8.789

8.789

Użytki rolne ..........................................
Użytki leśne i grunty zadrzewione .......
Grunty zabudowane i zurbanizowane..
Tereny mieszkaniowe ...................
Tereny przemysłowe.....................
Inne tereny zabudowane ..............
Zurbanizowane tereny
niezabudowane....................................
Tereny rekreacyjno –
wypoczynkowe.....................................
Użytki kopalne ..............................
Tereny komunikacyjne..................
Drogi ......................................
Koleje.....................................
Inne........................................
Wody....................................................
Śródlądowe płynące .....................
Śródlądowe stojące ......................
Rowy.............................................
Tereny różne........................................
Nieużytki ..............................................

2.208
1.995
3.122
1.047
197
423

2.393
2.014
3.190
886
258
702

2.372
2.025
3.215
881
258
711

2.183
2.009
3.421
923
266
733

427

299

302

363

171
1
856
687
164
5
871
186
656
29
353
240

155
1
889
649
161
79
870
185
656
29
83
239

161
1
901
658
161
82
870
185
656
29
65
242

164
1
971
727
161
83
870
185
656
29
65
241

U w a g a : Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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Struktura użytkowania gruntów w granicach miasta w 2003 r.
45,00%
39,00%

40,00%
35,00%
30,00%
24,80%

22,90%

25,00%
20,00%
15,00%
9,90%
10,00%
2,70%

5,00%

0,70%
0,00%
Uży tki rolne

wody

tereny zabudowane i
zurbanizowane

nieuży tki

uży tki leśne i tereny
zadrzewione

tereny różne

W stosunku do roku 2000 nie zmieniła się powierzchnia wód i nieużytków, natomiast
zwiększeniu uległa powierzchnia użytków leśnych i zadrzewień oraz gruntów zabudowanych
i zurbanizowanych. Powierzchnia użytków rolnych (pozostająca w ewidencji geodezyjnej de
facto w większości nieuprawianych) zmalała do roku 2000 o 1,1% natomiast w stosunku do
roku 2002 o 8%.
W strukturze powierzchni miasta najwięcej jest terenów zabudowanych i
zurbanizowanych, które stanowią 39% wszystkich gruntów, oraz użytków rolnych (24,8%) i
użytków leśnych i gruntów zadrzewionych (22,9%). Powierzchnia wód stanowi 9,9%, nieużytki
2,7% a tereny różne 0,7% wszystkich gruntów.

• Demografia
W świetle analiz prowadzonych w 2004 roku Olsztyn znalazł się na 5 miejscu wśród
miast Polski powyżej 150 tys. mieszkańców pod względem jakości życia.
Olsztyn, na koniec 2003 roku, (zgodnie z danymi Urzędu Statystycznego)
zamieszkiwało 173.075 mieszkańców, z czego mężczyźni stanowili 46,4% (80.254 osób), a
kobiety 53,6% (92.821 osób). Na koniec 2002 roku liczba ludności wynosiła 172.467 osób
(46,4% mężczyzn i 53,6% kobiet). Oznacza to, że ponownie, podobnie jak na przestrzeni
ostatnich 14 lat, po kryzysie w latach 2001 i 2002, liczba ludności zamieszkującej Olsztyn
uległa zwiększeniu (o 0,35% w stosunku do roku 2002).
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Ludność Olsztyna w latach 1990 – 2003. (dane U.Statyst.)
Liczba ludności
Lata
Stan w dniu 31.12
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
2001........................ 174 080
2002........................ 172 467
2003........................ 173 075
Najliczniej zamieszkałymi osiedlami Olsztyna są Jaroty, w których zamieszkuje 17,1%
mieszkańców, Kormoran – 9,7% oraz Pojezierze (7,8%) i Nagórki skupiające 7,4%
mieszkańców miasta.
Dosyć istotnym zmianom podlega liczba ludności zamieszkująca poszczególne osiedla,
co można zaobserwować na przestrzeni lat 2001 – 2004. Największy przyrost ludności
obserwuje się na osiedlach Redykajny (154,8%), Brzeziny (119,6%) i Jaroty (110,0%).
Ludność Olsztyna według osiedli
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Liczba mieszkańców

Nazwa osiedla
Brzeziny
Dajtki
Grunwaldzkie
Gutkowo
Jaroty
Kętrzyńskiego
Kormoran
Kortowo
Kościuszki
Likusy
Mazurskie
Nad Jez. Długim
Nagórki
Pieczewo
Podgrodzie
Podleśna
Pojezierze
Śródmieście

2001
1 224
6 137
6 363
2 063
26 613
8 495
17 288
4 962
7 865
2 397
4 953
2 881
13 229
11 095
11 931
10 384
13 865
3 366

2002
1 346
5 941
6 273
2 152
27 701
8 020
17 060
4 355
8 042
2 344
4 726
2 776
13 140
11 119
11 943
10 480
13 635
3 677

2003
1 352
5 931
6 132
2 176
28 525
8 010
16 884
4 511
7 969
2 331
4 727
2 899
12 895
11 041
11 864
10 566
13 444
3 580

2004
1 464
5 928
6 172
2 257
29 286
7 956
16 619
4 381
7 954
2 324
4 727
2 868
12 754
11 005
11 704
10 581
13 339
3 552

2001=
Struktura
100%
w 2004 r.
2004 =%
0,9
119,6
3,5
96,6
3,6
97,0
1,3
109,4
17,1
110,0
4,6
93,7
9,7
96,1
2,6
88,3
4,6
101,1
1,4
97,0
2,8
95,4
1,7
99,5
7,4
96,4
6,4
99,2
6,8
98,1
6,2
101,9
7,8
96,2
2,1
105,5
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19
20
22
22

Wojska Polskiego
Zatorze
Zielona Górka
Redykajny
RAZEM

7 129
7 322
1 042
1 086
171 690

6 991
7 210
1 029
1 377
171 337

7 045
7 143
1 035
1 519
171 579

7 031
7 145
1 037
1 681
171 765

4,1
4,2
0,6
1,0
100

98,6
97,6
99,5
154,8
102

Źródło: UM Olsztyn

Analizując liczbę ludności, zamieszkującej Olsztyn, w latach 2000 – 2003 wg
ekonomicznych grup wieku zauważyć można systematyczny spadek liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym, i to zarówno wśród płci żeńskiej jak i męskiej, oraz wzrost liczby ludności w
wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Przyrost liczby ludności w grupie osób w wieku
produkcyjnym miał miejsce wskutek przyrostu ludności w wieku niemobilnym (w wieku mobilnym
zanotowano spadek liczby osób), przy czym więcej przybyło mężczyzn (973) aniżeli kobiet (946).
W wieku poprodukcyjnym w roku 2003 również nastąpił wzrost liczby ludności w stosunku do
roku 2000, jednakże w tym wypadku przybyło więcej kobiet (952) niż mężczyzn (502). W
Olsztynie średnio na 100 mężczyzn przypada 116 kobiet i wskaźnik ten jest bardzo
zróżnicowany w poszczególnych grupach wiekowych. I tak, na 100 mężczyzn w wieku
przedprodukcyjnym przypada zaledwie 98 kobiet (w roku 2001 - 93,7), w wieku produkcyjnym
107,8 (w roku 2001 - 108,1), natomiast w wieku poprodukcyjnym na 100 mężczyzn przypada aż
214,7 kobiet (w roku 2001 - 213,6). Sytuacja taka jest efektem niższej średniej wieku umieralności
mężczyzn.
Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym) uległ w roku 2003 kolejnemu, nieznacznemu obniżeniu w stosunku
do roku 2000 (51) i wyniósł 48 osób.
Ludność według ekonomicznych grup wieku ( stan w dniu 31 XII )
Wyszczególnienie

2000

2001

2002

2003

Ogółem ............................................... 174.271

174.080

172.467

173.075

W wieku przedprodukcyjnyma ..............
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
W wieku produkcyjnymb .......................
Mobilnymc ...................................
Niemobilnymd .............................
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
W wieku poprodukcyjnyme ...................
Mężczyźni .......................................
Kobiety ............................................
Ludność w wieku nieprodukcyjnymf na
100 osób w wieku produkcyjnym .......

37.319
18.982
18.337
115.051
76.126
38.925
55.318
59.733
21.901
6.920
14.981

35.426
17.960
17.466
116.171
75.710
40.461
55.825
60.346
22.483
7.170
15.313

33.891
17.107
16.784
115.651
75.317
40.334
55.634
60.017
22.925
7.255
15.670

32.750
16.541
16.209
116.970
75.389
41.581
56.291
60.679
23.355
7.422
15.933

51

50

49

48

a

Ludność w wieku 0-17 lat b Mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety 18-59 lat c Ludność w wieku 18-44 lata.
Mężczyźni w wieku 45-64 lata i kobiety 45-59 lat e Mężczyźni w wieku 65 lat i więcej i kobiety 60 lat i więcej f
Ludność w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym

d
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Analizując strukturę wiekową ludności Olsztyna według ekonomicznych grup
wieku, w latach 1990 – 2003 zauważyć można tendencję, która jest zbliżona do tendencji
występującej w kraju. W okresie tym nastąpił spadek liczby ludności w wieku
przedprodukcyjnym,
o 10 punktów procentowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ludności, zarówno w
wieku produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, jednakże zdecydowanie większy przyrost nastąpił
w grupie osób w wieku produkcyjnym (o 6 pkt. procentowych) aniżeli w wieku poprodukcyjnym
(o 4 pkt. procentowe).
Struktura wiekowa ludności Olsztyna w latach 1990-2003
Lata

Wiek
Liczba ludności
Stan
w
dniu przedprodukcyjny
31.12

%

Wiek
produkcyj %
ny

Wiek
poprodukcyjny

%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

162. 935
164 .785
164 .882
166 .142
166 .955
167 .898
168 .711
169 .878
170 .904
172 .559
174 .271
174 .080
172.467
173.075

28,9
28,6
28,1
27,4
26,7
25,9
25,0
24,3
23,4
22,5
21,4
20,4
19,65
18,92

100.357
101.580
101.911
103.319
104.484
105.778
107.050
108.553
110.254
112.525
115.051
116.171
115.651
116.970

15.526
16.118
16.679
17.309
17.937
18.656
19.433
20.072
20.679
21.254
21.901
22.483
22.925
23.355

9,5
9,8
10,1
10,4
10,7
11,1
11,5
11,8
12,1
12,3
12,6
12,9
13,3
13,5

47.520
47.087
46.292
45.514
44.534
43.464
42.228
41.253
39.971
38.780
37.319
35.426
33.891
32.750

61,6
61,6
61,8
62,2
62,6
63,0
63,5
63,9
64,5
65,2
66,0
66,7
67,06
67,58

Ludność Olsztyna stanowi 12,1% (w roku 2001 - 11,8%) mieszkańców województwa
warmińsko-mazurskiego i 0,5% mieszkańców Polski
Przyrost naturalny (mierzony jako różnica pomiędzy liczbą urodzeń żywych a zgonami),
w przeciwieństwie do tendencji ogólnokrajowych, jest dodatni i w latach 2002 – 2003 wynosił
odpowiednio 1,6 i 1,0 na 1000 mieszkańców. Liczba żywych urodzeń jak również zgonów,
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oscyluje w podobnych granicach jak w latach 1998 –
2001. Wskaźnik urodzeń wynosił odpowiednio 8,59 i 8,21, natomiast zgonów – 7,0 i 7,2.
Ludność Olsztyna w latach 1990 – 2001.
Urodzenia żywe na
Przyrost naturalny
Liczba ludności
Zgony na 1000
Lata
1000
na
Stan w dniu 31.12
mieszkańców
mieszkańców
1000 mieszkańców
1990
1991
1992

162 935
164 785
164 882

12,1
11,6
10,9

7,8
8,1
7,9

4,3
3,4
3,0

_________________________________________________________________________________________ 17
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

166 142
166 955
167 898
168 711
169 878
170 904
172 559
174 271
174 080
172 467
173 075

9,7
10,2
9,4
9,2
8,8
8,4
8,5
8,6
8,79
8,59
8,21

7,5
7,5
7,6
7,1
7,0
7,4
7,3
7,2
7,3
7,0
7,2

2,2
2,7
1,8
2,1
1,8
1,1
1,1
1,4
1,5
1,6
1,0

Liczba zawartych małżeństw w latach 2002 – 2003 wyniosła odpowiednio 788 i 829, co
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców stanowi odpowiednio 4,7 i 5,0. Wartości te są zbliżone do
zanotowanych w latach wcześniejszych a różnice mieszczą się w granicach błędu
statystycznego. Zwiększyła się natomiast zdecydowanie liczba rozwodów. W 2003 roku
zanotowano ich 523, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje wskaźnik na poziomie 3,1
(o blisko 30% więcej aniżeli w latach 2000 – 2002).1

Ruch naturalny ludności
Wyszczególnienie

2000

w liczbach bezwzględnych
Małżeństwa................ 868
Rozwody .................... 403
Urodzenia żywe ......... 1428
Zgony......................... 1188
w tym niemowląt ... 11
Przyrost naturalny...... 240
Na 1000 ludności
Małżeństwa................ 5,2
Rozwody .................... 2,4
Urodzenia żywe ......... 8,6
Zgony......................... 7,2
w tym niemowlątc .. 7,7
Przyrost naturalny...... 1,4
Saldo migracji ............ 3,1
a

Zameldowania na pobyt stały.

•

b

2001

2002

2003

782
416
1469
1225
4
244

788
381
1431
1163
6
268

829
523
1373
1211
5
162

4,7
2,4
8,8
7,3
2,7
1,5
4,1

4,7
2,3
8,6
7,0
4,2
1,6
3,5

5,0
3,1
8,2
7,2
3,6
1,0
2,8

Wymeldowania z pobytu stałego.

3

Na 1000 urodzeń żywych

Wykształcenie

Poziom wykształcenia to najwyższy ukończony cykl kształcenia w szkole lub szkolenia
w innym trybie i formie, uznany zgodnie z obowiązującym systemem szkolnictwa. Podstawą

Raport o stanie miasta Olsztyn 2003, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2004
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zaliczenia wykształcenia do określonego poziomu było uzyskane świadectwo (dyplom)
ukończenia odpowiedniej szkoły: dziennej, wieczorowej, zaocznej czy eksternistycznej.
W 2002 roku, po reformie szkolnictwa z 1999 r., wprowadzającej 6-letnią szkołę podstawową
i 3-letnie gimnazjum, badaniem poziomu wykształcenia objęto osoby w wieku 13 lat i więcej. W
spisie zastosowano szczegółową klasyfikację, za pomocą której badano czy osoby o
wykształceniu wyższym miały tytuł naukowy, magisterium lub licencjat, a osoby o
wykształceniu średnim i policealnym czy miały maturę.
W momencie przeprowadzania spisu (maj 2002) uczniowie ostatnich klas, we
wszystkich typach szkół, nie posiadali jeszcze świadectwa ukończenia szkoły, tym samym
został im określony niższy poziom wykształcenia. Dane spisowe dotyczą zatem raczej sytuacji
z początku roku szkolnego (lub z końca roku kalendarzowego 2001).
W publikacjach zastosowano następującą klasyfikację poziomu wykształcenia:
- wyższe,
- policealne,
- średnie zawodowe,
- średnie ogólnokształcące,
- zasadnicze zawodowe,
- podstawowe ukończone,
- podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego.2
Według spisu z 2002 roku mieszkańców Olsztyna z wykształceniem od podstawowego
nieukończonego do wyższego jest 150 889 osób. Najwięcej osób posiada wykształcenie
średnie (56 672), w tym 21 712 osób jest z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i
34 960 osób z wykształceniem średnim zawodowym. 19 717 osób ma udokumentowane
wykształcenie zasadnicze zawodowe, 29 687 osób – ukończone podstawowe, natomiast
28 398 – wyższe. Najmniejsza liczba mieszkańców Olsztyna to ci, którzy mają ukończone
szkoły policealne (5938) oraz nie mają ukończonej jeszcze szkoły podstawowej bądź nie mają
żadnego wykształcenia szkolnego (3056).
Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia w roku 2002
Wyszczególnienie

Ogółem 

Poziom wykształcenia
wyższe

policealne

średnie
razem

średnie
ogólnokształcące

średnie
zawodowe

zasadnicze
zawodowe

podstawowe
ukończone

podstawowe
nieukończone
i bez
wykształcenia
szkolnego

województwo

1190341

99230

34421

312756

90535

222221

254857

410938

58259

Olsztyn

150889

28398

5938

56672

21712

34960

19717

29687

3056



w podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym poziomie wykształcenia
Źródło: na podstawie „Ludność w układzie przestrzennym, Województwo Warmińsko – Mazurskie”, Urząd
Statystyczny w Olsztynie, Olsztyn 2004
2

Ludność w układzie przestrzennym, Województwo Warmińsko – Mazurskie, Urząd Statystyczny w Olsztynie,
Olsztyn 2004
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•

Bezrobocie

Na koniec miesiąca grudnia 2004r. w urzędzie pracy zarejestrowanych było 9011 osób.
W porównaniu z analogicznym okresem 2003 roku liczba bezrobotnych zmalała o 785 osób.
Spadek liczby bezrobotnych notuje się od roku 2002.

Bezrobotni w latach 1998 – 2004 stan na 31 grudnia

12500

10707

9796
9011

8960

10000
7500

10414

8097
6533

5000
2500
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Struktura bezrobocia charakteryzuje się następującymi cechami:
1) Na dzień 31.12.2004r. udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych przekraczał połowę
zarejestrowanych –4816 osób. Z danych statystycznych wynika, że kobiety cechuje
znacznie niższy poziom aktywności zawodowej, znacznie więcej kobiet pozostaje bez pracy
ponad 24 m-ce niż wynikałoby to z udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Oznacza
to, że kobietom trudniej jest znaleźć pracę niż mężczyznom, pomimo tego, że posiadają
wyższe kwalifikacje. Pracodawcy chętniej zatrudniają mężczyzn w obawie przed
zwolnieniami lekarskimi związanymi z opieką nad dziećmi lub macierzyństwem. Ponadto
olsztyński rynek pracy charakteryzuje się większą liczbą ofert pracy typowych dla
mężczyzn, np.: w budownictwie, transporcie.
2) Młodzież w wieku do 24 roku życia – wg stanu na dzień 31.12.2004 r. stanowiła 18,2%
ogółu bezrobotnych. Brak doświadczenia zawodowego oraz mała umiejętność
poszukiwania pracy powoduje trudności w znalezieniu przez młodzież pierwszej pracy. Ta
grupa bezrobotnych bez finansowego wspomagania zatrudnienia środkami Funduszu Pracy
ma niewielkie szanse znalezienia pracy. Sytuacja na rynku pracy powoduje, że pracodawcy
zatrudniają absolwentów szkół w zasadzie wyłącznie w ramach zawartych z urzędem pracy
umów absolwenckich oraz stażowych. Na dzień 31.12.2004r. w Olsztynie zarejestrowanych
było 1642 bezrobotnych w wieku 18-24 lata.
3) Na dzień 31.12.2004r. w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zarejestrowanych po raz
pierwszy było 2317 osób, co stanowi 25,7% ogółu bezrobotnych.
4) Większość bezrobotnych w Olsztynie to osoby, które przed rejestracją były zatrudnione.
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Wg stanu na 31.12.2004r. spośród 9011 osób bezrobotnych – 3121 to osoby, które
pracowały do momentu zarejestrowania się, natomiast 2235 to osoby dotychczas nie
pracujące, co stanowi 24,8% ogółu bezrobotnych.
5) Z prawem do zasiłku wśród wszystkich zarejestrowanych osób na dzień 31.12.2004r. było
820 osób, co stanowi 9% ogółu bezrobotnych.
6) Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 31.12.2004r. były 322 osoby
niepełnosprawne, w tym 136 kobiet, co stanowi 42,2% ogółu niepełnosprawnych.3
Najwięcej bezrobotnych napływa z jednostek handlowych. Przyczyną jest likwidacja
drobnego handlu a także duża fluktuacja pracowników w marketach. Długotrwały charakter
bezrobocia oznacza, że duża część osób traci prawo do zasiłku. Osoby długotrwale
bezrobotne dezaktywizują się zawodowo, tracą umiejętności i nawyki zawodowe, stają się
mało atrakcyjne dla pracodawców, co oznacza, że coraz trudniej znaleźć im pracę.

•

Poziom dochodów ludności

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Olsztynie
w roku 2003 wyniosło 2.185,33 zł i w porównaniu do roku 2001 wzrosło o 7,4 punktu
procentowego. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze
przedsiębiorstw w kraju wyniosło w 2003 roku 2.341,53 zł.
Oznacza to, że zarobki w Olsztynie kształtują się poziomie 93,3% średniej krajowej. Najwyższe
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wypłacają firmy w sekcji przemysł (112,4% w
stosunku do średniej w mieście) oraz w sekcji transport, składowanie i łączność, jednakże w
tym wypadku już wysokość wynagrodzenia jest niższa aniżeli średnio w mieście i kształtuje się
na poziomie 98%. Najniższe zarobki w sektorze przedsiębiorstw zanotowano w sekcji hotele i
restauracje, na poziomie 71% średniej.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Olsztynie w sektorze przedsiębiorstw w latach
1997 – 2003
Olsztyn
Wyszczególnienie
1997

1998

1999

2000

2001

2003

1.245,8

1.683,0

2.091,56

2.034,25

2.185,33

przemysł ..................................... 1.159,8

1.348,9

1.830,8

2.317,05

2.252,65

2.457,23

budownictwo ...............................

993,1

1.208,6

1.591,8

2.011,02

1.940,25

2.049,58

handel i naprawy ........................

955,9

1.085,1

1.482,3

1.777,64

1.722,49

1.727,81

hotele i restauracje .....................

802,1

875,2

1.258,7

1.388,04

1.454,12

1.552,31

transport, składowanie, łączność

1.081,0

1.272,6

1.645,9

1.838,85

2.019,57

2.141,43

Sektor przedsiębiorstw ogółem .. 1.078,7
w tym:

http://mup.olsztyn.ibip.pl/public/?id=15338
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w latach
1997 – 2003
Polska
Wyszczególnienie
1997
Sektor przedsiębiorstw ogółem
.................................................. 1.162,1

1998

1999

2000

2001

2003

1.348,6

1.834,8 2.056,80 2.203,14 2.341,53

Przemysł ................................... 1.209,4

1.385,8

1.863,7 2.061,14 2.209,07 2.352,93

Budownictwo ............................ 1.079,4

1.285,8

1.752,0 1.957,25 2.044,33 2.132,01

handel i naprawy ...................... 1.042,4

1.232,4

1.707,3 1.952,90 2.080,58 2.233,45

hotele i restauracje ...................

906,9

1.047,5

1.393,4 1.605,24 1.661,93 1.756,91

transport, składowanie,
łączność ................................... 1.156,6

1.379,9

1.939,5 2.220,58 2.459,03 2.674,69

w tym:

•

Problemy społeczne

Celem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin, które nie radzą sobie z
zaspokajaniem niezbędnych życiowych potrzeb i mają problemy z usamodzielnieniem się i
integracją ze środowiskiem.
W Olsztynie , według danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z pomocy
społecznej w roku 2003 skorzystało 22 660 osób, co stanowi ok. 14% ogółu mieszkańców
miasta.
W 2003 roku najwięcej rodzin zostało objętych pomocą społeczną z powodu bezrobocia
(3175 rodzin) i ubóstwa (3100 rodzin). W dalszej kolejności pomoc była przyznawana z
powodu niepełnosprawności i długotrwałej choroby i kształtowała się odpowiednio na poziomie
24,7% i 23,6%. Z oferowanej pomocy skorzystało również 1413 rodzin niepełnych i 255 rodzin
wielodzietnych, które miały problemy wynikające ze spraw opiekuńczo – wychowawczych.
Bardzo istotnym czynnikiem powodującym konieczność korzystania z pomocy społecznej w
2003 r. były problemy alkoholowe. Z powodu alkoholizmu pomoc przyznano 915 rodzinom.
Stosunkowo najmniej problemów wymagających wsparcia wynikało z narkomanii (109 rodzin –
1,06%) i trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego (157 rodzin
– 0,24%).
Przyczyny przyznawania pomocy w latach 2001 - 2003
Liczba rodzin objętych pomocą w
Przyczyny przyznawania pomocy
latach
2001
2002
2003
Ubóstwo
2691
2787
3100
Sieroctwo
44
50
25
Bezdomność
100
159
181
Potrzeba ochrony macierzyństwa
335
324
511
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Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychow. i
prowadzenia gosp. domowego, w tym:
- rodziny niepełne
- rodziny wielodzietne
Alkoholizm
Narkomania
Trudności w przystosowaniu do życia po
opuszczeniu zakładu karnego

2773
2048
1965
1490

3312
2278
2213
1661

3175
2539
2422
1768

1150
169
917
105
149

1361
217
958
103
174

1413
255
915
109
157

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc realizowana jest poprzez udzielanie świadczeń w formie pieniężnej, ale również
poprzez usługi opiekuńcze i poradnictwo specjalistyczne, a także pomoc instytucjonalną
oferowaną przez placówki pobytu stacjonarnego (w sumie 5 225 554 zł w roku 2003).
Najwięcej środków finansowych pochłonęły usługi opiekuńcze – 2 603 062 zł oraz zasiłki
celowe – 1 941 700 zł. Z pomocy w formie opłat bieżących i żywności skorzystało 3 797 osób
potrzebujących, natomiast ciepłe posiłki w 2003 roku otrzymało 1515 osób.
Pomoc społeczna w roku 2003
Forma pomocy

Liczba osób, które
Kwota świadczeń w
otrzymały świadczenia
zł w 2003 r.
Schronienie
26
8 820
Posiłki
1 515
573 486*
Ubranie
56
17 270
Usługi opiekuńcze
449
2 603 062
Świadczenia zdrowotne (leki, koszty pobytu
501
21 614
w szpitalu)
Zdarzenia losowe
18
29 580
Sprawienie pogrzebu
20
30 022
Zasiłki celowe (bieżące opłaty, żywność)
3 797
1 941 700**
Ogółem
5 225 554
*

w tym dotacja na dożywianie dzieci w szkołach (zadania zlecone) 167 778 zł, zadania własne 210 000 zł, zasiłki
i pomoc w naturze 92 747 zł
** w tym 190 000 zł z przeznaczeniem na kolonie

Obok świadczeń pomocy w formie zasiłków pieniężnych, usług opiekuńczych i
poradnictwa specjalistycznego, praca środowiskowa jest wspomagana przez pomoc
instytucjonalną, w ramach której funkcjonują placówki pobytu stacjonarnego i pobytu
dziennego.
Z pomocy oferowanej przez placówki korzysta coraz większa liczba osób w porównaniu
do oferowanych miejsc, szczególnie w ośrodkach wsparcia. Z Dziennych Domów Pomocy
Społecznej, które oferują 215 miejsc, w 2003 roku skorzystało średnio 386 osób w miesiącu,
a z Ośrodków Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży 102 osoby przy 90 miejscach.
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Infrastruktura MOPS w Olsztynie w roku 2003
Instrumenty pomocy

Liczba
placówek

Liczba miejsc

Dzienne Domy Pomocy Społecznej
Ośrodki Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
Ośrodek Wsparcia dla Osób
Niesłyszących „Gest”
Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Schroniska dla Bezdomnych

6
2

215
90

Liczba
korzystających
(średnia
miesięczna)
386
102

1

24

24

1

25

50

1
1

50
106

62
156

1

40

42

3
5

18 pokoi
22

64
34

Dom Pomocy Społecznej dla Małych
Dzieci
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem
Mieszkania rówieśnicze

•

Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe funkcjonują w oparciu o stosowne przepisy polskiego prawa.
Wśród nich, organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego działają w oparciu
o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez
organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Organizacjami pozarządowymi są
osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i
stowarzyszenia, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. W Urzędzie Miasta Olsztyn mieści
się Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji Pozarządowych, do którego zadań należy
koordynowanie procesu współpracy, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi Olsztyna
oraz z instytucjami wspierającymi ich rozwój w zakresie wynikającym z programu współpracy i
prowadzenie Olsztyńskiego Banku Informacji o Organizacjach Pozarządowych. Ponadto w
ramach zadań Biura leży kontrola legalności działania stowarzyszenia oraz prowadzenie
ewidencji zgłoszonych oraz zarejestrowanych stowarzyszeń a także organizacja konkursów na
realizację zadań publicznych w zakresie objętym działalności organizacji pozarządowych.
Olsztyńskie organizacje pozarządowe działają m.in. w obszarze pomocy społecznej,
ochrony i promocji zdrowia, nauki, kultury i sportu. Organizacje w dużym stopniu skupiają się
na działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, ekologii i ochrony
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ponadto zajmują się sprawami
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
ratownictwa
i ochrony ludności, w szczególności pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
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Według stanu na dzień 21 lutego 2005 roku w Olsztynie funkcjonuje 201 stowarzyszeń,
z czego 42 to stowarzyszenia kultury fizycznej i 159 stowarzyszeń działających m.in. w obrębie
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, pomocy społecznej. Ponadto w Olsztynie
działają 2 fundacje i 3 jednostki o innej formie organizacyjnej, tj. związki zawodowe,
organizacje pracodawców, organizacje studenckie.
Organizacje pozarządowe
Pozarządowych

wg

Olsztyńskiego

Grupy organizacji
Stowarzyszenia
W tym:
Stowarzyszenia kultury fizycznej
Fundacje
Inne formy organizacyjne

Banku

Informacji

o

Organizacjach

Ilość podmiotów
201
159
4
3

Wśród olsztyńskich organizacji pozarządowych, 40 posiada status organizacji pożytku
publicznego.

• Rynek pracy
Główni pracodawcy
Gospodarka Olsztyna jest zdywersyfikowana, ale silnie zależna od trendów w gospodarce
narodowej. Spowolnienie w gospodarce krajowej miało negatywny wpływ zarówno na sytuację
w Olsztynie jak i w Województwie. Niemniej jednak pewne pozytywne czynniki, takie jak:
ożywienie gospodarcze w drugiej połowie 2003 r., reformy rządowe dotyczące otoczenia
biznesu oraz wejście Polski do UE w maju 2004 r. powinny pozytywnie wpłynąć na poprawę
sytuacji gospodarczej Miasta. Wyzwaniem dla Miasta są: PKB znacznie poniżej średniej
krajowej, rosnące bezrobocie oraz uboga infrastruktura.
Najwięksi pracodawcy w Mieście Olsztyn (stan na 31 grudzień 2003)
Zatrudnieni
Zatrudnieni
Nazwa firmy
Branża
Nazwa firmy
Branża
e /osoby/
e /osoby/
MM International
Chłodnia Olsztyn spożywcza
242
meblarstwo
4209
(Grupa)
Stomil Olsztyn
produkcja
3135
Rombud
budownictwo
211
(Michalin)
Indykpol (Grupa)
mięsna
1890
Eltel Networks budownictwo
198
Olsztyńska
Mazur Comfort
meblarstwo
1473
Spółdzielnia
usługi
183
Mieszkaniowa
Międzywojewódzk
a Usługowo171
Produkcyjna
produkcja
967
Jasam
handel
Spółdzielnia
Inwalidów
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Zakład
Energetyczny
Olsztyn
Wojewódzki
Szpital
Specjalistyczny
Sprint

usługi

962

PUDIZ

budownictwo

168

służba
zdrowia

827

Budimex
Olsztyn

budownictwo

129

usługi

661

budownictwo

117

Mebel Plast

meblarstwo

550

Społem Olsztyn
Netbud
Edytor
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej
Wyższa Szkoła
Informatyki i
Ekonomii TWP
Olsztyńskie
Kopalnie
Surowców
Mineralnych

handel
budownictwo
media

budownictwo

109

397
388
375

OPISiE
WarmińskoMazurskie
Przedsiębiorstw
o Drogowe
Unimasz
Rasko
BWM Jurand

produkcja
handel
spożywcza

108
104
99

usługi
komunalne

359

DBK

handel

88

oświata

349

Kolster

produkcja

85

budownictwo

320

Meble Szkolne

meblarstwo

76

PRIB

budownictwo

310

Przedsiębiorstw transport
o Obsługi PKS

73

Przemysłówka
Holding

budownictwo

287

Elgrom

handel

43

Państwowe
Przedsiębiorstwo
komunikacji
Samochodowej
Olsztyn

usługi
komunalne

278

Kontra

handel

42

Regionalna gospodarka charakteryzuje się rosnącą liczbą firm działających
bezpośrednio w Olsztynie. Liczba przedsiębiorstw w mieście wzrosła w 2002 r. o 0,5% do 21
469.
Z tego 95% stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Powyższa tendencja utrzymała się
w 2003 roku. Ponadto w Mieście działa kilka dużych przedsiębiorstw o różnych profilach
działalności są to m.in. Michelin (opony), Indykpol (drobiarski), Chłodnia Olsztyn (produkcja
mrożonek z owoców i warzyw), Budimex (budownictwo), a także hipermarkety i supermarkety
należące do sieci: E.Leclerc, Tesco, Leader Price, Real, RAST i Biedronka. Nowe planowane
inwestycje to budowa: supermarketu Makro (Cash & Carry), dużego terminalu logistycznego
Poczty Polskiej i jej centrum logistycznego (na terenie gminy Stawiguda) oraz rozbudowa
fabryki Michelin.
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• Znaczenie miasta Olsztyn w gospodarce województwa
Gmina Olsztyn skupia 19,9% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stanowi więc znaczącą koncentrację działalności,
większą niż wynikałoby to z udziału Olsztyna w liczbie mieszkańców województwa
(wynoszącego 12,1%). Gmina nie notuje jednak wyraźnie widocznej specjalizacji w skali
województwa, która polegałaby na znacznie wyższym udziale podmiotów gospodarczych.
Dowodzi tego zestawienie prezentujące udział miasta Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów
działających w województwie, według poszczególnych sekcji.
Udział gminy Olsztyn w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych działających w
województwie (stan na 31.12.2003)
Ogólna liczba zarejestrowanych
19,9%
Hotele i restauracje
podmiotów
Transport, gospodarka
Rolnictwo, łowiectwo
3,7%
magazynowa i łączność
Rybołówstwo i rybactwo
10,2%
Pośrednictwo finansowe
Obsługa nieruchomości, wynajem,
Górnictwo i kopalnictwo
17,4%
prowadzenie działalności
gospodarczej
Przetwórstwo przemysłowe
16,6%
Administracja publiczna
Zaopatrywanie w energię, gaz i
14,6%
Edukacja
wodę
Ochrona zdrowia i opieka
Budownictwo
21,2%
społeczna
Handel i naprawy
18,9%
Pozostała działalność usługowa

12,3%
23,8%
23,7%
24,9%
6,5%
23,5%
26,4%
22,1%

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Olsztynie

Z powyższego zestawienia wynika, że największą specjalizację gmina notuje w
zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Specjalizacja ta wynika z faktu, iż Olsztyn jest
stolicą województwa, co w naturalny sposób oddziałuje na lokalizację pewnych instytucji o
znaczeniu regionalnym.
Z kolei zdecydowanie mały udział w sekcjach: rolnictwo, łowiectwo oraz rybołówstwo i
rybactwo, wynika z charakteru gminy Olsztyn – jest to obszar miejski. Pozostałe sekcje
prezentują udział zbliżony do ogólnego udziału gmin w liczbie podmiotów gospodarczych
województwa.
Produkt krajowy brutto na jednego mieszkańca wytwarzany w podregionie olsztyńskim wynosił
na koniec 2002 r. 15 858 PLN per capita i jest niższy niż średnio w Polsce (19 430 PLN)
stanowiąc 81,6% średniej dla Polski.
Wskaźnik ten jest wyższy niż średnia dla województwa warmińsko-mazurskiego wynosząca
14 065 PLN i jest wyraźnie wyższy niż w pozostałych podregionach; elbląski 13 289 PLN i ełcki
11 666 PLN.4
Przemysł miasta jest obiektem zainteresowania inwestorów zagranicznych. Największe
jest zaangażowanie kapitału francuskiego (koncern oponiarski Michelin), który zamierza obok
posiadanej fabryki opon zbudować nowy zakład i centrum logistyczne.
4

„Ocena Sytuacji Na Rynku Pracy Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Roku 2003” - Wojewódzki Urząd
Pracy
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Do kapitału francuskiego należą także fabryki przemysłu spożywczego. Kapitał niemiecki
zaangażowany jest w produkcję mebli.

•

Struktura podstawowych branż gospodarki na terenie miasta Olsztyn

W latach 1999 – 2003 liczba podmiotów gospodarczych w Mieście Olsztyn,
zarejestrowanych w rejestrze REGON (bez indywidualnych gospodarstw rolnych) wzrosła z 19
727 do 21 359 czyli o 8,3% (w kraju – o 18%). Na koniec roku 2003 sektor publiczny skupiał
4,1% zarejestrowanych podmiotów (w 2001 - 3,9%), a pozostała część, czyli 95,9%
znajdowała się w rękach sektora prywatnego.
Spółki prawa handlowego w 2003 roku stanowiły 7,1% zarejestrowanych podmiotów
(w 2000 roku – 5,8%, w 2001 roku – 6,4%) , przy czym najliczniej reprezentowane są podmioty
będące własnością prywatną krajową. Stanowiły one na koniec grudnia 2003 roku 93,3%
wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Spółki handlowe będące własnością zagraniczną w
Olsztynie stanowiły 14,6% wszystkich spółek handlowych.
Przyrost liczby podmiotów obserwowany jest od lat. Przyjmując jako punkt wyjścia rok
2001 to w 2003 roku liczba podmiotów stanowiła 102,4%, natomiast w przypadku przyjęcia za
bazę liczbę podmiotów w roku 2002, to w 2003 było ich 100,9%. Spada udział firm
funkcjonujących przez rok lub krócej, wzrasta natomiast udział tych podmiotów, które
funkcjonują 5 lat i więcej.
Najwięcej firm zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2003 roku prowadziło
działalność handlową i stanowiły one blisko 29,3% wszystkich działających podmiotów.
Następne, najliczniej reprezentowane sekcje to „obsługa nieruchomości i firm” stanowiące
blisko 20,6% oraz „budownictwo” – 9,3%.

Struktura podmiotów gospodarczych w Mieście Olsztyn
Handel, napraw y

100%
80%

29,6%

33,8%

41,4%

Obsługa nieruchomości i firm

29,30%

Budow nictw o

60%
16,2%

19,5%

20,60%

9,6%

10,7%

9,7%

9,30%

9,5%

8,6%

7,8%

7,60%

13,7%

40%
20%

Transport

9,1%

8,8%
1,9%

8,8%
1,7%

1999

2001

Turystyka

8,50%
1,8%

1,90%

0%
1996

Przemysł

2003

W zaprezentowanym powyżej wykresie i w poniższej tablicy można zaobserwować
zmiany, jakie zachodziły na przestrzeni ostatnich lat, w strukturze udziałowej poszczególnych
sekcji.
_________________________________________________________________________________________ 28
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

Na uwagę zasługuje wyraźny spadek, zarówno liczby podmiotów jak i ich udziału w strukturze,
jednostek zarejestrowanych w sekcji „handel i naprawy” (w 2003 roku liczba podmiotów
nieznacznie wzrosła, natomiast udział zmalał) oraz spadek liczby i udziału podmiotów
działających w sekcji „budownictwo” i „przemysł”.
Liczba podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych w rejestrze REGON i zaliczanych do
przemysłu wykazuje tendencje spadkową, co wobec wzrastającej liczby podmiotów ogółem
powoduje spadek udziału podmiotów przemysłowych z 8,6% w r. 1999 do 7,6% w roku 2003.
Liczba podmiotów gospodarczych wybranych sekcjach PKD w latach 1996 – 2003 w mieście
Olsztyn

Rodzaj działalności

1996

1999

2001

2003

Ogółem
Przemysł
Budownictwo
Handel, naprawy
Turystyka
Transport
Obsługa nieruchomości

17961
1712
1721
7432
338
1576
2464

19579
1680
2087
6620
331
1789
3179

20861
1624
2015
6181
366
1836
4065

21359
1588
1988
6256
403
1811
4407

Liczba przedsiębiorstw ogółem w mieście Olsztyn wykazuje tendencję rosnąca, jednak
jej dynamika wyraźnie spada. O ile w roku 2000 liczba podmiotów wzrosła o 5,1 % w stosunku
do roku 2001 to wzrost ten w 2003 roku wynosił już jedynie 0,9%.

Regres można zaobserwować w sekcji „budownictwo”. Jedynym pocieszającym faktem jest
spadek tempa zmniejszania się ilości podmiotów z 3,4% w 2001 roku do 0,5% w roku 2003.
Tendencję spadkową zaobserwować można również w sekcji „przemysł” gdzie w 2000 roku
ubyło 3,2% podmiotów. Sekcja „transport” pomimo wzrostu ilości podmiotów przez kolejne lata,
zanotowała silny spadek w roku 2003 o 2,9%.

Dynamika liczby przedsiębiorstw w Mieście Olsztyn w latach 19992003 (rok poprzedni = 100% )
30,0%

Ogółem

25,0%
Przemysł
20,0%
Budow nictw o
15,0%
Handel, napraw y

10,0%

Turystyka

5,0%

Transport

0,0%
2000

2001

2002

2003

-5,0%

Obsługa
nieruchomości i firm

-10,0%
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Analizując liczbę podmiotów gospodarki narodowej według form prawnoorganizacyjnych należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawie 73% podmiotów to osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. Spółki cywilne stanowiły na koniec 2003 roku 9,8%
(w 2001 roku - 11,1%), spółki prawa handlowego 7,1% (6,4% w 2001 roku) natomiast spółki
prawa handlowego z udziałem kapitału zagranicznego 1% wszystkich zarejestrowanych
podmiotów.
Wśród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najwięcej podmiotów
funkcjonuje w sekcjach ”handel i naprawy” (21,5% podczas gdy w 2001 stanowiły 29,5%),
„obsługa nieruchomości i firm; nauka” (13% a w 2001 roku 16,5%), budownictwo (7,7%) oraz
„transport, gospodarka magazynowa i łączność” (7,6% a w 2001 roku 10,9%). Spółki prawa
handlowego z udziałem kapitału zagranicznego najliczniej były reprezentowane w sekcjach
„handel i naprawy” (42,2%, podczas gdy w 2001 roku 39%), „przetwórstwo przemysłowe” (16,3%
w porównaniu do 22% w 2001 roku), „obsługa nieruchomości i firm” (16,6%) oraz „budownictwo”
(10,5%).
W porównaniu do roku 2002 nastąpił spadek liczby spółek cywilnych i spółdzielni, natomiast
w pozostałych formach organizacyjno-prawnych liczba podmiotów nie uległa zmianie lub uległa
zwiększeniu.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON
Wyszczególnie
nie

2000
2001
2002
2003

Osoby fizyczne
Spółki
Przedsiębiorstw Spółdzieln
prowadzące
ogółe
a państwowe
ie
działalność
m
gospodarczą

11
10
10
10

96
93
89
88

14978
15212
15441
15567

Spółki
Spółki
cywiln
prawa
e
handlowego

3947
3882
3634
3621

2553
2324
2164
2093

1187
1339
1304
1341

Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów największy udział miały w 2003 roku
podmioty małe, zatrudniające do 9 osób. Stanowiły one 95,1%, podczas gdy podmioty duże
(zatrudniające 250 osób i więcej) zaledwie 0,2%.
Biorąc pod uwagę ten fakt oraz stosunkowo niewielką liczbę firm działających w przemyśle
można przyjąć, iż Olsztyn nie jest miastem przemysłowym i w przyszłości prawdopodobnie
takim również zostanie.
Podmioty gospodarcze według liczby zatrudnionych
Wyszczególni
do 9 osób
od 10 – 49 od 50 – 249
enie
20316
784
216
2003
20163
759
210
2002
19873
705
232
2001
19674
627
229
2000

powyżej
250 osób
43
44
51
51

W roku 2003 w stosunku do roku 2000 liczba zarejestrowanych mikroprzedsiębiorstw
(do 10 osób zatrudnionych) zwiększyła się o 642 (3,3%), przedsiębiorstw o liczbie pracujących
10-49 – o 157 (25%). Liczba podmiotów średnich i dużych zmniejszyła się – podmiotów o
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liczbie pracujących 50-249 z 229 w 2000 r. do 216 w 2003r. oraz podmiotów o liczbie
pracujących pow. 249 – z 51 w r. 2000 do 43 w roku 2003.
Struktura podmiotów gospodarczych według liczby zatrudnionych
Wyszczególni
powyżej
do 9 osób
od 10 – 49 od 50 – 249
enie
250 osób
95,1%
3,7%
1,0%
0,2%
2003
95,2%
3,6%
1,0%
0,2%
2002
95,3%
3,4%
1,1%
0,3%
2001
95,6%
3,0%
1,1%
0,3%
2000
Zmniejszenie się liczby podmiotów największych wystąpiło przede wszystkim
w sektorze publicznym z 35 do 26. Liczba dużych przedsiębiorstw wzrosła jedynie o jeden
podmiot

•

Struktura zatrudnienia podstawowych branż gospodarki miasta Olsztyn

Ludność Olsztyna jest stosunkowo młoda. Procentowy udział ludności poniżej 25 lat
jest tu wyższy niż przeciętnie w Polsce i wynosi odpowiednio 38% i 34,6%. Natomiast trend
demograficzny jest podobny do krajowego.
Analizując strukturę wiekową ludności Olsztyna według ekonomicznych grup wieku, w
latach 1990 – 2003 zauważyć można tendencję, która jest zbliżona do tendencji występującej
w kraju. W okresie tym nastąpił spadek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, o 10
punktów procentowych, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału ludności, zarówno w wieku
produkcyjnym jak i poprodukcyjnym, jednakże zdecydowanie większy przyrost nastąpił w
grupie osób w wieku produkcyjnym (o 6 pkt. procentowych) aniżeli w wieku poprodukcyjnym
(o 4 pkt. procentowe).
Struktura wiekowa ludności Olsztyna na tle województwa i kraju (stan na 31 XII 2001 i 2003)
Liczba
Wiek
Wiek
Wyszczególnie
Wiek produkcyjny
ludności przedprodukcyjny
poprodukcyjny
nie
ogółem
liczba
%
liczba
%
liczba
%
Polska
2001
38.632.453 8.970.682
23,2
23.919.797
61,9
5.741.974
14,9
2003

Województ
wo
2001
2003
Olsztyn
2001
2003

38.190.608

8.349.808

21,9

24.038.777

62,9

5.802.023

15,2

1.469.274
1.428.885

373.337
343.742

25,4
24,1

909.170
896.466

61,9
62,7

186.767
188.677

12,7
13,2

174.080
173.075

35.426
32.750

20,4
18,9

116.171
116.970

66,7
67,6

22.483
23.355

12,9
13,5
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W 2003 roku liczba osób pracujących w gospodarce narodowej w Olsztynie wynosiła
55.769, przy czym w porównaniu do roku 2001 nastąpił spadek o 4,4 punktu procentowego.
Udział sektora publicznego w ogólnej liczbie pracujących wynosił 46% w 2003 roku i 47%
w roku 2001. Jak wynika z poniższego zestawienia od 1994 roku, kiedy zaczęto stosować
podział pracujących na sektory, do roku 1999 stopniowo zwiększał się udział sektora
prywatnego w strukturze pracujących. Wzrost nastąpił również pomiędzy rokiem 2003 a 2000,
jednakże z uwagi na zmiany metodologiczne w naliczaniu pracujących od roku 2000, nie ma
możliwości porównania tych trzech lat do wcześniejszego okresu.
Struktura ludności Olsztyna, według ekonomicznych grup wieku, na tle struktury
wojewódzkiej czy krajowej charakteryzuje się w głównej mierze większym procentowym
udziałem ludności w wieku produkcyjnym (o 4,9% więcej aniżeli w województwie i 4,7 % w
kraju), niższym udziałem osób w wieku przedprodukcyjnym (o 5,2% mniej niż w województwie i
3% niż
w kraju) jak również niższym, w stosunku do średniej krajowej, udziałem osób w wieku
poprodukcyjnym (o 1,7%).
Pracujący* w gospodarce narodowej w latach 1990-2003
Udział sektora
Udział sektora
Sektor
publicznego w
Sektor
prywatnego w
Lata
Ogółem
publiczny
liczbie ogółem w
prywatny
liczbie ogółem w
%
%
52767
1990
56676
1991
Nie stosowano podziału na sektory
52767
1992
54767
1993
58788
37864
64,4
20924
35,6
1994
59253
37481
63,2
21772
36,8
1995
61942
32469
52,4
29473
47,6
1996
62325
31419
50,4
30906
49,6
1997
64278
30856
48,0
33422
52,0
1998
64645
30102
46,6
34543
53,4
1999
b
59035
28922
49,0
30113
51,0
2000
b
58364
27420
47,0
30944
53,0
2001
55769
25692
46,0
30077
54,0
2003
* Bez rolnictwa indywidualnego i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w których liczba
pracujących nie przekraczała do 1998 r. 5 osób, a w 1999 r. 9 osób. Pracujących w latach 1990-1996 według stanu
w dniu 31.12, a w latach 1997-2001 według stanu w dniu 30.09.
b Bez podmiotów o liczbie zatrudnionych do 9 osób oraz bez rolników indywidualnych.

Analizując strukturę pracujących według sekcji PKD w roku 2003 najwięcej pracujących
było w przemyśle, handlu i naprawach oraz w edukacji. Największe zmiany w strukturze
pracujących w latach 2001 - 2003 zaszły w przemyśle (nastąpił spadek udziału pracujących
o 4%), w budownictwie (spadek o 1,9%), w handlu i naprawach (wzrost o 1,6%), w obsłudze
nieruchomości i firm (wzrost o 1,2%) oraz w ochronie zdrowia (spadek o 1,2%).

_________________________________________________________________________________________ 32
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

W sektorze przedsiębiorstw w roku 2003 przeciętne zatrudnienie wynosiło 32516 osób
i w porównaniu do roku 2001 zanotowano spadek o 13,4 pkt. procentowych. Sektor publiczny
w roku 2003 zatrudniał zaledwie 13,6% wszystkich zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw,
natomiast spośród sekcji PKD najliczniej reprezentowaną grupą był przemysł (48,4 %
zatrudnionych), handel i naprawy (17,9%) oraz budownictwo (13,5%). W porównaniu do roku
2001
w strukturze pracujących zmniejszył się udział pracujących w budownictwie, przemyśle oraz w
hotelach i restauracjach, co obrazuje poniższy wykres.
Podstawowe problemy:
Brak wyraźnej specjalizacji gospodarki miasta;
Stosunkowo niska aktywność gospodarcza mieszkańców, szczególnie w tworzeniu spółek
prawa handlowego;
Niedobór aktywności innowacyjnej;
Postępowanie izolacji gospodarczej miasta wywołanej złymi warunkami komunikacyjnymi;
Brak na terenie miasta Parku Technologicznego, Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum
Targowego;
Słaba współpraca pomiędzy sferą naukowo-badawczą a przedsiębiorcami;
S tr u k tu r a p r a c u ją c y c h w g o s p o d a r c e n a r o d o w e j w e d łu g s e k c ji P K D
w la ta c h 2 0 0 1 i 2 0 0 3
p o z o s ta ła d z ia ła ln o ś ć u s łu g o w a , k o m u n a ln a ,
s o c ja ln a i in d y w id u a ln a

2 ,4 %
3 ,1 %

9 ,3 %
8 ,1 %

o c h r o n a z d ro w ia i o p ie k a s p o łe c z n a

1 2 ,3 %
1 2 ,8 %

e d u k a c ja

a d m in is tra c ja p u b lic z n a i o c h ro n a ś ro d o w is k a

8 ,8 %
9 ,7 %

o b s łu g a n ie ru c h o m o ś c i i firm

8 ,4 %
9 ,6 %

3 ,9 %
4 ,6 %

p o ś re d n ic tw o fin a n s o w e

2001
2003
9 ,9 %
9 ,1 %

tr a n s p o rt, s k ła d o w a n ie i łą c z n o ś ć
1 ,5 %
1 ,2 %

tu ry s ty k a

1 3 ,1 %
1 4 ,7 %

h a n d e l i n a p ra w y
8 ,5 %
6 ,6 %

b u d o w n ic tw o

2 4 ,1 %

p rzem ysł

ro ln ic tw o ło w ie c tw o i le ś n ic tw o

2 0 ,1 %

0 ,5 %
0 ,5 %

0 ,0 %

5 ,0 %

1 0 ,0 %

1 5 ,0 %

2 0 ,0 %

2 5 ,0 %

3 0 ,0 %
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S tru k tu ra p ra c u ją c yc h w s e k to rz e p rz e d s ię b io rs tw w e d łu g s e k c ji
P K D w ro k u 2 0 0 3 i 2 0 0 1

9 ,6 %
1 0 ,0 %

ob słu ga nieruchom ości i
firm
tran sp ort, sk ładow anie i
łączn ość

tu rystyk a

3 ,7 %
3 ,9 %
2 ,1 %
1 ,8 %

2001
2003
1 7 ,2 %
1 7 ,9 %

handel i napraw y

1 5 ,3 %
1 3 ,5 %

b u d ow n ictw o

4 9 ,1 %
4 8 ,4 %

p rzem ysł

0 ,0 %

1 0 ,0 %

2 0 ,0 %

3 0 ,0 %

4 0 ,0 %

5 0 ,0 %

6 0 ,0 %

5. Główne uwarunkowania rewitalizacji
• Uwarunkowanie ekofizjograficzne Olsztyna
Związki ekofizjograficzne, powiązania przyrodnicze i ekologiczne miasta z regionem
Plan Zagospodarowania Województwa Warmińsko-Mazurskiego potwierdza
uwarunkowania ekofizjograficzne Olsztyna wynikające z opracowań w skali kraju, regionu
morza Bałtyckiego i europejskiego systemu sieci ekologicznej.
W strukturze Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET obszar Pojezierza wraz z miastem
Olsztyn zyskał rangę obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym oznaczonym 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-Ramuckiej.
Zarządzeniem Wojewody Olsztyńskiego również miasto Olsztyn zostało częściowo objęte
Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych Województwa Warmińsko-Mazurskiego
wyznaczając obszar ochronny doliny środkowej Łyny.
Konsekwencją tych ustaleń jest:
Honorowanie zasad wynikających z opracowania ECONET-PL
Przestrzeganie Zarządzenia Wojewody Olsztyńskiego w zakresie ochrony krajobrazu
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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 Olsztyn leży w centralnej części
Pojezierza Olsztyńskiego i stanowi fragment makroregionu Pojezierza Mazurskiego po obu
stronach rzeki Łyny.
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 formami 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 osuszone pod koniec XIX i
XX wieku jezioro (Faiferek i inne na wysokości Kortowa).
Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m. nad poziomem morza najniższe 88 m. nad poziomem
morza.
Uwarunkowania kierunków rozwoju miasta wynikające z uwarunkowań fizjograficznych:
Zróżnicowana wysokość względna rzeźby terenu miasta Olsztyna stanowi jej niewątpliwy
walor krajobrazowy wymagający honorowania w gospodarce terenami i w rozwiązaniach
przestrzennych oraz architektonicznych
Naturalnie utworzone obniżenia terenowe wraz z doliną rzeki Łyny powinny być
zachowane jako ciągi ekologiczne 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 wierceń 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 rozdzielają osady wodnolodowcowe.
Na terenie miasta udokumentowano złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej,
zlokalizowano 16 torfowisk ( łącznie ca 2,1mln3 torfu)
Olsztyn posiada również skomplikowany układ hydrograficzny, jego tereny leżą w trzech
zlewniach: rzeki Łyny i jeziora Wadąg oraz jezior położonych na południe od Olsztyna.
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• Szata roślinna, zieleń
Ilość i różnorodność terenów zieleni w mieście określa skalę problemów co powinno
znaleźć odzwierciedlenie w działaniach 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

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

33,6 m2/M

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 siedliska łęgów olszowych i jesionowo – olszowych, niewielkie wyniesienia
morenowe to siedliska borów mieszanych zagłębienia 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 posiadają w granicach miasta 1247,0 ha . 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 Miejskim powyżej 140 letnie drzewostany 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 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 isniał
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jeszcze rezerwat obejmujący jezioro Tyrsko na skutek penetracji rekreacyjnej i zainwestowania
miejskiego przedmiot ochrony uległ zniszczeniu (reliktowa roślina Isoetes lacustris)
Las Miejski tradycyjnie (już od XIX wieku) użytkowany był w celach rekreacyjnych
mieszkańców Olsztyna a w rejonie Jakubowa funkcjonowało boisko (późniejszy Stadion Leśny)
służące sportom masowym oraz strzelnice sportowe.
Znaczne obszary drzewostanów starych (przekraczające przyjęty wysoki wiek rębności
gatunków), monokulturowa struktura gatunkowa w Lesie Miejskim oraz sposób użytkowania
lasu, powodują problemy do rozwiązania w najbliższych dziesięcioleciach.

• 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 admnistracyjnych 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).

• Zieleń urządzona w mieście
Zieleń urządzona obejmuje 11 zespołów parkowych o łącznej powierzchni 71,9 ha o
różnym stopniu zainwestowania. Projekty przewidują zagospodarowanie 5 parków w tym 3
związanych z doliną rzeki Łyny o łącznej powierzchni ca 22 ha.
Z analizy wynika, iż większość terenów parkowych wymaga znacznych działań nie
uwzględnianych w planach inwestycyjnych i budżecie miasta, a przede wszystkim wymagają
one rewitalizacji.
W procesie projektowania parki nie są traktowane jako samodzielne obiekty lecz stanowią
element ciągów ekologicznych miasta.

• 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 230 ha 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 przy założeniu średniej wielkości ogrodu i odjęciu mieszkańców zabudowy
jednorodzinnej – prawie każda rodzina w mieście posiada ogródek (te wstępne dane
liczone wymagają weryfikacji w szczegółowej analizie problemu).
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. Sikorskiego. Według autorów
tego opracowania stanowią one zagrożenie dla czystości wód Łyny.
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• Zieleń osiedlowa
Zieleń osiedlowa charakteryzuje się odmiennością kształtowania i utrzymania w różnych
rejonach Olsztyna. Jest to wynikiem obowiązujących (w różnym czasie ) przepisów
inwestycyjnych oraz mechanizmów gospodarczych.
Osiedla powstałe dawniej posiadają niezbędną ilość terenów zieleni lecz nie dysponują
odpowiednią ilością miejsc postojowych dla samochodów i poddawana jest naciskom
inwestycyjnym dla zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych. Sytuacja ta dotyczy szczególnie
wschodnich rejonów miasta.
Na terenach zabudowy jednorodzinnej prawie wszystkie publiczne tereny zieleni i
rekreacji są anektowane przez nową zabudowę.
Najgorzej problem zieleni osiedlowej przedstawia się na terenach inwestycji wielorodzinnych
najnowszych. Wymóg zabezpieczenia odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy ograniczeniu
przez inwestorów 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 układ 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 stanu między spółdzielniami mieszkaniowymi a gminą Olsztyn
przemawia na jej niekorzyść.

• Zieleń przyuliczna
Szczególnie na obszarze „starego Olsztyna” zieleń wysoka, przyuliczna, placów i skwerów
(drzewa) systematycznie ulega wyniszczaniu i nasadzenia nie są odnawiane od kilkunastu lat.
Podkreślenia wymaga fakt iż w stosunku do historycznego układu na, skutek poszerzania ulic
oraz rozbudowy infrastruktury technicznej, zniszczeniu uległy 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 zasadę realizowaną w Olsztynie przed wojną „miasta
ogrodu”.
Następuje eliminacja zieleni wysokiej (drzewa) w trakcie budowy dróg i brak nowych
nasadzeń dotyczy także dróg wylotowych z Olsztyna.
Odrębnym problemem jest uzupełnianie zieleni przyulicznej nowych tras realizowanych
pośpiesznie bez urządzania zieleni .
Stan ten w wielu wypadków na skutek prowadzenia sieci infrastruktury technicznej jest nie do
odtworzenia ale należałoby w miarę możliwości podjąć takie próby.

• Klimat
Klimat uwarunkowany lokalnie jest elementami środowiska (rzeźba terenu, lasy, jeziora)
jednakże stanowi typowy klimat pojezierny.
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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 wegetacyjny jest bardzo krótki.
Średnia roczna opadów osiąga 600 mm.
Średnia roczna opadów wynosi 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 wiosną i latem północno – zachodnich.

• Zanieczyszczenia wód otwartych
Pomiary zanieczyszczeń stanowiły podstawę do określenia aktualnej klasy czystości
jezior i rzeki Łyny.
Jeziora stanowią niezmiernie cenny element krajobrazu Olsztyna. Wszystkie poza jeziorem
Kortowskim mają korzystne naturalne warunki morfometryczno-zlewniowe. Stan czystości wód
z wyjątkiem jez. Długiego ulega stopniowemu pogorszeniu, jest to związane przede wszystkim
z dużą presją urbanizacji terenów nadbrzeżnych, czego przykładem są tereny nad jeziorem
Podkówka.
Czystość rz. Łyny badana jest w górze rzeki na granicy miasta w dole poniżej oczyszczalni
ścieków. Brak rozeznania o zmianach zanieczyszczenia w granicach miasta.
Oprócz badań fizykochemicznym służącym określeniu klasy czystości wód Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi coroczne badania wód pod względem bakteriologicznym
na wszystkich kąpieliskach nad jeziorami. W granicach miasta nie ma ograniczeń w
użytkowaniu kąpielisk.

• Zanieczyszczenie atmosfery
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie, pracownia Pomiarów
Zanieczyszczeń prowadzi całoroczne badania zanieczyszczeń atmosfery. Pomiarów metodą
pasywną dokonywano w 41 punktach. Zastosowana metoda nie pozwala na uzyskanie
pomiarów chwilowych zanieczyszczeń w atmosferze.
Suma tlenków azotu w powietrzu związana jest z ruchem komunikacyjnym i warunków ruchu.
Źródłami emisji dwutlenku siarki jest spalanie w celach energetycznych.
Z uwagi na turystyczną funkcję miasta konieczny jest monitorig zanieczyszczenia powietrza
wykraczający 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. Analiza dotychczasowych pomiarów pokazuje wzrost uciążliwości ulic wraz ze
wzrostem wskaźnika modernizacji.
Z pomiarów dotychczasowych wynika znaczne przekroczenie dopuszczalnego hałasu na
głównych ulicach i węzłach komunikacyjnych.
Zasięg ich oddziaływania nie zostały przebadane.
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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 „Wadąg”.

• Lokalne małe zbiorniki wodne
Zinwentaryzowane przez Wydział Ochrony Środowiska małe zbiorniki wodne ze względu
na celowość utrzymania oraz koszty eksploatacyjne z tym związane wymagają weryfikacji
hydrogeologicznej. Celem tej weryfikacji powinno być stwierdzenie czy mają one charakter
trwały czy spowodowane są innymi czynnikami np. niedrożnym układem melioracyjnym.
Generalną zasadą jest dążenie do utrzymania małych zbiorników wodnych w stanie możliwie
naturalnym.

• 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 wzmożonych opadów (lokalnych powodzi gminnych).
Anomalia klimatyczne ostatnich lat prognozowane jako trend narastający zmuszają gminę do
traktowania tych terenów jako zapobiegającym szkodom, które w kryzysowej sytuacji mogłaby
spowodować rzeka Łyna.

• Obszary administracyjnie chronione
W granicach administracyjnych miasta obszarami objętymi prawną ochroną są dwa
rezerwaty przyrody:
– rezerwat torfowiskowy „Mszar” (4,45ha)
– rezerwat torfowiskowy „Redykajny” (10,38ha)

• Ochrona dziedzictwa kulturowego
Pod opieką Miejskiego Konserwatora Zabytków, działającego w granicach
administracyjnych miasta Olsztyna, znajduje się ponad 400 obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz ponad 1600 obiektów objętych ochroną konserwatorską. Wśród nich znajdują
się oprócz Starego Miasta i Kortowa zespoły zabudowy dawnych koszar wojskowych.

• 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
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Polsce po odłączeniu od nich Obwodu Kaliningradzkiego (wraz z historycznym ośrodkiem
regionu Królewcem.)
Z dawnego ośrodka ponadpowiatowego w Prusach Wschodnich - siedziby rejencji (obok
Królewieckiej, Gąbińskiej i Kwidzyńskiej) Olsztyn po wojnie stał się stolicą Okręgu Mazurskiego
a następnie województwa Olsztyńskiego, obecnie zaś Warmińsko-Mazurskiego.
Bardzo szybko bo już przed 1950 rokiem osiągnął przedwojenną liczbę ludności tzn.ca
42 000 mieszkańców by obecnie liczyć ponad 180 000 mieszkańców.
Olsztyn należy zaliczyć do średniej wielkości miast w Polsce o ograniczonym wpływie na
urbanizację obszaru otaczającego. Tym samym obserwowane w rejonie miasta procesy
urbanizacyjne są bardzo ograniczone. Można na jego przykładzie 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 największymi miastami jest Elbląg – ca 130 000 i Ełk – 56 000
mieszkańców. Pozostałe miasta siedziby powiatów liczą ca 30 tysięcy mieszkańców.
Wymienione trzy największe miasta maja swoją specyfikę, charakteryzują się różnymi siłami
miastotwórczymi które doprowadziły je do obecnego stanu rozwoju i w skali regionu stanowią
trzy bieguny wzrostu w wielu dziedzinach i konkurują ze sobą.
Trzeba za nietypowe uznać mechanizmy które doprowadziły do rozwoju Olsztyna, nie był to
rozwój przemysłu. 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 obszarze 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, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo.
Tereny największego inwestowania gmin otaczających Olsztyn przylegają do granic
administracyjnych miasta. Tak przebiegająca 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 z sobą wiele konfliktów interesów miasta i gmin,
nieuregulowanych do końca zależności funkcjonalnych, infrastrukturalnych i gospodarczych.
Przy niezależnym prowadzeniu polityki poszczególnych gmin brak jest mechanizmów i
narzędzi prowadzących do koordynacji także przestrzennej i funkcjonalnej tych żywiołowo
przebiegających procesów.
Wykorzystanie infrastruktury technicznej i społecznej miasta bez potrzeby inwestowania na
terenie gminy decyduje o lokowaniu terenów inwestycji w bezpośredniej strefie oddziaływania
Olsztyna.
Procesy urbanizacyjne prowadzące do powstania aglomeracji olsztyńskiej obserwuje
się w stadium początkowym. W otoczeniu słabo zurbanizowanego regionu dotyczy to najbliżej
położonych miejscowości w zasięgu oddziaływania Olsztyna. Czynnikami spowalniającymi
zjawisko pełnej integracji funkcjonalno-przestrzennej i gospodarczej jest odrębność
administracyjna tych jednostek osadniczych (gmin). Wszystkie inne czynniki, a zwłaszcza
wykształcone już powiązania funkcjonalno-przestrzenne, infrastrukturalne i gospodarcze
powodują, że już dzisiaj związki między nimi są tak silne, że mogłyby to być peryferyjne
dzielnice Olsztyna.
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Obserwuje się, wyraźnie rejestrowaną statystycznie, tendencję osadnictwa mieszkańców
Olsztyna poza miastem i dojeżdżania do pracy w mieście. Zjawisko to ma charakter rosnący
na co wpłynie w przyszłości niewątpliwie technologia pracy, komputeryzacja i poprawa
łączności.
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 zdominowaną 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.
Odczuwalny zasięg oddziaływania miasta 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.

• Kultura

-

W Olsztynie działalność kulturalną w różnorodnych formach prowadzą jednostki podległe:
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego (instytucje artystyczne, ośrodki
kultury)
Samorządowi miasta na prawach powiatu (instytucja artystyczna, placówki
upowszechniania kultury, galeria)
Spółdzielniom mieszkaniowym (osiedlowe kluby kultury)
Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurski (ośrodek kultury studenckiej)
Organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia i związki twórcze, stowarzyszenia
społeczno-kulturalne, fundacje)
Osobom fizycznym (agencje artystyczne, promocyjne, szkoły, kluby tańca, teatry, galerie,
kina)

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 .:
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-

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.

25 czerwca 1999 r. Rada Miejska w Olsztynie podjęła uchwałę w sprawie podziału
Miejskiego Ośrodka Kultury i utworzenia z dniem 1 stycznia 2000 roku dwóch odrębnych
instytucji tj. Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. W roku 2004 powstała
biblioteka multimedialna.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne opiera swoją działalność na bazie
dwóch obiektów – planetarium wyposażonego w salę projekcyjną i wykładową oraz
obserwatorium astronomicznego.
Funkcjonujące w mieście trzy kina są własnością gdańskiej spółki „NEPTUN”, w budowie jest
multikino o sześciu salach kinowych.
Olsztyński Teatr Lalek realizuje zadania w zakresie organizowania i prowadzenia działalności
artystycznej w dziedzinie teatru lalkowego i innych form teatralnych adresowanych do dzieci
i dorosłych.
Biuro Wystaw Artystycznych realizuje zadania w zakresie upowszechniania kultury,
zaspokajania i rozwijania potrzeb kulturalnych poprzez prezentację najwartościowszych
dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i fotograficznej.
Teatr im. Stefana Jarcza, Filharmonia i Muzeum Warmii i Mazur administrowane są przez
Urząd Marszałkowski.
W Olsztynie od wielu lat obserwuje się znaczną aktywność w zakresie organizacji imprez
kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych szczególnie w letnim sezonie turystycznym.

• Problemy mieszkaniowe
Zabudowę mieszkaniową miasta Olsztyna można podzielić wg okresu powstania na
przedwojenną, skoncentrowaną w dzielnicach Śródmieścia, Zachodnia i Zatorze oraz
powojenną powstałą głównie w nowych osiedlach zrealizowanych od podstaw.
Wielkości tych substancji mieszkaniowych umożliwia porównanie do ilości mieszkańców
w 1939 roku (ca 45.000 M) oraz obecnie (powyżej 174.000 M). Oznacza ono prawie
czterokrotny (3,8) wzrost potrzeb mieszkaniowych miasta w okresie 55 lat.
Powyższe przeliczenie jest z konieczności uproszczone gdyż nie uwzględnia ono zniszczeń
wojennych, odbudowy, rozbiórek 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.
Równolegle trwa uzupełnianie zabudowy i rozbudowa osiedli jednorodzinnych takich jak Dajtki,
Likusy, Gutkowo, Zielona Górka, Kolonia Mazurska a w ostatnim okresie Redykajny.
Wejście inwestycyjne na nowe tereny, poza zainwestowanie przedwojenne, pochłonęło
obszar o powierzchni zbliżonej do 8,5 km2 w tym zabudowa wielorodzinna (ca 390 ha) i
jednorodzinna (ca 450 ha).
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Wobec łącznej powierzchni 10,5 km2 terenów mieszkaniowych w mieście można przyjąć, że 80
% zabudowy jest w średnim i wyższym stanie technicznym wynikającym z wieku budynków.
Ten dość optymistyczny obraz psują jednak niski standard wyposażenia technicznego, fatalne
wykonawstwo, nieodpowiednie techniki budowlane i architektura obiektów.
Pozostałe 20 % zabudowy to budynki powstałe przed wojną, o wieku 60 i więcej lat
kwalifikujące się do remontów kapitalnych. W tej grupie budynków znajduje się 60 %
komunalnych zasobów Gminy Olsztyn.
NIEKTÓRE MIERNIKI W ZAKRESIE MIESZKAŃ ODDANYCH DO UŻYTKU.
WYSZCZEGÓLNIENIE

1998

1999

OGÓŁEM
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................

3,09

3,26

1 mieszkania .........................................................................

55,2

59,9

1 izby.....................................................................................

17,9

18,4

na 1000 ludności ..................................................................

6,8

5,7

na 1000 zawartych małżeństw .............................................

1371,2

1079,6

Izby na 1000 ludności ...............................................................

21,0

18,7

2,95

3,04

49,9
16,9

50,2
16,5

5,6
1135,9
16,9

4,0
751,4
12,1

5,85

4,92

178,9
30,6

155,0
31,5

0,2
46,1
1,3

0,5
93,8
2,5

Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:

Mieszkania:

w tym: SPÓŁDZIELCZOŚĆ MIESZKANIOWA
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:
1 mieszkania .........................................................................
1 izby.....................................................................................
Mieszkania:
na 1000 ludności ..................................................................
na 1000 zawartych małżeństw .............................................
Izby na 1000 ludności ...............................................................
BUDOWNICTWO INDYWIDUALNE
Przeciętna liczba izb w mieszkaniu ..........................................
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2:
1 mieszkania .........................................................................
1 izby.....................................................................................
Mieszkania:
na 1000 ludności ..................................................................
na 1000 zawartych małżeństw .............................................
Izby na 1000 ludności ...............................................................
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Jako pozytywy ostatnich lat należy wymienić:
wzrost średniej powierzchni mieszkania
przewyższenie liczby oddanych mieszkań w stosunku do liczby zawartych małżeństw;
wzrost liczby mieszkań w budynkach indywidualnych
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.
Potwierdza to również bardzo niski wskaźnik budownictwa indywidualnego na 1000 M.
Zakres potrzeb remontowych przekracza możliwości budżetu gminy.
Z ogólnej liczby ca 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 w tej liczbie mieszkań w budynkach do
wyburzenia.
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.
Prognoza liczby ludności zakłada umiarkowany wzrost do wielkości 211,5 tys. w roku
2030. Oznacza to średni przyrost 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.

• Stopień zainwestowania terenów
Stopień zainwestowania terenów wykazuje dużą zmienność intensywności zabudowy
na obszarze miasta.
W rozmieszczeniu terenów o różnej skali intensywności wystepują dwie prawidłowości, a mianowicie:
intensywność zabudowy jest najważniejsza na terenach centralnych miasta, a najniższa
na obrzeżach;
osiedla starsze mają wyższą intensywność niż osiedla młodsze
Większość dużych osiedli jak Nagórki, Jaroty, Podgrodzie, Pieczewo mają intensywność
zabudowy na średnim poziomie (poniżej 0,5) dopuszczając możliwość jej podniesienia.
Ale te same osiedla charakteryzują się monokulturą mieszkaniową (osiedla-sypialnie
z zaniżonym programem usługowym) o stosunkowo wysokim wskaźniku gęstości zaludnienia.
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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 intensyfikacje są nikłe i nie przekraczają 5 % populacji.
Dlatego osiedla te w dłuższej perspektywie czasu powinny podlegać restrukturyzacji
polegającej głównie na podnoszeniu standardów, zwiększaniu ilości usług, podwyższeniu
wskaźnika m2 na mieszkańca oraz na zagospodarowaniu terenów zieleni i rekreacji.
Obszary te przewidywane są do rewitalizacji (patrz pkt 1 niniejszego opracowania).

•

Turystyka

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 odczuwa się niedostatek w wielu jej elementach dotyczących zarówno usług
turystycznych jak i usług towarzyszących turystyce.
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.
Baza noclegowa Olsztyna rozwija się i z roku na rok przybywa nowych miejsc. Poprawia się
także jakość oferowanych usług.
Poprawę należy odnotować w zakresie usług gastronomicznych.
Same hotele dysponują blisko 900 miejscami gastronomicznymi, a korzystają z nich nie
tylko goście hotelowi. Obserwuje się także wzrost liczby restauracji, barów i kawiarń.
Jakkolwiek w zakresie działalności jednostek obsługi ruchu turystycznego mieści się również
informacja turystyczna, to ogniwo obsługi turystów można ocenić w Olsztynie bardzo nisko.
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.
Jedną z atrakcji turystycznych Olsztyna jest pewna ilość średniowiecznych obiektów
zabytkowych. 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 odwiedzających Olsztyn w tym okresie w ogólnej liczbie przyjeżdżających w
ciągu całego roku waha się granicach 70% - 80%. Cudzoziemcy stanowią co roku około 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 odwiedzających 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 przeciętnie na jedną noc, maksymalnie na dwie (na liczby te
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wpływają również przyjeżdżający w celach służbowych). Dla pozostałych ( tj innych niż hotele )
miejsc noclegowych wskaźniki te wynoszą od 1,65 do 5,40 .
Wyraźna poprawa czystości wód umożliwia aktywizację turystyczną Łyny i jej dopływów
przydatnych dla turystyki wodnej (głównie kajakowej). Rzeki te stały się w ostatnim
dziesięcioleciu przedmiotem zainteresowania turystów.
Aktywizacja doliny rzeki Łyny objęłaby wiele dziedzin jednocześnie aktywizując turystycznie
rzekę wraz jej dopływami stanowiącymi szlaki kajakowe.

• Sport i rekreacja
W 1999r. zadania własne Miasta Olsztyn były realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
oraz podmioty niepubliczne, w tym kluby.
Analiza stanu bazy sportowej pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
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 ponadto 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 wyczynowego, 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
sportowymi różnych części miasta.

•

Infrastruktura techniczna

Gmina Olsztyn na tle układu transportowego i sieci infrastruktury technicznej regionu
stanowi węzeł układu komunikacyjnego dróg krajowych, regionalnych i powiatowych oraz kolei.
Stanowi tez 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 wodę i odbioru ścieków i odpadów.
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 autobusów o różnej pojemności (od 280
do 29 pasażerów). W dni robocze wykorzystanie komunikacji wynosi ok. 80%.
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Komunikacja lotnicza Olsztyna odbywać się może za pomocą lotnika w Szymanach.
W perspektywicznej sieci lotnisk transportu cywilnego w Polsce lotnisko w Szymanach
przewidziane jest 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.

•

Komunikacja samochodowa

Dokonane pomiary ruchu (powiązane z badaniem ankietowym) wskazują iż największe
natężenia ruchu mierzone na wlotach do miasta z kierunków Olsztynka, Ostródy, Biskupca
i Dobrego Miasta (przejście graniczne w Bezledach).
Ulice Olsztyna w stanie istniejącym na wielu odcinkach są przeciążone, co wynika zarówno
z ich przekroju poprzecznego, z rozwiązań geometrycznych węzłów komunikacyjnych jak
i sygnalizacji świetlnej ruchu. Największe obciążenia (powodujące korki komunikacyjne)
występują w rejonach: ul. Limanowskiego, placu Bema, na ul. Kętrzyńskiego, na ul.
Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z Pstrowskiego, na ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego, na
skrzyżowaniu Śliwy i Mochnackiego, na ul. Bałtyckiej w rejonie wiaduktu, w al. Wojska
Polskiego od Jagiellońskiej do wiaduktu, na ul.Wilczyńskiego. Większość skrzyżowań o dużym
obciążeniu jest nieprzystosowana do istniejącej struktury ruchu.
Stan techniczny obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) w Olsztynie pozostawia wiele do
życzenia; na 23 obiekty 8 wymaga remontów. Z dwóch wiaduktów łączących Zatorze z
miastem tylko jeden spełnia normy unijne obciążeń.
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 projektowania osiedli przyjmowane były założenia (różne
zależnie od czasu powstawania osiedla) rezerwacji tylko pewnego procentu miejsc
postojowych
w poziomie terenu, reszta miała być zapewniona na parkingach wielokondygnacyjnych.
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.)
Ruch wewnętrzny miasta determinowany jest przede wszystkim rozmieszczeniem
miejsc pracy i miejsc zamieszkania, które generują dwa szczytowe obciążenia ulic; szczyt
poranny (do pracy) i szczyt popołudniowy (do domu).
Ograniczenia możliwości kształtowania układu komunikacyjnego (prowadzenia tras) wynikają z
ukształtowania (konfiguracji) terenu w mieście,
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-

rozmieszczenia lasów i jezior,
trudnej do pokonania ze względów hydrogeologicznych doliny rzeki Łyny,
układu torów kolejowych, istniejącej zabudowy miasta a także stanu władania terenami w
mieście, czynniki te znacznie ograniczają pole manewru w projektowaniu.
Zmusza to do uwzględnienia śladu ulic zarezerwowanych w dotychczasowych planach po
poddaniu ich weryfikacji.

Główne problemy komunikacyjne miasta:
Rozmieszczenie miejsc pracy i miejsc zamieszkania w Olsztynie powoduje potoki ruchu z
wyraźnymi szczytami rannym i popołudniowym – należy na tych trasach zwiększać ich
przepustowość, usprawniać komunikację masową oraz dla zmniejszania przemieszczeń
tworzyć miejsca pracy w południowej części Olsztyna;
Usprawnienie powiązań Zatorza z pozostałymi częściami miasta;
Odciążenie śródmieścia z ruchu tranzytowego - tranzytu międzydzielnicowego i
zewnętrznego. Możliwe jest to jedynie przez powstanie trasy opasującej Śródmieście oraz
eliminacji tranzytu zewnętrznego, szczególnie ulic Zatorza;
Usprawnienie powiązań peryferyjnie położonych osiedli mieszkaniowych ze śródmieściem;
Eliminacja tranzytu zewnętrznego z nieprzystosowanych do ciężkiego ruchu ulic miasta
gdyż przekłada się to na koszty remontu ulic, ograniczenie przepustowości ulic,
zanieczyszczenie atmosfery i hałas;
Rozwiązanie problemu deficytu miejsc postojowych w śródmieściu i na osiedlach
mieszkaniowych przez budowę parkingów wielopoziomowych, działania organizacyjne;
Poprawa stanu technicznego obiektów inżynierskich w mieście;
Dokonanie weryfikacji organizacji uchu w dotychczasowych planach;
Realizacja (inwestycje, modernizacja) kompleksowo całych ciągów komunikacyjnych
w celu koncentracji działań inwestycyjnych i remontowych 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 publiczna
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.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.
Wobec narastających trudności w Olsztynie w zakresie komunikacji indywidualnej, trudności
parkingowych szczególnie w Śródmieściu szczególnej wagi nabiera problem poprawy
funkcjonowania komunikacji masowej która musi w większym stopniu przejąć zadania
komunikacyjne w mieście.
Zdaniem kierownictwa przedsiębiorstwa MPK brak poprawy obsługi i rozwoju
przedsiębiorstwa spowodowane są zamrożeniem dopłat do kosztów przewozu osób objętych
systemem ulg taryfowych i całkowitych zwolnień od opłat. Nie realizuje się poprawy 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.
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Z uwagi na rosnącą konkurencję innych przewoźników prywatnych MPK uruchomiło linie
minibusowe uzupełniające, ich potencjał przewozowy kształtuje się na poziomie 500 000 km
rocznie.
W aktualnym stanie obsługi stopień wykorzystania miejsc w ujęciu całodobowym wynosi 30%
co uznać należy za dobry wynik.

• Zaopatrzenie w wodę
Zaopatrzenie Olsztyna w wodę pitną odbywa się z ujęć podziemnych. Szacunkowe zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych 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.
Udokumentowane i eksploatowane ujęcia i stacje uzdatniania wody wykorzystywane są w ca
50% swojej wydajności.
Tym samym problemem jest pewność zasilania oraz układ sieci zabezpieczających potrzeby
inwestycyjne miasta.

• Kanalizacja sanitarna
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest dysponentem 198,9 km sieci
kanalizacji sanitarnej o średnicach od 0,2 do 1,4 m , 31,9 km podłączeń domowych o
średnicach 0,15 m.
W eksploatacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znajduje się także 16
przepompowni ścieków sanitarnych.
Układ kolektorów głównych i kanałów drugorzędnych pozwala aktualnie na odprowadzenie
ścieków sanitarnych z prawie wszystkich rejonów miasta, za wyjątkiem dzielnicy
przemysłowo-składowej (wschodnia część miasta).
Trudności w odprowadzaniu ścieków sanitarnych w dzielnicy przemysłowo-składowej
spowodowane są przeciążeniem systemu kanalizacyjnego. Na przeciążenie systemu wpływa
nie tylko ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych, ale też zły stan techniczny sieci oraz
podłączenia kanalizacji deszczowej baz i zakładów przemysłowych do sieci sanitarnej.
Rozbudowa Olsztyna i podłączanie do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej
sąsiadujących miejscowości stwarzają potrzebę budowy nowych odcinków kanałów dla
odciążenia kolektorów istniejących.
Realizacja budownictwa na obrzeżach miasta (osiedla Gutkowo, Redykajny, Kortowo–Sady)
spowoduje konieczność dalszej rozbudowy systemu kanalizacyjnego wg zatwierdzonych
opracowań.
Wszystkie obiekty, zlokalizowane w pobliżu jeziora, pozostające poza zasięgiem możliwości
grawitacyjnego spływu ścieków, muszą posiadać lokalne przepompownie, eksploatowane
przez ich właścicieli.
Rozpoczęto realizację II etapu porządkowania gospodarki wodno-ściekowej przy udziale
środków Unii Europejskiej. Realizacja tego projektu w latach 2005-2008 pozwoli na
kompleksowe uporządkowanie problemów miasta w zakresie wodociągów, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
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• Oczyszczalnia ścieków
Miasto posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków oddaną do eksploatacji
w 1984 r. Przepustowość wynosi średnio 56 135 m3/d, max. 63 310 m3/d. Rezerwa
przepustowości wynosi ok. 34 %. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Łyna. W roku 2004
przeprowadzono modernizację oczyszczalni ścieków. Inwestycja była dofinansowana ze
środków Unii Europejskiej (ISPA) dostosowując ją do standardów europejskich w zakresie
ochrony środowiska.

• Kanalizacja deszczowa
Sieć kanalizacji deszczowej stanowi własność Gminy Olsztyn. Wykonana jest z rur
betonowych 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 deszczowe, brak jest też podczyszczalni ścieków deszczowych, przed
wpuszczeniem ich do rzeki Łyny. Taki stan powoduje zanieczyszczanie wód i w najbliższym
czasie zdecydowana poprawa tego stanu będzie wymagała dużych nakładów inwestycyjnych.
Braki uzbrojenia niektórych rejonów miasta w sieć kanalizacji deszczowej oraz zły stan
techniczny kanałów powodują niewydolność istniejącego systemu w okresie intensywnych
opadów atmosferycznych.
Stan techniczny większości kanałów istniejących kwalifikuje je do przebudowy.
Olsztyn posiada przestarzałą zdekapitalizowaną kanalizację deszczową z wyjątkiem odcinków
nowych odprowadzających wody opadowe z nowobudowanych ulic i osiedli.
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.
Program modernizacji i budowy kanalizacji deszczowej w mieście w ramach II etapu
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej zostanie zrealizowany w latach 2005-2008.

• Zaopatrzenie miasta w ciepło
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 Elektrociepłowni Michelin i Ciepłowni
w Kortowie. Kotłownie te opalane są miałem węglowym. W eksploatacji Miejskiego
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej jest także 7 kotłowni lokalnych.
Długość sieci cieplnej wynosi obecnie około 132 km i zasila ponad 870 węzłów ciepłowniczych.
Sieć cieplna miasta Olsztyna stanowi jeden system. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze”
posiada własną sieć ciepłowniczą.
Stan techniczny infrastruktury ciepłowniczej, dzięki prowadzonym remontom i
modernizacjom, jest dobry, a układ połączonej sieci cieplnej zasilanej z kilku źródeł zapewnia
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dużą pewność obsługi. Dla przypadków awaryjnych opracowany jest program pracy sieci
cieplnej
z możliwością odłączenia każdego ze źródeł.
Na terenie miasta Olsztyna mimo monopolu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
zasilania w ciepło powstaje zabudowa z lokalnymi kotłowniami dla jednego lub kilku budynków
zasilane gazem.

• Zaopatrzenie miasta w energię elektryczną
Zasilanie Olsztyna i przyległych gmin 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 fabryce Michelin, małych elektrowniach wodnych, oszczyszczalni ścieków
i wysypiska odpadów.
Ze stacji Mątki oraz Olsztyn 1 wyprowadzona jest sieć 110 kV zasilajaca 6 stacji 110/15 kV
należących do Zakładu Energetycznego Olsztyn (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 Michelin.
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 transformatorowych 15/0,4 kV.
Łączna długość sieci 0,4 kV wynosi 647 km z czego ponad 70% stanowi sieć kablowa.
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.
Stan funkcjonalny sieci na terenie miasta Olsztyna należy uznać za dobry. Struktura
sieci 110 kV oraz liczba i lokalizacja 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 dziłań inwestycyjno-remontowych i eksploatacyjnych.
Obecna struktura i stan techniczny sieci nie stwarza ograniczeń w rozwoju miasta. Dalszy
rozwój sięci jest dostosowany do z rozwoju i zagospodarowania terenów miasta.

• Zasilanie miasta w gaz.
Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie działa w strukturze organizacyjnej Polskiego
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna z jednoosobowym udziałem Skarbu
Państwa. 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. Gaz ziemny pod wysokim ciśnieniem dla potrzeb miasta dochodzi
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od strony południowej – przy szocie Warszawa-Olsztyn. Wcześniej gazociąg odgałęzia się na
płn.-wsch. – okrąża miasto od strony wschodniej i biegnie na płn. zasilając województwo.
Olsztyn zasilany jest poprzez trzy stacje redukcyjne gazu I-go stopnia – obniżające ciśnienie
gazu z wysokiego do średniego ciśnienia.
W układzie zasilania miasta pracuje 28 stacji redukcyjnych obniżających średnie
ciśnienie do niskiego. Stacje redukcyjno pomiarowe II-go stopnia służą do zasilania w gaz sieci
dystrybucyjnej niskiego ciśnienia do 5kPa (ciśnienie robocze wynosi od 18 – 25 hPa).
Przepustowość tych stacji jest różna w zależności od potrzeb i wynosi 200–3000 Nm3/h.
Zamierza się zainstalować na każdej stacji układy pomiarowe, co pozwoli nam zoptymalizować
średnice gazociągów i lepiej eksploatować system. Średni stopień wykorzystania
przepustowości stacji wynosi 62%.
W mieście Olsztynie obsługiwanych jest 55 tys. odbiorców gazu przez 42 km sieci średniego
ciśnienia oraz 190 km sieci niskiego ciśnienia.
Stopień gazyfikacji miasta wynosi 86 % /tzn. obejmuje tylu potencjalnych odbiorców/.
Gazociągi powyżej 30 lat – 22,00%, gazociągi od 30-10 lat – 13,50%, gazociągi poniżej 10lat –
64,50%
W chwili obecnej występują duże nadwyżki w możliwościach zasilania gazem. Ograniczenia
stanowi w niektórych częściach miasta przepustowość przewodów gazowych, koszt budowy
gazociągów i stacji redukcyjnych.

• Unieszkodliwianie odpadów komunalnych
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (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 kompaktorowym. Rocznie wysypisko przyjmuje
ca 70 000 Mg/rok. odpadów. Równocześnie trwają prace nad rekultywacją hałdy. Prace
rekultywacyjne obejmują wykonanie warstwy uszczelniającej powierzchni składowiska,
odwodnienie i odgazowywanie.
Z 80% powierzchni składowiska prowadzone jest odgazowywanie. Gaz wysypiskowy (60%
metanu) porusza elektrociepłownię z silnikiem gazowym o mocy 800 kV. Energia elektryczna
sprzedawana jest Zakładowi Energetycznemu i 100 kW, ciepła wykorzystywane jest przez
Kombinat Ogrodniczy w Łęgajnach. Na terenie miasta odpady gromadzone są w typowych
pojemnikach 0,11 m3, 1,1 m3, oraz w kontenerach 7 i 9 m3 pojemności.
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 odpadów odbywa się do rozstawionych na terenie miasta zestawów
kontenerów z przeznaczeniem na; papier, szkło, odpady plastikowe, baterie
Program selektywnej zbiórki odpadów wprowadzany był etapowo w powiązaniu z edukacją
ekologiczną społeczeństwa. Rozszerzany jest na osiedla zabudowy jednorodzinnej.
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Na zlecenie Urzędu Miasta opracowana została koncepcja Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych.
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
sortownia surowców wtórnych
Technologia zakładu zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na środowisko.

•

Najważniejsze problemy zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna.

Istniejąca struktura przestrzenna miasta ma znaczny wpływ na warunki i jakość życia
mieszkańców zarówno w skali miasta jak i osiedli. Główne problemy wynikające z niej dla
Olsztyna to:
▫ Olsztyn uległ znacznemu rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i przestrzennemu pod
wpływem specyfiki warunków fizjograficznych oraz zasad wynikających z „Karty Ateńskiej”
a także technologii stosowanej przy budowie miasta („wielka płyta”).
Miasto zostało podzielone na rejony o jednorodnych funkcjach:
- rejony zamieszkania (osiedla mieszkaniowe),
- rejony koncentracji działalności gospodarczej (tereny przemysłowo-składowe),
- rejony wypoczynku i rekreacji ogólnomiejskiej i turystyki (tereny nadjeziorne, las
miejski),
- centrum ogólnomiejskie (Śródmieście i Stare Miasto)
Ta sytuacja przestrzenna skutkuje wieloma uciążliwościami dla mieszkańców, a przede
wszystkim trudnościami komunikacyjnymi wynikającymi z wymuszanych koniecznością
dojazdów w ciągu dnia w relacjach: miejsce zamieszkania – miejsce pracy – miejsce
zamieszkania, a także miejsce zamieszkania – teren Centrum (usługi) i tereny rekreacji.
W zabudowie mieszkaniowej dominuje budownictwo wielorodzinne (powodujące
koncentrację mieszkańców na ograniczonym terenie). Budownictwo takie to blisko 80%
terenów mieszkaniowych, reszta to peryferyjnie położone tereny jednorodzinne.
Obecny stan zainwestowania w ogromnym stopniu determinuje przyszłe kierunki rozwoju
i kształt miasta. Niektóre decyzje w skali miasta są już nie do odwrócenia, potrzebne są
działania łagodzące powstałą sytuację.
▫ W Olsztynie nie wykształciło się usługowe Centrum miasta, które powinno także
zaspokajać potrzeby regionu (funkcje metropolitarne stolicy regionu), namiastką jego jest
Stare Miasto.
Brakuje obiektów kultury, rozrywki i sportu, żaden z istniejących obiektów sportowych nie
spełnia wymogów organizacji imprez międzynarodowych, miasto posiada tylko jedną
pływalnię.
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▫ W strukturę miasta nie zostały włączone opuszczone przez wojsko tereny koszar oraz
dawnego poligonu na Pieczewie i strzelnicy w Lesie Miejskim.
▫ Rozległe, odległe od miejsca zamieszkania tereny rekreacji nie zostały w należyty
sposób zagospodarowane.
Ich użytkowanie odbywa się w sposób niezorganizowany, wbrew zasadom ochrony
środowiska.
Nadal ma miejsce zjawisko „odwracania się” miasta od rzeki, nad którą leży i
niewykorzystanie walorów krajobrazowych i rekreacyjnych Łyny.
▫ Niewykorzystany jest naturalny ciąg przestrzeni publicznych jaki tworzą tereny zieleni
doliny rzeki Łyny i niezagospodarowanych parków do niej przylegających, nie w pełni
wykorzystywane są walory rekreacyjne Lasu Miejskiego.
▫ Wiele rejonów miasta jest wyraźnie niedoinwestowanych a przez to zaniedbanych np.
tzw. Dzielnica Przemysłowo-Składowa, rejon dworca, wnętrza bloków zabudowy
Śródmieścia i Zatorza.
Inne, jak tereny mieszkalne zabudowy wielorodzinnej (tzw. blokowiska) są w różnym
stopniu pozbawione terenów i usług.
Sytuację pogłębia fakt, iż na obrzeżach granic administracyjnych (na terenie gmin)
powstają nowe osiedla zabudowy jednorodzinnej zupełnie pozbawione usług a ich
mieszkańcy obciążać będą usługi w granicach miasta.
▫ Na terenie całego miasta (w różnym stopniu) ma miejsce niekorzystny bilans
zaspokojenia potrzeb parkingowych.
Fakt ten dotyczy zarówno osiedli mieszkaniowych jak i Śródmieścia, które jest i ma być
terenem koncentracji większej ilości miejsc pracy i usług. Niedobory miejsc parkingowych
to
wynik centralnej polityki poprzedniego okresu w zakresie komunikacji (wskaźnik
motoryzacji i niezbędnej ilości miejsc postojowych) oraz uwarunkowań wynikających z
istniejącego stanu zabudowy.
▫ Tranzytowy ruch zewnętrzny (tzw. TIR-y) przebiega wewnętrznym układem ulic miasta,
natomiast ruch między dzielnicami przebiega przez zatłoczone Śródmieście (odwlekana
jest budowa obwodnicy Olsztyna i trasy otaczającej Śródmieście).
▫ Nie rozwiązane są wszystkie problemy gospodarki komunalnej a przede wszystkim
unieszkodliwianie odpadów.
Rejestr braków i potrzeb można by mnożyć, wymieniono tu tylko najważniejsze. Wiele z
nich poprzez przygotowywane działania mają szanse rozwiązania w najbliższym
dziesięcioleciu. Inne ze względu na ograniczony budżet gminy Olsztyn muszą być
rozwiązywane poprzez partnerstwo publiczno-prywatne lub czekać wiele lat. Fundusze Unii
Europejskiej znacznie przyśpieszają plany miasta lecz ograniczenie stanowi wysokość
potrzebnego wkładu własnego gminy do tej pomocy.
Z najważniejszych sygnalizowanych problemów wynika:
- Konieczność tworzenia nowych miejsc pracy na terenach dużych dzielnic
mieszkaniowych co prowadziłoby do zmniejszenia potrzeb transportu miejskiego
(przemieszczania się miejsce zamieszkania – miejsce pracy).
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Przy świadomości tranzytowego charakteru miasta w ruchu turystycznym przez
tworzenie odpowiednich atrakcji dążenie do jak najdłuższego zatrzymania turystów w
Olsztynie.
Należy prowadzić politykę tworzenia nowych miejsc pracy na terenach dużych dzielnic
mieszkaniowych co prowadziłoby do zmniejszenia potrzeb transportu miejskiego
(przemieszczania się miejsce zamieszkania – miejsce pracy).
Konieczne jest uszczegółowienie „Zintegrowanego programu rozwoju transportu
publicznego” prowadzące do określenia działań inwestycyjnych i organizacji ruchu na
głównych ciągach ulicznych usprawniających komunikacje publiczną. A także
sukcesywna i przyspieszona realizacja programu rozwoju układu komunikacyjnego
miasta zawartego w „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania
Przestrzennego m. Olsztyna”.
Należy przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim rozwijać metropolitarne funkcje
miasta, szczególnie w zakresie:
▫ tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjności i rozwoju
gospodarczego (np. park technologiczny, regionalne centrum targowe i konferencyjne
itp.);
▫ obiektów kultury (teatr, muzeum, filharmonia itp.);
▫ obiekty sportu i rekreacji pozwalające na organizację imprez międzynarodowych
(w tym regionalna baza ratownictwa wodnego, bazy sportów wodnych, zespół
kąpieliska miejskiego, baseny, stadiony);
▫ obiekty obsługi ruchu turystycznego i towarzyszące;
Niezbędne jest przy współpracy z władzami gmin rozwiązywanie problemów
występujących na styku terenów miasta i gmin otaczających Olsztyn.

6. Analiza SWOT
SILNE I SŁABE STRONY (Atuty i słabości organizacji)

•

Silne strony
-

Istniejące rezerwy terenów (pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowo-składowe,
rekreacyjne)
Istniejące znaczne rezerwy wody pitnej z ujęć głębinowych
Istniejący potencjał naukowy – zaplecze dla rozwoju przemysłu spożywczego i
biotechnologii
Rozwinięty ośrodek akademicki (Uniwersytet Warmińsko Mazurski wraz z szeregiem
szkół wyższych niepublicznych)
Rozwinięta sieć telekomunikacyjna, ciepłownicza, gazownicza i energetyczna
Rozwinięty ośrodek administracyjny o randze ponadregionalnej; w sieci osadniczej
kraju - Krajowy Ośrodek Równoważenia Rozwoju
Walory lokalizacyjne –
▪ centrum regionu o atrakcyjnych turystycznie walorach przyrodniczych, w obszarze
Zielonych Płuc Polski, Wielkich Jezior Mazurskich
▪ graniczącego z całą długością granicy rosyjskiej
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-

•

▪ znaczny potencjał terenów sprzyjających rekreacji i turystyce (lasy, jeziora w
granicach miasta
Posiadanie statusu podstrefy ekonomicznej przez część terenów przemysłowo
składowych
Tradycje i doświadczenie w obsłudze ruchu turystycznego
Wdrożona polityka jakości potwierdzona certyfikatem ISO

Słabe strony
-

-

-

-

-

Niewydolny układ komunikacyjny miasta (w tym brak miejsc parkingowych,
niewystarczająca ilość połączeń dzielnicy Zatorze z resztą miasta, a istniejące
wymagają gruntownej modernizacji) i ograniczona dostępność komunikacyjna
zewnętrzna (poza systemem TINA)
Zaniedbania w zakresie urządzenia terenów zielonych w przestrzeni publicznej
powodujące postępującą ich degradację
Niedostatek i nieoptymalne rozmieszczenie w przestrzeni obiektów infrastruktury
kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej na terenach osiedli mieszkaniowych
Istniejące bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych
Zły stan techniczny kanalizacji deszczowej
Położenie peryferyjne w stosunku do krajowych centrów wysokiej aktywności
gospodarczej i kulturalnej
Słabo wykształcone stosunki z sąsiedzkim Obwodem Kaliningradzkim
Brak planów zagospodarowania przestrzennego dla ok. 40% obszarów miasta
Ograniczone tereny rozwojowe budownictwa mieszkaniowego
Występujące przypadki niehonorowania reguł ładu przestrzennego poprzez naruszanie
harmonii architektonicznej cennych obszarów zabudowy
Brak aktywnego wpływu na władze spółdzielni mieszkaniowych (i innych właścicieli
terenów) w zakresie urządzenia zieleni i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz
parkingów
Znaczne obszary zdegradowanych i wyłączonych funkcjonalnie z tkanki miejskiej
terenów powojskowych
Znaczące zaniedbania w zakresie zagospodarowania rekreacyjnego brzegów rzeki
Łyny, jezior oraz Lasu Miejskiego (w tym zdegradowane obiekty sportowo rekreacyjne,
słaby rozwój budowy ścieżek rowerowych i ciągów spacerowych)
Brak koncepcji i programu aktywizacji ruchu turystycznego (w tym przedłużenie sezonu
turystycznego)
Niska estetyka i stan techniczny obiektów użyteczności publicznej
Degradacja techniczna, estetyczna i społeczna obszarów zabudowy mieszkaniowej,
z okresu przełomu XIX i XX wieku oraz spółdzielczości mieszkaniowej okresu PRL
Brak obwodnicy miasta
Brak aktywnej współpracy miasta z gminami ościennymi w sprawie wspólnej wizji
zagospodarowania przestrzennego na terenach bezpośrednio przyległych do granic
miasta (chaotyczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna)
Przedłużająca się procedura dotycząca rozstrzygnięć i rozwiązań instytucjonalnych w
sprawie budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
Mało efektywny sposób upowszechniania systemu segregacji odpadów
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-

-

Brak istotnych instrumentów zarządzania i przyjętych procesów oraz procedur
posługiwania się nimi, podnoszących poziom bezpieczeństwa finansowego oraz jakości
zarządzania miastem (np. brak wieloletniego planu finansowego, systemu
monitorowania realizacji strategii, brak programów średniookresowych
odpowiadających politykom branżowym)
Nieefektywna oraz pozbawiona ukierunkowania rynkowego i gospodarczego promocja
miasta (brak identyfikacji produktów mogących stanowić przedmiot promocji)
Brak efektywnej koncepcji o charakterze programu pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych
Niedostatek działań promujących bogactwo form rodzimej działalności kulturalnej
mieszkańców
Brak przemysłu o profilu nowoczesnych i innowacyjnych technologii
Niższy od przeciętnego wskaźnik przedsiębiorczości (przedsiębiorców przypadających
na 1000 mieszkańców) na tle innych miast wojewódzkich
Niski poziom kapitału lokalnego
Brak skonsolidowanej współpracy w sektorze MSP skutkujący brakiem
reprezentatywnego przedstawicielstwa o charakterze samorządowym
Nierozwinięty dostęp do Internetu, w tym w placówkach oświatowych
Dysproporcje struktury popytu i podaży na lokalnym rynku pracy
Postępujący spadek stopnia identyfikacji mieszkańców z miastem wyrażający się
wzrostem skłonności, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców do opuszczenia
Olsztyna

SZANSE (stymulatory) I ZAGROŻENIA (destymulatory) o charakterze zewnętrznym i
wewnętrznym
Zasadniczo do szans (i analogicznie zagrożeń) zalicza się czynniki zawierające potencjał
stymulujący działania prorozwojowe (analogicznie - destymulujące), jakich źródło znajduje się
poza obszarem działania (na zewnątrz) organizacji. Jakkolwiek aparat administracyjny gminy
jest jej integralnym elementem - co wskazywałoby na jego wewnętrzne, w ramach gminy
ulokowanie, to jednak ze względu na jednoznacznie zewnętrzny charakter wpływu Urzędu
Miasta na sposób kształtowania i poziom cech zaliczanych do silnych lub słabych stron gminy
(czynniki wewnętrzne), struktura ta będzie traktowana jako instrument oddziaływania
zewnętrznego na rozwój gminy postrzeganej w rozumieniu ustawowym (terytorium i wspólnota
samorządowa). Stąd też, kształtowanie jakości tego instrumentu (struktura i metody
zarządzania) zostaje zaliczone do czynników stanowiących szanse (bądź zagrożenia) dla
zmian pożądanych dla rozwoju.

•

Szanse
-

Objęcie dofinansowaniem funduszy Unii Europejskich zadań stanowiących priorytety
polityki rozwojowej miasta
Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich (oraz innych
źródeł) pod warunkiem wzrostu poziomu umiejętności zarządzania projektami,
w szczególności na etapie ich opracowywania
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-

-

-

-

-

-

Wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze zarządzania Urzędem Miasta
umożliwiających sukcesywne stosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu
miastem
(w tym budżet zadaniowy, praca zespołowa, zmiana struktury pionowej – funkcjonalnej
na mieszaną)
Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich
przeznaczonych na rozwój przez przedsiębiorców sektora prywatnego.
Rozwój bogactwa form środowiska przyrodniczego oraz podniesienie estetyki i
czystości miasta w efekcie podjęcia działań edukacyjnych na rzecz wzrostu
świadomości obywatelskiej mieszkańców
Wprowadzenie oczekiwanych rozwiązań ustawowych w zakresie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego i rewitalizacji
Zwiększenie uczestnictwa organizacji podmiotów gospodarczych i społecznych
w kształtowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni
Pozyskanie aktywnego wsparcia władz wojewódzkich w staraniach na rzecz zmian
w krajowych koncepcjach planowania przestrzennego w zakresie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej, w tym budowy obwodnicy Olsztyna
Zwiększenie nacisku na rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna
Liberalizacja warunków wymiany z państwami leżącymi za wschodnią granicą Polski
pozwalająca na aktywne wykorzystanie potencjału gospodarczych powiązań z
Obwodem Kaliningradzkim
Aktywne uczestnictwo w realizacji regionalnej strategii innowacyjności
Zwiększenie skłonności samorządów gmin ościennych do zaktywizowania współpracy
i wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych
Polityka zachęt wywołująca skłonność wykształconych mieszkańców miasta do
trwałego wiązania z nim swojej przyszłości
Procesy i inicjatywy lokalnych uczelni i instytucji badawczo rozwojowych sprzyjające
transferowi ich osiągnięć do sfery gospodarki
Prawna i finansowa możliwość prowadzenia aktywnej samorządowej polityki
gospodarczej, w tym wspierania lokalnego sektora MSP
Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk
Budowa w Olsztynie terminalu transportu kombinowanego (zgodnie z założeniami
Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)
Lotnisko lokalne zapewniające dobre warunki do uprawiania aktywnej rekreacji i sportu
(szybownictwo, spadochroniarstwo itp.)
Organizacja instytucjonalna i budowa infrastruktury centrum ratownictwa wodnego.
Przeznaczenie terenów pod budowę parku technologicznego oraz pod budowę i
organizację centrum konferencyjno-wystawienniczego dla obsługi aktywności biznesu i
turystyki biznesowej
Rewitalizacja połączona z nadaniem funkcji oczekiwanych społecznie, obiektów na
terenach powojskowych
Rozwój współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi
„Dzielenie się władzą” w zakresie przekazywania w formie zadań zleconych,
powierzania do wykonywania lub prywatyzacji działalności dotąd zastrzeżonych dla
jednostek samorządu terytorialnego
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•

Zagrożenia
-

-

-

-

-

Mała aktywność na polu wprowadzania skutecznych instrumentów zarządzania
strategicznego umożliwiających realizację przyjętej strategii rozwoju
Brak efektywnego, perspektywicznego planowania gospodarki gruntami
Brak umiejętności i woli prowadzenia dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów
Zbyt wolny wzrost umiejętności i nie docenienie potrzeby podnoszenia kwalifikacji
niezbędnych dla efektywnego zarządzania mieniem, gospodarką oraz w zakresie
opracowywania i zarządzania projektami (zwłaszcza inwestycyjnymi) służącymi
rozwojowi
Niewystarczające wyeksponowanie roli i funkcji metropolitarnych Olsztyna w strategii
województwa i wojewódzkim programie operacyjnym na lata 2007 – 2013 i następne
okresy
Bariery organizacyjno formalne dla pozyskania środków i prowadzenia działań
rewitalizacyjnych miasta
Osłabienie koniunktury gospodarczej w gminie i w skali kraju.
Nieefektywność założeń i słabość wykonania Regionalnej Strategii Innowacyjności
Spontaniczna urbanizacja gmin ościennych w bezpośrednim sąsiedztwie granic miasta
i wzrost zainteresowania mieszkańców Olsztyna tymi terenami pod budownictwo
jednorodzinne (odpływ mieszkańców wyżej uposażonych)
Dysproporcje między możliwością sfinansowania rozwoju układu komunikacyjnego
i postępującym rozwojem motoryzacji (w tym również za przyczyną polityki państwa
wyłączającej Olsztyn z sieci dróg europejskich TINA)
Kryzys finansów państwa i pogłębianie się problemów funkcjonowania sfery usług
publicznych
Wzrost przestępczości
Nie dofinansowanie środkami budżetu państwa rozbudowy i modernizacji dróg
krajowych przebiegających przez teren Olsztyna (miasta na prawach powiatu)
Utrzymywanie się stanu peryferalnego postrzegania Olsztyna w strukturze osadniczej
w polityce państwa
Brak instrumentarium i programu monitorowania stanu środowiska naturalnego
Olsztyna
Brak przyzwolenia społecznego na prowadzenie aktywnej polityki racjonalizującej
wydatki w oświacie
Brak efektywnego mecenatu kultury (zarówno ze strony władz państwowych jak
sektora prywatnego)
Wzrost liczności osób w wieku poprodukcyjnym wraz z niewystarczającym tempem
wzrostu gospodarczego
Działania sąsiednich samorządów gmin i miast powodujące wzrost ich pozycji
konkurencyjnej skutkujące lokalizacją inwestycji gospodarczych poza terenem Olsztyna
Decyzje zewnętrzne (NFZ) skutkujące złą sytuacją finansową instytucji służby zdrowia
Decyzje skutkujące likwidacją lub ograniczeniem działalności instytucji i podmiotów
gospodarczych funkcjonujących na terenie miasta.
Niekorzystna polityka fiskalna państwa
Wzrost poziomu bezrobocia
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-

-

Utrata zdolności kredytowej miasta i brak zabezpieczenia finansowego udziałów
własnych dla zadań o jakich dofinansowanie gmina będzie chciała się ubiegać
Rozwój zjawisk patologii społecznych
Traktowanie sfery turystycznej jako głównego czynnika rozwoju gospodarczego miasta
Opieszałość w przygotowywaniu terenów pod inwestycje
Brak aktywności w sferze promocji gospodarczej
Utrzymywanie się stanu braku wpływu decyzyjnego w odniesieniu do terenów
znajdujących się w gestii AMW, ANR, oraz w znacznej mierze Spółdzielni
mieszkaniowych oraz POD i UWM
Brak konsekwencji w realizacji strategii rozwoju

7. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji terenów powojskowych:
•

w sferze przestrzennej:
-

-

•

włączenie dotychczas zamkniętych, wyłączonych z gospodarki miejskiej terenów
w strukturę przestrzenną miasta,
porządkowanie infrastruktury technicznej na obszarach powojskowych,
rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna wykorzystujących niektóre obiekty
kubaturowe,
ochrona konserwatorska cennych historycznie i kulturowo przez sposób
zagospodarowania i dobór właściwego programu użytkowego adaptowanych
budynków,
przywrócenie miastu dóbr kultury jakie stanowią obiekty wymagające ochrony
konserwatorskiej,
rekultywacja skażenia gleby i inne działania w zakresie ochrony środowiska;

w sferze gospodarczej i społecznej:
-

tworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej na terenach rewitalizowanych,
rozwój nowych miejsc pracy,
rozwój metropolitarnych funkcji Olsztyna służących mieszkańcom regionu.

Przedsięwzięcia objęte Programem dotyczą odrębnych zespołów zabudowy i terenów, dla
których tworzone będą projekty realizowane w latach 2007 – 2013.
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8. Syntetyczna charakterystyka miasta (Olsztyn w liczbach – stan 2003 r.)
•

Powierzchnia miasta – 87,9 km2

4,1%
użyt ki rol ne

2,7%
25,1%

9,9%

lasy i zadrzewnienie
grunty zabudowane i
zurbanizowane
wody
nieużyt ki
tereny rózne

35,5%

22,7%

Średnia miesięczna temperatur i wilgotności powietrza

m-c
temp. 0C
wilgotność
względna, %

I

II

III

IV

-3,5

-4,4

1,6

6,2

87

84

74

70

V

VI

VII

VIII

IX

13,9 16,5 19,0 17,4 13,3
70

68

79

76

76

X

XI

XII

5,0

4,9

1,3

87

91

89

(dane z IMiGW – Gdynia)

•

Ludność
wiek / rok 31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

0–6

10 808

10 640

10 327

10 367

7 – 17

26 511

21 555

23 235

22 383

18 – 24

25 028

28 442

24 763

25 499

25 – 34

23 634

24 429

25 445

27 021

35 – 44

27 464

26 070

24 001

22 869

45 – 64

42 887

44 304

44 452

45 272

> 65

17 939

18 640

19 082

19 664

ogółem

174 271

174 080

171 305

173 075

_________________________________________________________________________________________ 62
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

•

Struktura ludności
31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

37 319

35 426

33 562

32 750

kobiety

18 982

17 466

16 604

16 209

mężczyźni

18 337

17 960

16 958

15 541

produkcyjnym

115 051

116 171

110 315

116 970

kobiety 18 – 59 lat

59 733

60 346

55 368

60 679

mężczyźni 18 – 64 lat

55 318

55 825

54 947

56 291

21 901

22 483

19 082

23 355

kobiety powyżej 60 lat

14 981

15 313

11 819

15 933

mężczyźni powyżej 65 lat

6 920

7 170

7 263

7 422

Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym (0 – 17 lat)

poprodukcyjnym

•

Zatrudnieni w gospodarce narodowej /bez podmiotów gospodarczych
zatrudniających do 9 osób oraz bez rolników indywidualnych/

ZATRUDNIENI

31 XII 2000

31 XII 2001

31 XII 2002

31 XII 2003

284

284

271

264264

przemysł

12 785

12 491

11 589

11 203

budownictwo

5 138

4 958

3 202

3 663

handel, naprawy, restauracje,
hotele

8 836

8 483

7 099

8 892

transport, składowanie, łączność

5 968

5 785

4 916

5 068

pośrednictwo finansowe

2 585

2 286

2 702

2 582

obsługa nieruchomości, działalność
związana z prowadzeniem firm

4 393

4 897

5 006

5 334

administracja publiczna

4 672

5 162

5 119

5 395

edukacja

6 979

7 176

6 700

7 129

ochrona zdrowia i opieka społeczna

5 904

5 442

5 346

4 540

pozostała działalność usługowa,
komunalna, socjalna i indywidualna
(bez organizacji społ. i polit.)

1 478

1 386

1 240

1 699

rolnictwo i leśnictwo
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•

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

24000
22000
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1997

1998

1999

2000

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
w tym:
sektor publiczny
sektor prywatny
przedsiębiorstwa państwowe
spółdzielnie
spółki prawa handlowego
w tym:
akcyjne
w tym z udziałem kapitału zagranicznego
z ograniczoną odpowiedzialnością

2001

2002

2003

21 359
886
20 473
10
88
1 527
68
167
1 273
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•

Liczna zarejestrowanych samochodów w latach 1993 – 2003

70 000
60 000

56 325

59 735

60 630

2002

2003

57 322

50 303

50 000

46 625
44 190
38 666

40 000

39 559
37 370

32 266

30 000
20 000
10 000
0
1993

•

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Infrastruktura techniczna

Energia cieplna
długość sieci ciepłowniczych
liczba odbiorców energii cieplnej
ilość sprzedanego ciepła – rocznie
Energia elektryczna
długość linii kablowych SN
długość linii napowietrznych
długość linii kablowych n.n.
długość linii napowietrznych n.n.
średnie roczne zapotrz. na energię elek. na 1 odbiorcę
liczba odbiorców energii elektrycznej
w tym gospodarstw domowych
Siec wodno-kanalizacyjna
długość czynnej sieci wodociągowej
w tym podłączeń domowych
długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej
w tym podłączeń domowych
liczba odbiorców

125,8 km
664
ok. 2 100 000 GJ

326,5 km
29,9 km
506,9 km
176,5 km
5 930 kWh
72 441
62 719

323,3 km
49,7 km
273,6 km
32,3 km
11 000
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Sieć gazowa
długość sieci gazowej ogółem
w tym: siec rozdzielcza
dopływy domowe
liczba odbiorców gazu ziemnego ogółem
w tym: gospodarstwa domowe
odbiorcy przemysłowi
odbiorcy nieprzemysłowi
Mieszkania
liczba komunal. bud. mieszk. z lokalami użytk., gmina + gmina we wspólnocie
liczba komunalnych lokali mieszk., gmina + gmina we wspólnocie
liczba komunalnych lokali użytkowych
liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytku w 2003 r. – nowych
przec. pow. użytk. 1 mieszkania komunal. oddanego do użytku w 2003 r.
liczba komunalnych budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi
liczba komunal. lokali mieszkalnych w bud. wspólnot mieszkaniowych

•

322,7 km
246,2 km
76,5 km
57 934
56 848
132
954

896
7 533
583
0
0 m2
197
5 790

Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 2003 r. w Olsztynie

Wyszczególnienie

Miasto Olsztyn

Mieszkania ogółem

63 002

bez komunalnych

54 847

Izby ogółem

220 906

bez komunalnych

197 890

Lokale użytkowe

1 166
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Część II
Tereny i zespoły zabudowy przewidziane do rewitalizacji
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TEREN „A”
Teren koszar przy ul. Artyleryjskiej w Olsztynie.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście /patrz mapka/.
Teren położony w południowo-zachodniej części miasta. Granie obszaru stanowią: od
południa – ul. Artyleryjska, od wschodu – rzeka Łyna, od północy – Las Miejski, od
zachodu – brzeg jeziora Długiego.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim.
Teren od powstania koszar zamknięty, wyłączony z tkanki miejskiej, przez swe
usytuowanie wyłączony ze struktury miasta.
Ma szanse powiązania z resztą miasta poprzez fakt, iż ul. Leśna stanowi jedno głównych
wejść do lasu Miejskiego, poprzez powiązanie za pośrednictwem zmodernizowanej
ul. Artyleryjskiej a także piesze ciągi komunikacyjne pod wiaduktem kolejowym ulic
Wyzwolenia i N. Żarskiej.

•

Powiązanie z infrastrukturą techniczna miasta.
Powiązania komunikacyjne poprzez ul. Leśną i ul. Artyleryjską.
Teren nie jest bezpośrednio obsługiwany komunikacja masową (linia autobusowa
w ul. Bałtyckiej) z uwagi na parametry ul. Artyleryjskiej.
Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Leśnej i Artyleryjskiej.
Planowane powiązanie przepompowni przy ul. Bałtyckiej z przepompownią przy ul.
Artyleryjskiej (w rejonie rz. Łyny) poprzez teren koszar.
Wewnętrzna sieć wodno-kanalizacyjna koszar zdekapitalizowana i nieprzydatna dla
nowych funkcji. Ogrzewanie z własnej kotłowni olejowej. Planowane włączenie do sieci
zdalaczynnej miasta w ul. Artyleryjskiej.
Zasilanie elektroenergetyczne z sieci miejskiej. Brak powiązań z siecią gazową.

2. Ogólna charakterystyka obszaru (stan istniejący)
•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją ca 40,7 ha

•

Istniejące użytkowanie terenu i budynków:
- Teren między ul. Leśną a jeziorem Długim stanowiący dawne kąpielisko wojskowe
- Teren między ul. Leśną a ul. Bezimienną w znacznym stopniu niewykorzystywany teren
powojskowy (w trakcie sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego , wymagający
rekultywacji teren magazynu paliw), administracja (Najwyższa Izba Kontroli, sztab
Wojskowy, Agencja Mienia Wojskowego), szkolnictwo wyższe (Olsztyńska Wyższa
Szkoła
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-

•

3.
•

Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego), mieszkalnictwo, działalność
gospodarcza.
Teren miedzy ul. Bezimienną a rz. Łyną – działalność gospodarcza, funkcja
mieszkaniowa, usługi

Stan władania /patrz mapka/
- Teren między jeziorem Długim a ul. Leśną – teren gminy Olsztyn z wyjątkiem jednego
siedliska stanowiącego własność prywatną.
- Teren między ul. Leśną a Bezimienną – własności Agencji Mienia Wojskowego oraz
prywatnych właścicieli budynków.
- Teren między ul. Bezimienną a rz. Łyną – własności Agencji Mienia Wojskowego,
innych przedsiębiorstw, gminy Olsztyn i prywatnych właścicieli budynków.

Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (ochrony dóbr kultury)
Dominującą zabudową w końcu XIX wieku, usytuowaną wzdłuż doliny rzeki Łyny, były
budynki koszarowe.
- W latach 1887 – 1889 zbudowano koszary przy ul. Artyleryjskiej dla pododdziału
Artylerii – 16 Pułku Zachodniopruskiego Artylerii z Grudziądza. Na zapleczu koszar
wybudowano kasyno oficerskie, dziś przedszkole wojskowe.
- W latach 1899 – 1902 wybudowano drugie koszary artyleryjskie w kierunku północnym,
dla 73 Pułku Artylerii Polowej. W 1902 r. w tej części koszar oddano kasyno oficerskie
a także budynek mieszkalny dla rodzin wojskowych.
Budynki koszarowe wolnostojące rozmieszczone są kalenicowo wokół prostokątnych
placów stanowiących zamknięte wnętrza urbanistyczne. Poszczególne zespoły
zabudowy są czytelne, różnią się jedynie bryłą i kubaturą. Budynki wzniesione z
czerwonej cegły dzielą się na mieszkalne trójkondygnacyjne i koszarowe pomocniczejedno i dwukondygnacyjne. Mieszkalne bardziej reprezentacyjne od pomocniczych,
zaakcentowane bocznymi ryzalitami, kryte dachami płaskimi o mansardowych
połaciach lub dachami czterospadowymi pokrytymi dachówką ceramiczną.
Elewacje rozczłonkowane zostały horyzontalnie pasami fryzów wykonanych w cegle,
z użyciem cegły glazurowanej w kolorze zielonym. Gzymsy wieńczące wykonane w
cegle naśladują konsolki. Parapety okien wykonane także z cegły glazurowanej o
kolorze zielonym. Okna prostokątne lub zamknięte odcinkowo, obwiedzione opaskami
wykonanymi w cegle. Zachowana jest w tych budynkach stolarka okienna z
opracowanymi ozdobnie listwami przymykowymi. Pojedyncze wystawki w dachu z
ozdobną oprawa wykonaną w drewnie.
- Nad jeziorem Długim – dziś ulica Leśna – w 1898 r. wybudowano część środkową
późniejszego trójczłonowego kompleksu koszarowego dla 150 Pułku Piechoty, który
przybył do Olsztyna z Kostrzyna i Frankfurtu nad Odrą.
- W latach 1904 – 1905 w narożniku z ul. Artyleryjską i leśną zbudowano następną część
późniejszego kompleksu koszarowego dla II batalionu 150 Pułku Piechoty.
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-

W latach 1910 – 1911 wybudowano trzecią część trójczłonowego kompleksu
koszarowego z rusznikarnią i garażami dla pojazdów wojskowych, dla kompanii
karabinów maszynowych.

Kompleks budynków koszarowych usytuowanych między ul. Artyleryjską a jeziorem
Długim, rozmieszczony został wokół trzech placów. Usytuowane wzdłuż ul. Leśnej budynki
koszarowe 3 i 4 kondygnacyjne oraz garaże i niskie budynki pomocnicze, murowane z
cegły, część z nich pokryta tynkiem. Dachy dwuspadowe lub z połacią mansardową w
części budynków wtórnie podwyższone. starsze budynki koszarowe, w głębi założenia, w
większej części wzniesione zostały na rzucie litery E, elewacje z rozbudowanymi ryzalitami,
kryte wysokimi dachami w narożach wieżyczki. Elewacje zwieńczone były arkadkowym
gzymsem, licowane cegłą ceramiczną, urozmaicone tynkowaniem.
Ogólnie cała zabudowa przez lata nie poddawana pracom remontowym wymaga
kapitalnego remontu: budynki wzniesione z czerwonej cegły, zostały niedbale pomalowane
na zewnątrz farbą w kolorze szarym co niedopuszczalne jest przy konserwacji ceglanych
elewacji.
Na terenie nie występują obiekty objęte ustawową ochrona konserwatorską (wpisane do
rejestru zabytków) jednakże wiele budynków z uwagi na rok budowy oraz walory
architektoniczne i kulturowe wymaga ochrony konserwatorskiej /patrz mapka/.
- Zachowana zabudowa stanowi zespół budynków o jednorodnym charakterze i
zasługuje na ochronę.
- Przy wprowadzaniu nowej zabudowy należy ją dostosować do historycznej kompozycji
urbanistycznej w zakresie skali i bryły zabudowy oraz stosowanego materiału –
czerwona cegła ceramiczna.
- Należy wykonać szczegółową inwentaryzację zespołu zabudowy koszar.
- Nie dopuścić do zabudowy, która mogłaby zniekształcić czytelny układ urbanistyczny
całego założenia.
- Wszelkie prace remontowe prowadzić pod nadzorem Urzędu Konserwatorskiego.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Z uwagi na położenie obszaru między jeziorem Długim a rzeką Łyną wymaga on
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i włączenia jej w system miasta.
Na terenie występuje drzewostan wymagający ochrony i ograniczenia wycinek.
Teren składu paliw i olejów leżący przy ul. Leśnej (przy Lesie Miejskim) z uwagi na stopień
skażenia gleby wymaga specjalistycznych ekspertyz i określenia sposobu rekultywacji.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
- Istniejące sieci wodociągowe kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie przydatne do
wykorzystania, zdekapitalizowane i o układzie niepozwalającym na wykorzystanie dla
nowych funkcji – konieczność budowy nowego układu z punktami pomiarowymi poboru
nowych użytkowników.
- Sieć ciepłownicza z uwagi na zasilanie z sieci zdalaczynnej wymaga budowy. Istniejąca
kotłownia do likwidacji.
- Sieć gazowa wymaga budowy i podłączenia do układu miejskiego.
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-

Zasilanie elektroenergetyczne wymaga budowy nowego układu , istniejący nie spełnia
współczesnych norm i wymogów nowego wykorzystania terenu.
- Wewnętrzna komunikacja drogowa i piesza wymaga przebudowy i modernizacji,
niedostosowana do nowych funkcji terenu.
Tereny wymagają likwidacji ogrodzeń i połączenia z terenami miejskimi.

•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany, w przeważającym stopniu średni i zły z wyjątkiem budynków nowych
użytkowników. Wiele budynków technicznych i gospodarczych wojska do wyburzenia.
Tereny otaczające zabudowę wymagające urządzenia i zagospodarowania dla nowych
potrzeb (likwidacja palców ćwiczeń, palców manewrowych i gospodarczych).

•

Stan planowania przestrzennego
Teren objęty jest opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, którego zatwierdzenie przewidziane jest w połowie 2005 r.
W trakcie opracowania projekt budowlany sieci infrastruktury technicznej terenu na
podstawie istniejącego projektu koncepcyjnego sieci.
Poszczególni nowi użytkownicy opracują swoje plany zagospodarowania terenów
inwestycji (na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów
Możliwości te określa uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do opracowania miejscowego
planu zagospodarowani przestrzennego przeznaczając ten obszar pod funkcje:
oświaty, szkolnictwa administracji, usług, rekreacji mieszkańców i mieszkalnictwa.

4.

Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej

•

Włączenie w strukturę miasta obszaru zagrożonego marginalizacją i wyłączeniem – nowe
funkcje zamkniętego obszaru dawnych koszar.

•

Zwiększenie zatrudnienia poprzez rozwój infrastruktury społecznej, usług i działalności
gospodarczej i szkolnictwa wyższego, funkcji mieszkalnych.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego (obiektów cennych ze względów historycznych i
kulturowych).

•

Poprawa jakości środowiska poprzez włączenie w strukturę miasta terenów zieleni
ochronnej jeziora Długiego oraz zapobieganie skażeniu wód powierzchniowych i
wgłębnych przez likwidację skażenia gruntu dawnego magazynu paliw.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w strukturę infrastruktury
technicznej miasta.

•

Umożliwienie pojedynczym właścicielom i inwestorom formułowania własnych projektów
rewitalizacji w ramach określonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
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•

Rozwój metropolitarnych funkcji Stolicy Warmii i Mazur – Olsztyna w zakresie szkolnictwa
wyższego i administracji.

5.

Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru

•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru,
- porządkowanie i włączenie w systemy miasta sieci infrastruktury technicznej obszaru
rewitalizowanego (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, zaopatrzenie w odę,
zaopatrzenie w ciepło, gaz przewodowy, elektroenergetykę i łączność),
- projekt i porządkowanie układu komunikacyjnego,
- budowa nowych sieci infrastruktury technicznej,
- rekultywacja skażonej gleby składu paliw,
- adaptacja budynków dla nowych funkcji,
- wyburzenie budynków pomocniczych i urządzeń nieprzydatnych dla nowych funkcji,
- uzupełnienie zabudowy dla potrzeb nowych funkcji,
- zagospodarowanie przestrzeni placów manewrowych i ćwiczeń dla nowych funkcji,
- zagospodarowanie i zabudowa nieużytków obrzeża jeziora (teren wojskowego
kąpieliska) jako główne wejście do Lasu Miejskiego.

•

Działania społeczne:
- rozwój zasobów ludzkich poprzez dostosowanie kwalifikacji do rynku pracy (między
innymi podyplomowa i wieczorowa działalność dydaktyczna szkół wyższych),
- zapobieganie wzrostowi zjawiska bezrobocia (j/w)
- tworzenie nowych miejsc pracy w tym miejsc pracy dla pracowników tracących miejsca
pracy w związku z likwidacją garnizonu wojskowego w Olsztynie,
- stworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa wyższego a także sprawnego działania
administracji publicznej.

6.

Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu

•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną m. Olsztyna.

•

Uporządkowanie infrastruktury technicznej obszaru pozwalające na inwestowanie i
racjonalne zagospodarowanie terenu dla nowych funkcji.

•

Rozwój następujących funkcji:
- szkolnictwa wyższego
- działalności gospodarczej
- budownictwa mieszkaniowego
- funkcji rekreacyjnych jednego z głównych wejść do Lasu Miejskiego.
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•

Ochrona dóbr kultury polegająca na zachowaniu cennych kulturowo elementów
zagospodarowania dawnych koszar.

•

Ochrona jeziora Długiego poprzez racjonalne wykorzystanie terenów przyległych oraz
rekultywację skażonych gruntów zagrażających czystości wód powierzchniowych (jeziora)
i wgłębnych (warstw wodonośnych).

•

Ochrona istniejącego drzewostanu przed nieprzemyślanym działaniem inwestycyjnym
i gospodarczym.

•

Powstanie nowych miejsc pracy.

•

Poprawa sytuacji mieszkaniowej miasta.

•

Rozwój przedsiębiorczości (MSP dominujących w gospodarce Olsztyna).

•

Poprawa dostosowania kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy.

7.

Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu

Nr

Zadanie, działanie

Etap,
rok realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

planowany termin
zatwierdzenia przez
Radę Miasta

2.

Inwentaryzacja i ocena zieleni
wysokiej

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2005

- sieć wodociągowa

Urząd Miasta

- sieć kanalizacji sanitarnej

Olsztyn

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

MPEC

- sieć elektroenergetyczna

Zakład
Energetyczny

- sieć zaopatrzona w gaz
przewodowy

Zakład
Gazowniczy

- podstawowy, gminny układ
komunikacyjny

Urząd Miasta
(MZDMiZ)
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4.

Badanie stopnia skażenia gleby i
określenie metod rekultywacji (teren
składu pali), rekultywacja

2006

właściciele
terenu

termin planowany,
zależny od
właściciela terenu

5.

Projekt i realizacja
zagospodarowania brzegów jez.
Długiego dla celów rekreacyjnych

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

realizacja
uzależniona od WPI
Urzędu Miasta

6.

Projekty i realizacja
zagospodarowania terenu oraz
adaptacji zabudowy dla nowych
funkcji:

2005-2006

właściciele
terenów i
budynków

Projekty budowlane
oraz aplikacje o
środki UE
opracowują
właściciele terenów
i budynków

- szkolnictwa wyższego
- administracji
- działalności gospodarczej
- budownictwa mieszkaniowego
- usług
- organizacji pozarządowych
7.

Projekty i realizacja zewnętrznego
układu komunikacyjnego
obsługującego teren – ul.
Artyleryjskiej i Bezimiennej

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

Ewentualne
aplikowanie o środki
UE w ramach
innego działania

8.

Wyburzenia zabudowy istniejącej

2007-2013

właściciele
terenów i
budynków

W ramach
projektów i realizacji
projektów
zagospodarowania
terenów w
poszczególnych
wnioskach
właściciele terenów
i budynków

9.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii
Europejskiej

2005-2006

- przygotowanie terenu pod nowe
funkcje
- rewitalizacja zabudowy
(przystosowanie dla nowych funkcji)
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8.

Plan finansowy realizacji

Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Projekty infrastruktury technicznej
- sieć wodociągowa

2005-2006

- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

2005-2006

Miasto Olsztyn,
dofinansowanie Unii
Europejskiej,
jednostki
organizacyjne
Urzędu Miasta
Miasto Olsztyn,
Unia Europejska

- sieć elektroenergetyczna

2006

Zakład
Energetyczny

- sieć zaopatrzona w gaz
przewodowy

2006

Zakład Gazowniczy

- podstawowy układ komunikacyjny
(ulica)
2.

Badanie skażenia gleby,
rekultywacja

3.

2005-2006

Miasto Olsztyn

2006

Właściciel terenu,
Unia Europejska

Projekt i realizacja
zagospodarowania brzegów jez.
Długiego

2005-2006

Gmina Olsztyn,
inwestor prywatny

4.

Projekty i realizacja zagosp.
terenów i budynków dla nowych
funkcji

2005-2006

Inwestorzy prywatni

5.

Wyburzenie w ramach projektów j/w

2006-2013

Inwestorzy prywatni

6.

Projekt i realizacja układu
komunikacyjnego obsługującego
teren ul. Artyleryjskiej i Bezimiennej

2007-2013

Gmina Olsztyn,
Unia Europejska

budowa sieci infrastruktury

ca 12 100 000

/zadanie Gminy Olsztyn/
* W zestawieniu kosztów wyceniono wstępnie jedynie zakres prac projektu Gminy Olsztyn. Wycena pozostałych
działań nastąpi na etapie opracowywania projektów rewitalizacji przez poszczególnych beneficjentów.
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9.
•

System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Urząd Miasta Olsztyn stwarza warunki dla rewitalizacji terenów zespołu koszar poprzez
następujące działania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydział
Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn
- projektowanie i realizację sieci infrastruktury technicznej podległych miastu (woda,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa – Wydział Gospodarki Komunalnej i
Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn
- zaopatrzenie w ciepło oraz podstawową komunikację wewnętrzną – Miejskie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
-

-

-

-

projektowanie i realizację zewnętrznego układu komunikacyjnego obsługującego teren
rewitalizacji – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
koordynacje w ramach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
realizacji projektów właścicieli terenu objętego rewitalizacją – Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich
współprace z jednostkami organizacyjnymi w tym z organizacjami pozarządowymi
w realizacji projektów rewitalizacji tych jednostek, które będą bezpośrednio
beneficjentami projektów – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
zabezpieczenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym środków na realizację zadań
własnych – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

•

Realizacją Lokalnego Programu rewitalizacji zarządza Wydział Obsługi Funduszy
Europejskich we współpracy z Wydziałami merytorycznymi Urzędu Miasta Olsztyn i
Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni.

•

Alternatywną formą wdrażania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji na zasadzie
„żółtego FIDICA” gdzie wiodącym byłby Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu
Miasta we współpracy z w/w jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Olsztyn.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów LPR:
- % realizacji sieci (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej) w
stosunku do projektu,
- liczba obiektów zaopatrzenia w ciepło terenu rewitalizowanego,
- % obiektów dostosowanych do nowych celów,
- wzrost liczby nowych miejsc pracy,
- wzrost liczby studentów,
- poprawa warunków studiowania, wyposażenie w brakujące funkcje uczelni,
- wzrost liczby mieszkańców
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-

•

wzrost liczby jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie objętym LPR

Współpraca z sektorem publicznym i organizacjami pozarządowymi
Zarządzającym działaniami LPR na terenie rewitalizowanym jest Urząd Miasta Olsztyn
i informuje instytucję wdrażającą o przebiegu rewitalizacji.

11. Public relations
Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Olsztyn .
Realizuje poprzez:

•
•
•
•

•

Spotkania z właścicielami i Agencją Mienia Wojskowego.
Spotkania z właścicielami budynków i terenów (wynikiem tego są wnioski w załączeniu do
LPR).
Założenia programu rewitalizacji umieszczone będą na internetowej stronie Urzędu Miasta
Olsztyn.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie konsultowany z
zainteresowanymi oraz wyłożony do publicznego wglądu z prawem pisemnego określenia
opinii przez zainteresowanych.
Planowany przebieg oraz realizacja działania LPR będą przedkładane lokalnym środkom
masowego przekazu.
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TEREN „B”
Teren koszar kawalerii przy ul. Gietkowskiej i Dąbrowskiego.
1. Identyfikacja terenu
x

PoáoĪenie w mieĞcie /patrz mapka/
Teren poáoĪony w póánocnej czĊĞci miasta Olsztyna na „Zatorzu”.
Granice obszaru ograniczają od poáudnia – al. Wojska Polskiego, od zachodu – tory
kolejowe, od póánocy – ul. Gietkowska, od wschodu – ul. Nad Jarem.

x

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren zostaá wyáączony z uĪytkowania wojskowego i czasowo uĪytkowany jest dla celów
magazynowo-produkcyjnych i handlowych.
LeĪy w bezpoĞrednim sąsiedztwie Centrum miasta Olsztyna lecz z uwagi na
skomplikowany dojazd i dojĞcie sáabo powiązany z tym obszarem. Nie jest obsáugiwany
bezpoĞrednio przez komunikacje masową – linia autobusowa w al. Wojska Polskiego.
LeĪy poza zabytkowym (nieczynnym) cmentarzem oddzielającym obszar od miasta.
PoáoĪenie miedzy cmentarzem a doliną rzeki àyny sprawia wraĪenie peryferyjnej
lokalizacji. Przez obszar ten przebiega nienormatywny skrót komunikacyjny miedzy al.
Wojska Polskiego a ul. Baátycką.
Sposób uĪytkowania oraz záy stan zagospodarowania dziaáa wykluczająco.
Z uwagi na záą jakoĞü ulic, brak oĞwietlenia traktowany jest zwáaszcza w porze wieczornej
i nocnej jako niebezpieczny.
Sytuacja ulegnie zasadniczej zmianie po wybudowaniu planowanej ul. Artyleryjskiej
(przedáuĪenie wzdáuĪ torów kolejowych) oraz nowego wiaduktu nad torami kolejowymi na
przedáuĪeniu ul. Partyzantów.
Wtedy odlegáoĞü 300 m od teatru i 400 m od Ratusza (w linii prostej) dadzą realną szansĊ
Ğcisáego powiązania z Centrum Olsztyna.

x

Powiązanie z infrastrukturą techniczną miasta
Odbywa siĊ poprzez ul. Gietkowską i Dąbrowskiego. Zabudowa do tej pory funkcjonowaáa
jako jeden zespóá. Projektowane róĪne funkcje istniejących budynków wymagaü bĊdą
przebudowy sieci wewnĊtrznej zespoáu (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej i elektroenergetycznej). Budowy od nowa wymaga sieü ciepáownicza i
gazownicza.

x

Ogólna powierzchnia terenu rewitalizowanego ca 15,3 ha w tym przewidziany pod nową
zabudowĊ ca 1,8 ha

x

Liczba istniejących obiektów adaptowanych – 14

x

Istniejące uĪytkowanie
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Magazynowe (w tym hurtownie), handlowe i produkcyjne. Kilka budynków
nieuĪytkowanych.

x

Stan wáadania /patrz mapka/
Teren i budynki wáasnoĞci gminy Olsztyn. Budynki dzierĪawione o równym czasie
uĪytkowania.
Teren przewidziany pod budowĊ nowej ulicy áączącej zespóá projektowaną ul. Artyleryjską i
Centrum miasta, wáasnoĞci prywatnej.

2.

NajwaĪniejsze uwarunkowania rewitalizacji

x

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (zespóá koszar wpisany do rejestru
budynków)
- Najstarszą jednostką wojskowa, która ulokowaáa siĊ w Olsztynie, byá przybyáy do
Olsztyna 31 marca 1886 r. Wschodniopruski Puák Dragonów z Metzu. Dla jednostki tej
zbudowano rozlegáe koszary w latach 1884 – 1886, w miejscu ogrodów mieszczan, na
wzgórzu Soja.
Dojazd do koszar prowadziá od obecnej al. Wojska Polskiego, przez ul. Dąbrowskiego,
a wiĊc Ğladem dawnej drogi prowadzącej do ogrodów i dalej do wsi leĪącej w lesie nad
rzeką Wadąg. W 1913 r. do rejonu koszar doprowadzono bocznicĊ kolejową (obecnie
nieczynną – teren wáasnoĞci prywatnej).
- Ulica Gietkowska jest wewnĊtrzną ulicą zespoáu zabudowy dawnych koszar kawalerii.
Po stronie wschodniej ulicy Gietkowskiej znajdowaáa siĊ czĊĞü gospodarcza koszar, po
stronie zachodniej czĊĞü mieszkalna (koszarowa). Dawne stajnie i towarzyszące im
budynki gospodarcze zgrupowane są w zwartej zabudowie wokóá trzech kwadratowych
placów i tworzą zamkniĊte wnĊtrza urbanistyczne. Budynki stajni to przewaĪnie
parterowa zabudowa z uĪytkowym poddaszem, wzniesiona z czerwonej ceramicznej
cegáy. Dachy wysokie dwuspadowe z naczóákami i wystawkami. Pod okapami dachów
ozdobnie wyciĊte koĔcówki belek. Elewacje budynków rozczáonkowane wertykalnie
lizenami wykonanymi w cegle i horyzontalnie fryzami z profilowanej cegáy, zwieĔczone
arkadowymi gzymsami z cegáy. Elewacje niektórych budynków czĊĞciowo pokryte są
tynkiem.
Znajdujące siĊ w tej czĊĞci zabudowy budynki peániące funkcje magazynowe,
wzniesione zostaáy w konstrukcji szkieletowej „mur pruski”.
DuĪy plac w póánocnej czĊĞci zaáoĪenia zabudowany zostaá po 1945 r. trzema
barakami usytuowanymi szczytowo do drogi. W listopadzie 1997 r. baraki zostaáy
rozebrane. Po stronie zachodniej ulicy 6 budynków koszarowo-mieszkalnych
wzniesionych na planie litery E. Są to obecnie bloki mieszkalne, trójkondygnacyjne,
przebudowane po 1945r. Caáa zabudowa wzniesiona z czerwonej cegáy, czĊĞü
budynków zostaáa wtórnie pokryta tynkiem. Elewacje frontowe rozczáonowane
ryzalitami na skrajnych osiach, które silniej zostaáy zaakcentowane w tylnych
elewacjach. Ozdobione lizenami wykonanymi w cegle. W czĊĞci budynków zachowana
stolarka okienna i drzwiowa z czasu budowy. Budynki oddziela od chodnika pas
trawnika, wzdáuĪ ulicy obsadzenie lipami.
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x

Wnioski konserwatorskie:
- Zachowana zabudowa koszar stanowi zespóá budynków wzniesionych w koĔcu XIXw.
Jego jednorodny charakter oraz indywidualnoĞü architektoniczna form wynikająca
z pierwotnej funkcji (caáego zaáoĪenia) przesądziáy o koniecznoĞci wpisu zespoáu do
rejestru zabytków.
- Decydując o nowej funkcji wprowadzanej w omawiane zaáoĪenie naleĪy przyjąü taką,
której realizacja nie rozbije jednoĞci zaáoĪenia ale jednoczeĞnie powinna byü to funkcja,
która nie oddali od miasta tego zakątka przestrzennie związanego z miastem.
- Obecnie w budynkach pokoszarowych znajdują siĊ magazyny, hurtownie i maáe fabryki,
które powinny znaleĨü inną lokalizacjĊ z dala od Centrum, co przewidują plany
zagospodarowania Olsztyna.
- Przy wprowadzeniu nowej zabudowy naleĪy ją dostosowaü do historycznej kompozycji
urbanistycznej w zakresie skali i bryáy zabudowy oraz stosowanego materiaáu –
czerwona cegáa ceramiczna, dachy dwuspadowe pokryte dachówką holenderką.
- Nie naleĪy dopuĞciü do zabudowy, która moĪe wpáynąü na zatarcie czytelnego ukáadu
urbanistycznego caáego zaáoĪenia i nieuzasadnionych podziaáów wewnĊtrznych
budynków.
- Istotna rolĊ w zespole zabudowy koszar obejmują dziaáania w zakresie porządkowania
zieleni. NaleĪy utrzymaü wewnĊtrzne pasy zieleni oddzielające place i towarzyszące
drogom wewnĊtrznym. W sąsiedztwie zabudowy koszar, po ich stronie póánocnej
rozciąga siĊ Las Miejski, wraz ze skupiskiem zieleni wzdáuĪ brzegów rzeki.

x

Oprócz bezpoĞrednich uwarunkowaĔ konserwatorskich dotyczących zespoáu
rewitalizowanego są takĪe uwarunkowania urbanistyczno-konserwatorskie wynikające z
poáoĪenia zespoáu w mieĞcie:
- BezpoĞrednie sąsiedztwo uznanego za zabytkowy nieczynnego cmentarza (miĊdzy
ul. Dąbrowskiego, al. Wojska Polskiego a nieczynna bocznicą kolejową).
- WystĊpowanie cennych kulturowo powojskowych obiektów (piekarnia, magazyny)
wymagających rewitalizacji w nastĊpnych etapach po opuszczeniu przez wojsko
poáoĪonych miĊdzy al. Wojska Polskiego a zabytkowym zespoáem.
- Sąsiedztwo dawnych budynków koszarowych po zachodniej stronie ul. Gietkowskiej –
obecnie mieszkalnych.
- PoáoĪenie zespoáu rewitalizowanego w pobliĪu nowych funkcji w zakolu rz. àyny (na
zach. od zespoáu rewitalizowanego) – Szkoáy Mistrzostwa Sportowego, Stadionu
i obiektów pomocniczych dawnego kompleksu koszar.
- Potencjalne związki funkcjonalno-przestrzenne zespoáu z Centrum miasta Olsztyna.

x

Uwarunkowania ochrony Ğrodowiska
Dotyczą przede wszystkim potrzeby porządkowania kompleksowo systemu infrastruktury
technicznej, komunikacji oraz maksymalnej ochrony drzewostanu istniejącego.
Eliminacja antropogennego oddziaáywania na Ğrodowisko w postaci obecnego
uĪytkowania zabudowy generującego transport ciĊĪki i związane z tym uciąĪliwoĞci.

x

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Infrastruktura techniczna (wszystkie sieci) wymagają przebudowy.
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x

WewnĊtrzna komunikacja koáowa i piesza
Ukáad komunikacji wewnĊtrznej oraz powiązania z miastem stanowią al. Wojska
Polskiego, ul. Gietkowska, ul. Dąbrowskiego i ul. Artyleryjska. WzdáuĪ tych ulic chodniki
stanowi ciągi piesze. Chodniki na fragmentach ulic są niewystarczającej szerokoĞci bądĨ
nie istnieją. Stan nawierzchni ulic i chodników jest záy lub niezadowalający.
Zespóá rewitalizowany posiada fragmenty ogrodzeĔ wymagających likwidacji.

x

Stan techniczny zabudowy
ZróĪnicowany, w przewaĪającym stopniu záy.
Powstaáe po 1945 r. budynki do wyburzenia zarówno z uwagi na záy stan techniczny jak
i deformacjĊ historycznego ukáadu zabudowy.
Zakres adaptacji i wyburzeĔ ilustruje mapa.
Zespóá rewitalizowany posiada moĪliwoĞci uzupeánienia zabudowy wynikające z
wczeĞniejszego wyburzenia budynków historycznego ukáadu oraz tymczasowo
adaptowanych (wzdáuĪ ulicy Dąbrowskiego – patrz w/w mapka).
Nowa zabudowa poddana musi byü rygorom konserwatorskim dla zachowania walorów
zabytkowych zespoáu.

x

Stan planowania przestrzennego.
Teren objĊty jest opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, którego zatwierdzenie przewidywane jest w poáowie 2005 r. Plan
obejmuje obszar ograniczony ul. Nad Jarem, rz. àyną, torami kolejowymi i al. Wojska
Polskiego tak wiĊc rewitalizowany obszar jest jego fragmentem.

x

Potencjalne moĪliwoĞci wykorzystania terenu i obiektów.
Przewidywane, moĪliwe funkcje terenu okreĞla ogólnie uchwaáa Rady miasta o
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykorzystanie budynków wynikaü powinno z ich usytuowania oraz ukáadu przestrzennego
poniewaĪ celem gáównym jest maksymalne zachowanie historycznego ukáadu
przestrzennego takĪe budynków. WiĊkszoĞü budynków peániących historyczne funkcje
stajni i ujeĪdĪalni przydatne są do wykorzystania pod funkcje nie prowadzące do ich
wewnĊtrznego podziaáu. WnĊtrza zabudowy przydatne są do wykorzystania dla imprez
masowych oraz ekspozycji na zewnątrz budynków.

3.

Cele rewitalizacji terenu i zabudowy

x

Z uwagi na centralne poáoĪenie w mieĞcie wáączenie obszaru w strukturĊ ĝródmieĞcia
i odwrócenie zjawiska marginalizacji obszaru w stosunku do struktury miasta.

x

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez racjonalne zgodne z rygorami
konserwatorskimi wykorzystanie potencjaáu zachowanej historycznej zabudowy.
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x

Rozwój metropolitarnych funkcji Olsztyna stolicy regionu. Szczególnie w zakresie
oddziaáywania kulturalnego a przez to uzupeánienie funkcji leĪącego w pobliĪu Centrum
miasta, rozwoju teatru, muzyki, muzealnictwa, rozrywki, oĞwiaty i szkolnictwa wyĪszego.

x

Poprawa jakoĞci Ğrodowiska przez likwidacjĊ oddziaáywania antropopresyjnego
istniejącego uĪytkowania oraz ochronĊ zieleni wysokiej.

x

Porządkowanie infrastruktury technicznej obszaru i wáączenie jej w strukturĊ miasta.

x

Tworzenie nowych miejsc pracy.

x

Stworzenie warunków dla integracji Ğrodowisk twórczych i integracji ze spoáecznoĞcią
miasta.

x

Wobec problemów socjologicznych ze Ğrodowiskiem máodzieĪy stworzenie warunków dla
alternatywnych, atrakcyjnych kulturo-twórczo form spĊdzania czasu.

x

Stworzenie warunków dla rozwoju oĞwiaty i szkolnictwa plastycznego oraz oddziaáywania
plastyków na spoáeczeĔstwo regionu.

x

Poszerzenie oferty okoáoturystycznej dla przejeĪdĪających przez Olsztyn turystów.

4.

Dziaáania prowadzące do rewitalizacji obszaru.

x

Dziaáania gospodarcze i formalno-prawne:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- badania konserwatorsko-architektoniczne i sformuáowanie warunków adaptacji
budynków i terenów zespoáu (zespóá wpisany do rejestru zabytków),
- opracowanie projektu Centrum Kulturalno-Rozrywkowego i Sportowego m. Olsztyna,
- projekty adaptacji budynków i terenów dla nowych funkcji,
- projekty uzupeánienia zabudowy na wskazanych lokalizacjach,
- projekty i realizacja sieci infrastruktury technicznej (woda, kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, elektroenergetyka, gaz, zaopatrzenie w ciepáo)
- projekty i realizacja ukáadu komunikacyjnego (modernizacja ul. Gietkowskiej,
Dąbrowskiego, Artyleryjskiej oraz budowa nowej ul. Artyleryjskiej, ulicy po Ğladzie
torowiska bocznicy, wiadukt w ciągu ul. Partyzantów),
-

-

projekt i realizacja rewaloryzacji cmentarza i jego ogrodzenia,
w drugim etapie rewitalizacja (po uregulowaniu przez wáadze wojskowe stanu wáadania)
nie wpisana do rejestru zabytków czĊĞü zespoáu koszarowego wzdáuĪ ul.
Dąbrowskiego,
zabudowa terenów przewidzianych do uzupeánienia zabudowy.
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x

Dziaáania spoáeczne:
- zapobieganie zjawisku bezrobocia przez tworzenie nowych miejsc pracy,
- rozwój istniejących i powstawanie nowych placówek kultury, szkolnictwa plastycznego
a przez to zwiĊkszenie oddziaáywania ich na spoáecznoĞü miasta i regionu,
- stworzenie obszaru integracji róĪnych Ğrodowisk Olsztyna,
- podniesienie atrakcyjnoĞci miasta Olsztyna w oczach turystów i szansa zatrzymania ich
w mieĞcie nie tylko jako tranzyt,
- tworzenie atrakcyjnych form spĊdzania czasu mieszkaĔców Olsztyna, regionu i
turystów przez to takĪe ograniczanie patologii wĞród máodzieĪy,
- poprawa warunków Īycia mieszkaĔców z budynków przylegających do zespoáu
koszarowego.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespoáu
x

Wáączenie obszaru w strukturĊ funkcjonalno-przestrzenną i spoáeczną ĝródmieĞcia
Olsztyna.

x

Stworzenie zespoáu, który uzupeániaáby Centrum Olsztyna o brakujące funkcje i byáby
z nim powiązany funkcjonalnie i przestrzennie.

x

Rozwój funkcji metropolitarnych miasta gáównie w zakresie funkcji kulturalnych.

x

Ochrona dóbr kultury i przywrócenia ich wspóáczesnemu uĪytkownikowi.

x

Rozwiązanie potrzeb istniejących placówek kultury a przez to uzupeánienie oferty
kulturalnej miasta.

6.

Szczegóáowy zakres przeksztaáceĔ w ramach rewitalizacji zespoáu

Nr

Zadanie, dziaáanie

Etap realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy i
sformuáowanie warunków
projektowych

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Projekty adaptacji budynków oraz
terenu zabudowy (wnĊtrza blokowe)

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn
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4.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

2005-2006

Urząd Miasta

- sieü wodociągowa
- sieü kanalizacji sanitarnej
- sieü kanalizacji deszczowej
- sieü ciepáownicza
- sieü elektroenergetyczna
- sieü gazowa
5.

6.

Ukáad drogowy (projekt):
- modernizacja
ul. Gietkowska
ul. Dąbrowskiego
ul. Artyleryjska
- budowa
ul. „na torowisku bocznicy”
ul. Partyzantów
ul. Artyleryjska (nowa)
wiadukt nad linia kolejową
Inwentaryzacja istniejącej zieleni
wysokiej (drzewa, krzewy) oraz
ocena jej stanu

Olsztyn

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

7.

Projekt zieleni przyulicznej oraz
bloków zabudowy

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

8.

Koncepcja i projekty zabudowy
uzupeániającej

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

9.

Inwentaryzacja zabytkowego
cmentarza

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

10. Projekt rewaloryzacji zabytkowego
cmentarza

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

11. Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o Ğrodki Unii
Europejskiej

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

12. Realizacja adaptacji budynków i
wnĊtrz blokowych

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

13. Realizacja projektów modernizacji
ulic wraz z uzbrojeniem

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn

14. Realizacja nowych ulic wraz z
uzbrojeniem wiaduktu

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn
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7.

Plan finansowy realizacji

Nr

Zadanie, dziaáanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
Ĩródáa finansowania

1

2

3

4

5

1.

Badanie konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy

2005-2006

Miasto Olsztyn

2.

Inwentaryzacja istniejących
budynków

2005-2006

Miasto Olsztyn

3.

Inwentaryzacja istniejącej zieleni, jej
ocena i wycena

2005-2006

Miasto Olsztyn

4.

Badanie hydro-geologiczne dróg i
wnĊtrz blokowych

2005-2006

Miasto Olsztyn

5.

Projekty adaptacji zabudowy dla
nowych funkcji

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

6.

Projekty zabudowy uzupeániającej

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

7.

Projekty zagosp wnĊtrz blokowych

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

8.

Projekty ukáadu komunikacyjnego

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

10. Projekty sieci infrastruktury tech.

2006

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

11. Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie

2006

Pomoc techniczna
Unii Europejskiej

- modernizowane
- budowane (równoczeĞnie z
infrastrukturą tech.)
9.

Projekt zieleni

12. Wyburzenia zabudowy tymczasowej

2007-2013

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej
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13. Adaptacje budynków i wnĊtrz
blokowych

2007-2013

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

14. Modernizacja ulic wraz z budową
sieci infrastruktury

2007-2013

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

15. Budowa nowych ulic i wiaduktu
(wraz z uzbr.)

2007-2013

Miasto Olsztyn +
Ğrodki Unii
Europejskiej

16. Rewaloryzacja cmentarza wraz z
ogrodzeniem

2007-2013

Ogólna wartoĞü projektu

55 000 000

w tym Ğrodki Unii
Europejskiej 40 000 000

* PrzyjĊte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacji traktowaü naleĪy jako wstĊpne, orientacyjne
rzeczywiste koszty okreĞlą projekty rewitalizacji

8.

System wdraĪania Lokalnego Programu Rewitalizacji

x

Urząd Miasta Olsztyn (beneficjent koĔcowy) prowadzi rewitalizacjĊ terenów zespoáu
koszar:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydziaá
Strategii i Rozwoju UrzĊdu Miasta Olsztyn
- prace przygotowawcze do projektowania (inwentaryzacje budynków i zieleni, badania
hydrogeologiczne, badania konserwatorskie, sformuáowanie wytycznych projektowania)
– Wydziaá Strategii i Rozwoju Miasta i Wydziaá Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Miejskich UrzĊdu Miasta Olsztyn
- prace projektowe obiektów kubaturowych i terenu inwestycji – Wydziaá Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Miejskich UrzĊdu Miasta Olsztyn w trybie zlecenia
zewnĊtrznego
- prace projektowe w zakresie dróg i sieci infrastruktury technicznej – Wydziaá
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich UrzĊdu Miasta Olsztyn we wspóápracy z
Miejskim Zarządem Dróg, Mostów i Zieleni, PrzedsiĊbiorstwem Wodociągów i
Kanalizacji
w trybie zlecenia zewnĊtrznego
- realizacja inwestycji /gmina Olsztyn beneficjent koĔcowy/ – Wydziaá Gospodarki
Komunalnej i Inwestycji Miejskich we wspóápracy z Wydziaáem Obsáugi Funduszy
Europejskich UrzĊdu Miasta Olsztyn

x

Alternatywną formą wdraĪania projektów Lokalnego Programu Rewitalizacji jest realizacja
w formule „Īóátego FIDICA” gdzie wiodącą rolĊ peániáby Wydziaá Obsáugi Funduszy
Europejskich we wspóápracy z merytorycznymi Wydziaáami i jednostkami organizacyjnymi
UrzĊdu Miasta Olsztyn.
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9.

Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

x

Mierniki osiągniĊcia celów realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji:
- liczba nowych funkcji w tym metropolitarnych (iloĞü)
- % wykorzystania przez nowe funkcje budynków istniejących
- wzrost nowych miejsc pracy (liczba)
- liczba jednostek organizacyjnych i uĪytkowników funkcjonujących w dawnych
koszarach (sztuk)
- powierzchnia zmodernizowanych i wybudowanych ciągów komunikacyjnych (m2)
- liczba budynków adaptowanych dla nowych potrzeb

x

Wspóápraca z przyszáymi uĪytkownikami budynków – odpowiedzialny jest Urząd Miasta
Olsztyn.
O przebiegu rewitalizacji Urząd Miasta informuje instytucjĊ wdraĪającą.

10. Public relations
Za public relations Lokalnego programu Rewitalizacji odpowiada Wydziaá Strategii i Rozwoju
UrzĊdu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
x Spotkania z potencjalnymi uĪytkownikami budynków i terenów.
x ZaáoĪenia Lokalnego programu Rewitalizacji zostaną poddane pod osąd publiczny na
internetowej stronie UrzĊdu Miasta Olsztyn.
x W trakcie procedowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego plan
zostanie poddany ocenie zainteresowanych mieszkaĔców Olsztyna.
x Inwestycje Lokalnego Programu Rewitalizacji bĊdą poddane ocenie w lokalnych Ğrodkach
masowego przekazu i na stronie internetowej UrzĊdu Miasta Olsztyn.
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TEREN „C”
Teren koszar przy ul. Jagiellońskiej.
1. Identyfikacja terenu
•

Położenie w mieście /patrz mapka/
Teren położony w południowej części miasta Olsztyn na Zatorzu.
Granice obszaru wytyczają ulice Jagiellońska, H. Sawickiej, Zamenhofa i zabudowa
wzdłuż ulicy Reymonta.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim.
Teren ogrodzony, otoczony osiedlami mieszkaniowymi. Wejście na teren i dojazd od ul.
Jagiellońskiej. Zaprogramowanie odpowiednich funkcji użytkowych istniejących budynków,
likwidacja ogrodzenia, uzupełnienia zabudowy w sposób prosty pozwalają na włączenie
terenu w organizm otaczających osiedli.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną
Obszar obsługują sieci w ulicy Jagiellońskiej. Do chwili obecnej posiada samodzielne sieci:
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna (stacja transformatorowa na
terenie byłych koszar), własną kotłownię i sieci ciepłownicze. Stan techniczny sieci, nowe
funkcje oraz uzupełnienie zabudowy wymagają budowy nowego układu wszystkich sieci
oraz podłączenia do zdalaczynnej sieci ciepłowniczej i gazowej a także budowy nowej
stacji transformatorowej.
Zewnętrzny układ komunikacyjny wystarczający, wymaga jedynie przebudowy
skrzyżowania ul. H. Sawickiej z ul. Jagiellońską. Wewnętrzny układ dojazdów, parkingów
oraz ciągów pieszych wymaga zaprojektowania i budowy.

2. Ogólna charakterystyka obszaru w stanie istniejącym /patrz mapka/
•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją ca 5,6 ha

•

Liczba istniejących obiektów kubaturowych
- w tym do adaptacji

•

Istniejące użytkowanie terenu i budynków
Teren i obiekty w roku 2004 zostały zakupione od Agencji Mienia Wojskowego przez
gminę Olsztyn i jedynie jeden (sala gimnastyczna) użytkowana jest przez szkołę.
Pozostałe obiekty nie są użytkowane i wymagają przystosowania do nowych funkcji.
Wojsko użytkowało 2 budynki jako koszarowe, 1 jako stołówka, 1 jako salę gimnastyczną
pozostałe budynki historycznego założenia to wartownia, budynki dowództwa i
administracyjne jednostki wojskowej. Budynki powstałe po 1945 r. to garaże, warsztaty i
budynki pomocnicze w tym stacja benzynowa.

- 14
-8
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•

Stan władania /patrz mapka/
Teren i budynki stanowią własność gminy Olsztyn.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie (ochrony dóbr kultury)
W latach 1905-06 zrealizowano budowę koszar na peryferiach miasta, przy trasie na
Wadąg, dziś ul. Jagiellońska, dla jednego z dwóch batalionów wchodzących w skład 151
Pułku Piechoty.
Zabudowa koszar usytuowana wzdłuż ul. Jagiellońskiej, po jej wschodniej stronie: budynki
rozlokowano wokół prostokątnego placu ćwiczeń, trójkondygnacjowe z rozbudowanymi
ryzalitami bocznymi, kryte czterospadowymi wysokimi dachami z wieżyczkami w
ryzalitach. Elewacje malowniczo opracowane: licowane cegłą ceramiczną w kolorze
czerwonym, duże powierzchnie elewacji tynkowej, tynki w kolorze żółtym.
Budynki powstałe na początku XX wieku z uwagi na swoje walory architektoniczne i
kulturowe kwalifikują się do wpisania do rejestru zabytków. Mimo, że nie zostały wpisane
do rejestru zabytków wymagają ochrony konserwatorskiej (patrz zdjęcia).
Wnioski konserwatorskie:
- Koszary stanowią zespół zabudowy jednorodny w charakterze, powstały w tym samym
czasie i ze względu na ukształtowanie architektoniczne i staranne opracowanie detalu
architektonicznego kwalifikują się do wpisu do rejestru zabytków.
- Nie można dopuścić do zabudowy, która mogłaby zniekształcić czytelny układ
urbanistyczny całego założenia.
- Wszelkie prace remontowe i adaptacyjne powinny być prowadzone pod nadzorem
Urzędu Konserwatorskiego.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Usytuowanie terenu oraz jego warunki hydrogeologiczne stanowią problemy analogiczne
do osiedli otaczających. Teren wymaga uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
i włączenia do układu komunalnego.
Dobór nowych funkcji nie może kolidować (uciążliwościami) z osiedlami sąsiadującymi.
Likwidowana wojskowa stacja paliw wymaga przebadania pod kątem możliwości
zanieczyszczenia gleby z uwagi na czas powstania (budowa w oparciu o nieaktualne
przepisy ochrony środowiska, rozwiązania techniczne wtedy obowiązujące) oraz
ewentualne określenie zakresu i sposobu rekultywacji.
Należy dążyć do zachowania istniejącej zieleni wysokiej (drzewa, krzewy).

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Stan techniczny sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
wymaga budowy nowego układu dostosowanego do nowych funkcji użytkowych budynków
i terenów.
Sieć ciepłownicza wymaga przyłączenia do komunalnej sieci ogrzewania zdalaczynnego.
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Stan techniczny sieci zasilania elektroenergetycznego nowych funkcji oraz budynków
nowowznoszonych wymaga nowej sieci oraz znacznie wydajniejszej stacji
transformatorowej.
W wypadku nowych funkcji wymagających zaopatrzenia w gaz należy wybudować nowy
układ sieci włączonej do układu w ul. Jagiellońskiej.
Układ komunikacyjny (kołowy i pieszy) obsługujący wszystkie projektowane funkcje
wymaga zaprojektowania i budowy z włączeniami do ul. Jagiellońskiej i H. Sawickiej.
Skrzyżowanie ul. H. Sawickiej i Jagiellońskiej wymaga przebudowy ze względu na wzrost
ruchu i bezpieczeństwo.
Teren wymaga likwidacji istniejących ogrodzeń między terenami i osiedlami
mieszkaniowymi. Rozważenia wymaga częściowa likwidacja ogrodzenia wzdłuż ul.
Jagiellońskiej (walory użytkowe i historyczne).

•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany w przeważającym stopniu średni. Z uwagi na walory konserwatorskie
wskazana jest ich adaptacja i rewitalizacja.
Budynki pomocnicze i gospodarcze wzniesione po 1945 r. substandardowe kwalifikujące
się do wyburzenia.

•

Stan planowania przestrzennego.
Teren objęty opracowywanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
którego zatwierdzenie przewidywane jest w połowie 2005 r. (patrz rys. planu).
Teren posiada ideogram sieci uzbrojenia technicznego.
Teren posiada projekt koncepcyjny zabudowy i zagospodarowania.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów.
Teren posiada możliwość lokalizacji nowych obiektów, z uwagi na sąsiedztwo osiedli
mieszkaniowych dopuszczalne są następujące funkcje: usługowe i mieszkaniowe.
Budynki koszarowe i stołówka ze względu na możliwość adaptacji w rygorach
konserwatorskich przydatne są przede wszystkim pod funkcje oświatowe, administracyjne
i takie, które nie prowadzą do podziałów wewnętrznych budynków, sala gimnastyczna
powinna być adaptowana i przystosowana do współczesnych wymagań, pozostałe
budynki przydatne są dla administracji, usług i innych wykorzystujących układ wewnętrzny
pomieszczeń bez zasadniczych zmian.

4. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej.
•

Włączenie obszaru do tej pory zamkniętego w strukturę miasta.

•

Stworzenie nowych miejsc pracy poprzez adaptację budynków dla nowych funkcji.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego (obiektów cennych ze względów historycznych i
kulturowych).
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•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w strukturę techniczna miasta.

•

Ewentualnie rozwój budownictwa mieszkaniowego.

•

Rozwój usług ogólnomiejskich.

5. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu,
- porządkowanie i włączenie w systemy miasta sieci infrastruktury technicznej obszaru
rewitalizowanego przez budowę nowego układu,
- adaptacja budynków adaptowanych dla nowych celów,
- wyburzenie budynków substandardowych powstałych po 1945 r. (pomocniczych,
gospodarczych i stacji paliw),
- uzupełnienie zabudowy historycznej wykorzystując place apelowe i ćwiczeń zespołu
koszarowego,
- uzyskanie terenów usług potrzebnych dzielnicy Zatorze.

•

Działania społeczne:
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- zapewnienie niezbędnych dla dzielnicy Zatorze i miasta usług,
- ewentualnie poprawa sytuacji mieszkaniowej.

6. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•
•
•
•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta.
Uporządkowanie infrastruktury technicznej obszaru pozwalające na racjonalne
wykorzystanie terenu powojskowego.
Ochrona dóbr kultury przez rewitalizację budynków cennych kulturowo i przystosowanie
do współczesnych potrzeb.
Rozwój następujących funkcji:
- usług,
- oświaty,
- administracji,
- ewentualnie budownictwa mieszkaniowego.

_________________________________________________________________________________________ 91
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Nr

Zadanie, działanie

Etap, czas
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne zabudowy i
sformułowanie warunków
projektowych

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

3.

Inwentaryzacja istniejącej zieleni
wysokiej (drzewa, krzewy) oraz ocena
jej stanu

2006-2007 Urząd Miasta
Olsztyn

4.

Projekty adaptacji budynków oraz
terenu zabudowy (wnętrza blokowe)

2005-2006 Urząd Miasta
Olsztyn

5.

Projekty i realizacja infrastruktury
technicznej obszaru:

2006-2007

- sieć wodociągowa

Urząd Miasta

- sieć kanalizacji sanitarnej

Olsztyn

- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć ciepłownicza

MPEC

- sieć elektroenergetyczna

Zakład
Energetyczny

- sieć gazowa

Zakład
Gazowniczy

6.

Układ drogowy: projekt, realizacja

Urząd Miasta
Olsztyn

7.

Projekt zieleni przyulicznej oraz
bloków zabudowy

8.

Koncepcja i projekty zabudowy
uzupełniającej

2007

Urząd Miasta
Olsztyn

9.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii Europejskiej

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

2006-2007 Urząd Miasta
Olsztyn

10. Realizacja adaptacji budynków i
wnętrz blokowych

2007-2013 Urząd Miasta
Olsztyn

11. Realizacja projektów modernizacji
zewnętrznych ulic wraz z uzbrojeniem

2007-2013 Urząd Miasta
Olsztyn

12. Realizacja nowych ulic wraz z
uzbrojeniem wiaduktu

Urząd Miasta
Olsztyn
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8. Plan finansowy inwestycji
Nr
Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

–

Miasto Olsztyn

2.

Opracowanie koncepcji zabudowy i
zagospodarowania

2005

–

Miasto Olsztyn

3.

Badania konserwatorskoarchitektoniczne budynków i
inwentaryzacja zieleni

2006

38 000

4.

Koncepcja programowoprzestrzenna

2005

–

5.

Projekty adaptacji budynków

2006-2007

210 000

Miasto Olsztyn
alternatywnie
właściciela
budynków

6.

Projekty infrastruktury technicznej,
ulic i zieleni

2006-2013

170 000

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

7.

Opracowanie projektów rewitalizacji
aplikujących o środki Unii
Europejskiej

2005

–

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

8.

Realizacja projektu

2007-2013

19 200 000

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

ca 30 600 000

w tym środki Unii
Europejskiej 22 900 000

Ogólna wartość projektu

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej
Unia Europejska w
ramach pomocy
technicznej

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacji traktować należy jako wstępne, orientacyjne
rzeczywiste koszty określą projekty rewitalizacji
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9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn – beneficjent końcowy
- opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wydział Strategii i
Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn
- przeprowadzi wszystkie prace przygotowawcze do projektowania (badania
konserwatorsko-architektoniczne, inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja zieleni,
geologia ) – Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta
Olsztyn
- wystąpi o pomoc techniczną na opracowanie projektów o dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej wraz z programem funkcjonalno-przestrzennym – Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn
- przewiduje się realizację projektu wraz z projektowaniem budowlanym (projekt
budowlany i wykonawstwo – stanowią koszty kwalifikowane projektu) – Wydział
Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.

•

Alternatywą jest podział przedsięwzięcia na etapy realizacji i opracowanie oddzielnych
projektów na każdy etap.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięć:
- % budynków poddanych rewitalizacji
- % terenu projektu poddany rewitalizacji
- ilość miejsc pracy powstałych w skutek rewitalizacji
- m2 budynków oddanych w użytkowanie publiczne.

•

Beneficjent końcowy informuje instytucję wdrażającą o przebiegu rewitalizacji (w imieniu
beneficjenta informacji udziela Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta
Olsztyn).

11. Public relations
•

Za public relations odpowiada:
- na etapie opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i formułowania
programu funkcjonalno-przestrzennego – Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta
Olsztyn
- na etapie wdrażania – Wydział Obsługi Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn
Prowadzone będą następujące działania w tym zakresie:
- spotkania, dyskusje publiczne oraz udostępnienie do wglądu planu zagospodarowania
przestrzennego,
- szeroka informacja w lokalnych środkach masowego przekazu
- plan zagospodarowania przestrzennego i program funkcjonalno-przestrzenny na
stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „D”
Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście
Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją
Wojska Polskiego.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren całkowicie wydzielony (ogrodzony) Z Lasu Miejskiego pełniącego funkcje
rekreacyjne dla Olsztyna. W sąsiedztwie leży Stadion Leśny, którego modernizacje
przerwano. Istnieje możliwość funkcjonowania jako kompleksu rehabilitacyjnego,
sportowego ze Stadionem. Walory Lasu Miejskiego oprócz rekreacyjnych to edukacyjne
(edukacja ekologiczna).
Istnienie strzelnicy powojskowej wewnątrz lasu koliduje zarówno z wykorzystaniem lasu
jak i prowadzeniem racjonalnych upraw leśnych (niebezpieczeństwo pracowników lasu).

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Teren poza zasilaniem w energię elektryczną pozbawiony jest infrastruktury technicznej.

2. Ogólna charakterystyka obszaru
•

Teren o powierzchni ca 35,58 ha częściowo zadrzewiony, ukształtowany jako strzelnica
broni ręcznej. Kulochwyty mało skuteczne (wydobywanie się pocisków poza obszar
strzelnicy). Zaplecze strzelnicy substandardowe.
Wszystkie plany zagospodarowania miasta Olsztyna zakładały likwidację strzelnicy.

•

Istniejące użytkowanie obiektu
Strzelnica po opuszczeniu Olsztyna przez wojsko użytkowana jest przez Ligę Obrony
Kraju oraz zainteresowanych grup jako strzelnica.
Korzystają z niej także zainteresowani strzelaniem spoza Olsztyna.

•

Stan władania
Strzelnicą dysponuje Agencja Mienia Wojskowego, na części użytkownikiem wieczystym
jest Liga Ochrony Kraju.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Uwarunkowania determinowane są przez rekreacyjne, sportowe i edukacyjne
wykorzystanie lasu. Strzelnica stanowi obcą, kolidującą z wykorzystaniem lasu funkcję.
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•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Strzelnica zakłóca w Lesie Miejskim życie zwierząt i ptactwa.
Kolizje przede wszystkim wynikają z faktu, że jest źródłem hałasu.

•

Stan planowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lasu Miejskiego jest daleko
zaawansowany i jego zatwierdzenie przewidziane jest do połowy 2005 r.
Przewiduje się likwidację Strzelnicy rekomendując wspólne zagospodarowanie ze
Stadionem Leśnym jako Centrum sportu, rekreacji z dopuszczeniem edukacji
ekologicznej.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu
Teren strzelnicy stanowi potencjalna możliwość obiektów kubaturowych uzupełniających
funkcję Stadionu Leśnego.

4. Cele rewitalizacji
•

Usunięcie funkcji uciążliwej dla użytkowania Lasu Miejskiego i z uwagi na ochronę
środowiska przyrodniczego

•

Stworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego (z bazą kubaturową) wspólnie ze
Stadionem Leśnym.

•

Udostępnienie do tej pory zamkniętego obszaru mieszkańcom Olsztyna

•

Edukacja ekologiczna

5. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- zatwierdzenie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,
- przejecie terenu przez Gminę Olsztyn (alternatywnie przez wyłonionego wspólnie z
Agencją Mienia Wojskowego inwestora, który zrealizuje pożądany program),
- prace przedprojektowe (inwentaryzacja zieleni, badania hydrogeologiczne, mapa
sytuacyjno-wysokościowa,
- opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania i zabudowy w powiązaniu ze
Stadionem Leśnym, arboretum i układem ścieżek pieszych (dydaktycznych) i
rowerowych,
-

opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenu inwestycji, zabudowy,
powiązań komunikacją kołową i infrastrukturą techniczną z układem miejskim,
realizacja projektu.
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•

Działania społeczne
- program dydaktyczny w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej,
- tworzenie nowych miejsc pracy w powstających obiektach,
- włączenie obszaru w program działań i imprez miasta,
- włączenie obszaru w pełnienie funkcji sportowo-rekreacyjnych i innych Lasu
Miejskiego.

6. Oczekiwane efekty rewitalizacji terenu
•

Użytkowanie terenu zgodne z funkcjami obszarów otaczających.

•

Umożliwienie normalnego funkcjonowania Lasu Miejskiego.

•

Włączenie do tej pory zamkniętego terenu w obszar funkcjonalny lasu.

•

Rozwój sportu i rekreacji (w tym niepełnosprawnych).

7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji terenu.
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Zatwierdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

2.

Przejęcie terenu przez Gminę
Olsztyn lub wspólne z Agencją
Mienia Wojskowego znalezienie
inwestora

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn,
Agencja
Mienia Wojsk.

Inwestor
gwarantujący
realizację projektu
rewitalizacji

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2006

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

Alternatywnie
zależnie od
przyjętego tryby
realizacji

4.

Sformułowanie uwarunkowań
projektowania na tle koncepcji
układu komunikacyjnego, ścieżek
pieszych i rowerowych oraz
arboretum i Stadionu Leśnego

2006

Wydz.
Strategii i
Rozwoju
Urzędu Miasta
Olsztyn

Przy udziale Wydz.
Architektury i
Budownictwa oraz
MZDMiZ

5.

Opracowanie projektu budowlanego
terenu, obiektów i infrastruktury
technicznej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

We współpracy z
Agencją Mienia
Wojskowego
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6.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie inwestycji ze
środków Unii Europejskiej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn lub
inwestor

Wydz. Obsługi
Funduszy
Europejskich UM
Olsztyn lub inwestor

8. Plan finansowy inwestycji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

2.

Przejecie terenu

3.

2005

Miasto Olsztyn

2005-2006

Miasto Olsztyn lub
inwestor

Prace przedprojektowe (pomiary
syt.-wys., inwentaryzacja zieleni,
badania hydrogeologiczne)

2006

Miasto Olsztyn lub
inwestor

4.

Koncepcja zagospodarowania lasu
w rejonie: ścieżki, ścieżki rowerowe,
arboretum

2006

Miasto Olsztyn

5.

Opracowanie projektu
budowlanego, adaptacji zabudowy
nie podlegające wyburzeniu,
budowy obiektów nowych i
kompleksowego zagospodarowania
terenu (z sieciami infrastruktury
techn. i komunikacją)

2006-2007

Wybrany inwestor

6.

Opracowanie projektu – wniosku o
środki Unii Europejskiej

2006-2007

Wybrany inwestor

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Wybrany inwestor

13. Realizacja projektów modernizacji
ulic wraz z uzbrojeniem
Ogólna wartość projektu

ca 30 000 000

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji w podziale na lata realizacjo zostaną zapisane w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym – trwają prace nad jego aktualizacją (plan czteroletni aktualizowany corocznie – „krocząco” na
podstawie wykonania budżetu rocznego) na lata 2006-2010
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9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn
- Zatwierdzi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
- Przejecie terenu – alternatywnie Gmina Olsztyn lub we współpracy z Agencją Mienia
Wojskowego w trybie przetargu następuje znalezienie właściwego inwestora.
- Przeprowadza prace przedprojektowe (alternatywa – wybrany inwestor).
- Formułuje uwarunkowania do projektowania w oparciu o koncepcję zagospodarowania
terenów sąsiadujących.
- Opracowuje projekt budowlany terenu i obiektów (alternatywnie – wybrany inwestor).
- Opracowuje projekt – wniosek o dofinansowanie inwestycji z udziałem środków Unii
Europejskiej – alternatywnie wybrany inwestor.
- Podejmuje realizację projektu (alternatywnie – wybrany inwestor).

•

Agencja Mienia Wojskowego
- Współpracując z Gminą Olsztyn podejmuje decyzje dotyczące stanu władania terenu i
sposobu realizacji inwestycji oraz sposobu finansowania inwestycji.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- likwidacja uciążliwej funkcji w Lesie Miejskim
- włączenie funkcjonalno-przestrzenne terenu w użytkowanie lasu Miejskiego
(dotychczas wyłączonego)
- liczba utworzonych miejsc pracy na skutek realizacji inwestycji

•

O przebiegu realizacji beneficjenci informują instytucję wdrażającą.

11. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
- dokonanie przy udziale Agencji Mienia Wojskowego wyboru sposobu realizacji
projektu,
- projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji zostanie poddany publicznej dyskusji oraz
konsultacjom z potencjalnymi realizatorami przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu
Miasta Olsztyn,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poddany zostanie dyskusji
publicznej i wyłożeniu do wglądu publicznego,
- miejscowy plan oraz Lokalny Program Rewitalizacji będą propagowane w lokalnych
środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „E”
Teren koszar przy ul. Pstrowskiego.
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście (patrz mapka)
Teren położny na wschód od Śródmieścia miasta przy ulicy pełniącej, do czasu realizacji
obwodnicy, funkcje trasy wylotowej w kierunku Szczytna.
Teren położony miedzy zabudową mieszkaniową wzdłuż ul. Kościuszki, ul. Pstrowskiego,
ulicą dojazdową do szkoły oraz ul. Nową Niepodległości.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren ogrodzonych, zamkniętych koszar w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły, przyległy do
przyulicznej zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Kościuszki i terenu Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Zabudowa sytuowana wzdłuż granic terenu..
Dojazd od ul. Pstrowskiego poprzez bramę.
Funkcjonalnie z terenem koszar przy ul. Pstrowskiego powiązany jest sytuowany w
Śródmieściu obiekt sportowy – sala na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Piłsudskiego – dawna
sala Klubu Sportowego Milicji „Gwardia”. Służy on jako obiekt treningowo-sportowy Policji.
Obiekt ten należy rozpatrywać wraz terenem koszar.
Obecny użytkownik zamierza stworzyć warunki dla publicznego użytkowania zespołu
koszar i niektórych funkcji (np. basen, sala sportowa, teren nauki jazdy) dla użytku
publicznego mieszkańców Olsztyna.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Sieci infrastruktury technicznej w ulicy Pstrowskiego i Kościuszki.
Zespół posiada samodzielny rozkład sieci wprowadzając wody deszczowe do miejskiej
kanalizacji sanitarnej wpływając w czasie opadów na przeciążenie systemu kanalizacji
sanitarnej.

•

Ogólna powierzchnia terenu rewitalizowanego – 7,7 ha

•

Liczba istniejących budynków
- 10 budynków wpisanych jako zespół do rejestru zabytków – adaptowane
- 17 pozostałych – adaptacja zależna od projektu rewitalizacji: stanowiska Urzędu
Konserwatorskiego
- 1 budynek dawnej sali „Gwardii” przy al. Piłsudskiego.

•

Istniejące użytkowanie
Teren wraz z budynkiem przejęte przez Wojewódzką Komendę Policji.
Sposób użytkowania ilustruje mapa.
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Aktualny sposób użytkowania ulegnie zmianom w myśl programu użytkowego projektu
rewitalizacji. Sala „Gwardii” pozostaje w obecnej funkcji tzn. sali treningowo-kondycyjnej
Policji z funkcjami z nią związanymi (administracja, sport, ochrona, strzelnica).

•

Stan władania
Trwały zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji po przejęciu od Nadwiślańskiej Jednostki
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta forma władania dotyczy także sali
„Gwardii”.

2. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny i uwarunkowania konserwatorskie
Opis obiektów zespołu koszar z wpisu do rejestru zabytków - w skład zespołu wchodzą
następujące budynki:
a) Budynek koszarowy nr 1 (obecnie Komisariat Policji II)
Usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu, w pobliżu bramy wjazdowej.
Ustawiony kalenicą do wewnętrznej ulicy łączącej główne wejście do zespołu z placem
ćwiczeń
i pozostałymi obiektami. Elewacją frontową zwrócony na południowy-wschód, elewacją
tylną na północny-zachód. Do jego południowo-wschodniego narożnika przylega parterowy
budynek wartowni. Na północny-wschód od niego usytuowany koszarowy budynek nr 3
oddzielony wewnętrzną koszarową ulicą.
Murowany z cegły, otynkowany, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta z płytkim
ryzalitem skrajnym w cz. południowo-zachodniej elewacji frontowej i ryzalitem poziomym
w cz. środkowej elewacji frontowej, i dwoma ryzalitami skrajnymi i przybudówką na osi
środkowej elewacji tylnej (północno-za chód niej). Bryła zwarta, całkowicie podpiwniczona,
3-kondygnacyjna z nie użytkowanym poddaszem nad korpusem i użytkowanymi
poddaszami w partii ryzalitów, z ryzalitami skrajnymi w elewacji tylnej i jedno-kondygnacyjna
przybudówką na osi tej elewacji oraz płytkim ryzalitem. W elewacji frontowej, kryta w
korpusie dachem 2-spadowym, w ryzalitach dachami mansardowymi. Przybudówka w osi
elewacji tylnej kryta dachem trójspadowym. Pokrycie dachu z dachówki karpiówki.

b)

Budynek koszarowy nr 3
Budynek usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-wschodnim (do placu ćwiczeń). Przed elewacją
wewnętrzna ulica
i pas zieleni, elewacją tylną w kierunku południowo-zachodnim, elewacją szczytową
(południowo-wschodnia) zwrócony do ulicy prowadzącej od bramy do placu ćwiczeń, druga
elewacja szczytowa zwrócona w kierunku północno-zachodnim, za nią, w kierunku
północnym budynek nr 4.Murowany z cegły, otynkowany, wzniesiony na planie
wydłużonego prostokąta, z dwoma ryzalitami skrajnymi i ryzalitem centralnym w elewacji
frontowej (północno-zachodniej). Wnętrze w partii ryzalitów 2-traktowe z przelotowym
korytarzem dzielącym trakty, w korpusie 1,5 traktowe. Bryła zwarta, całkowicie
podpiwniczona, w korpusie
3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4-kondygnacyjrta, korpus kryty dachem
2-spadowym, ryzality skrajne i centralny kryte dachami mansardowymi. Pokrycie dachu
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z dachówki karpiówki. Elewacja frontowa (północno-wschodnia) na ceglanym, licowanym
i wtórnie pomalowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic.
c) Budynek koszarowy nr 4
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-zachodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku wschodnim (do placu ćwiczeń), elewacją tylną w kierunku
zachodnim. Przed elewacją frontową wewnętrzna ulica i pas zieleni odgradzający plac
ćwiczeń. Murowany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, na wtórnie
pomalowanym cokole z cegły ceramicznej licówki, dach kryty dachówką karpiówką. Bryła
zwarta, 4-członowa na którą składają się 2 skrajne ryzality, klatka schodowa i korpus.
Całkowicie podpiwniczona, 2-kondygnacyjna z użytkowym poddaszem, w ryzalicie lewym
i klatce kryta dachem mansardowym, w ryzalicie prawym dachem pulpitowym, w korpusie
dachem 3-spadowym. Elewacja frontowa (wschodnia)na ceglanym, licowanym i wtórnie
malowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic. Na obu kondygnacjach
prostokątne otwory okienne, naroża ryzalitu ujęta w płaskie pilastry zakończone
uproszczonymi głowicami.
d) Budynek magazynowy nr 8
Budynek wolnostojący, usytuowany w północno-zachodniej części zespołu, na ogrodzonym
terenie, elewacją frontową zwrócony w kierunku południowo-wschodnim. Przed elewacją
frontową pas zieleni i wewnętrzna ulica. Murowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie
c/w, na ceglanym, licowanym i wtórnie malowanym cokole. Ściany wewnętrzne z cegły
i o konstrukcji drewnianej obitej 2-stronnie płytą twardą, dach kryty wtórnie eternitem.
Wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, niepodpiwniczony, 1 -kondygnacyjny z
nieużytkowanym poddaszem. Bryła zwarta, 1-kondygnacyjna, kryta dachem 4-spadowym,
2-traktowa. Elewacja frontowa (południowo-wschodnia) na ceglanym, licowanym i wtórnie
malowanym cokole. Narożniki budynku ujęte w płaskie, tynkowane lizeny, takie same lizeny
oddzielają osie otworów okiennych i drzwiowych. Elewacja zamknięta prostym, drewnianym
gzymsem.
e) Budynek nr 22 - dawne stajnie, obecnie magazyny
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku południowo-zachodnim, elewacją tylną w kierunku północnowschodnim. Wokół budynku ciąg komunikacyjny, do elewacji bocznej, północno-zachodniej
przylega stacja paliw (zbudowana w miejscu nieistniejącej części budynku).
Murowany z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej: na ceglanym,
licowanym i wtórnie pomalowanym cokole. Dach kryty dachówką karpiówką. Wzniesiony na
rzucie 2 prostokątów, wydłużonego do którego krótszego boku północno-zachodniego
przylega drugi, znacznie krótszy i węższy (dobudówka). Wnętrza wszystkich części o
układzie 1-traktowym. Bryła zwarta, niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna z użytkowym
poddaszem, w części środkowej 2-kondygnacyjna dobudówka kryta dachem 2-spadowym.
Elewacja frontowa (południowo-zachodnia) na ceglanym, licowanym i wtórnie malowanym
cokole do którego mocowane są stalowe kółka do wiązania koni z prostokątnymi otworami
okiennymi i drzwiowymi. Przybudówka od lewej 3-osiowa z prostokątnymi otworami
okiennymi na ceglanych podokiennikach w osi 1 i 2 od lewej i prostokątnym otworem
drzwiowym w 3 osi. Właściwy budynek w lewej, niższej części 7-osiowy z prostokątnymi
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otworami okiennymi na podokiennikach. Część środkowa, 2-kondygnacyjna, symetryczna,
z prostokątnymi otworami okiennymi na podokiennikach w osi 11 i 13 oraz prostokątnym
otworem drzwiowym w osi 12. Osie oddzielone w pionie od siebie płaskimi lizenami
przebiegającymi od cokołu do gzymsu wieńczącego. Część prawa z prostokątnymi
otworami okiennymi na podokiennikach oraz prostokątnymi otworami drzwiowymi. Facjatki
z drzwiami transportowymi, w połaci dachowej lewej i prawej, w niższej części po 2 lukarny.
f)

Budynek nr 23 (obecnie warsztat)
Budynek wolnostojący, usytuowany w północno-zachodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku południowo-zachodnim. Przed elewacją frontową i bocznymi
wewnętrzna ulica, elewacja tylna (północno-wschodnia) przesłonięta wtórnie dobudowaną
częścią magazynową. Murowany z cegły ceramicznej, na ceglanym cokole, dach kryty
dachówką karpiówką. Wzniesiony na planie prostokąta, w części środkowej 2-traktowa,
w częściach bocznych 1-traktowy - wtórnie dobudowana część magazynowa również na
planie prostokąta, 1-traktowa.
Bryła zwarta, niepodpiwniczona, 1-kondygnacyjna, kryta dachem 4-spadowym, wtórnie
dobudowana część magazynowa kryta dachem płaskim. Elewacja frontowa (południowozachodnia) na ceglanym, otynkowany cokole, 9-osiowa. Elewacja zwieńczona drewnianym
gzymsem.

g)

Budynek nr 25 - hala sportowa
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu, elewacją
frontową zwrócony w kierunku północno-zachodnim, elewacją tylną w kierunku południowowschodnirn. Przed elewacją frontową pas zieleni i wewnętrzna ulica, za elewacją tylną
wewnętrzna ulica i ogrodzenie zespołu. Budynek murowany z cegły ceramicznej,
obustronnie otynkowany, na ceglanym cokole wtórnie malowanym. Dach kryty wtórnie papą.
Budynek wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, 1-traktowy. Bryła zwarta, częściowo
podpiwniczona pod południowo-zachodnią częścią (kotłownia), 1-kondygnacyjna kryta
dachem 2-spadowym. Elewacja frontowa (północno-zachodnia) na ceglanym, wtórnie
pomalowanym cokole. Poszczególne pary otworów okiennych i drzwiowych oddzielone
płaskimi lizenami biegnącymi od cokołu do gzymsu. Takie same lizeny obejmują narożniki
budynku. Elewacja zamknięta gzymsem.

h)

Budynek koszarowy nr 26
Budynek usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-zachodnim (do placu ćwiczeń), przed elewacją trawnik i
wewnętrzna ulica. Za elewacją tylną wewnętrzna ulica i dalej ogrodzenie zespołu. Od strony
północno-wschodniej oddzielony wewnętrzną ulicą od budynku nr 26 (hala sportowa), a od
strony południowo-zachodniej od budynku nr 27. Murowany z cegły, na ceglanym,
licowanym i wtórnie malowanym cokole, elementy dekoracyjne elewacji (pilastry,
zwieńczenia otworów drzwiowych), dach kryty dachówką karpiówką. Budynek wzniesiony
na planie wydłużonego prostokąta, z dwoma ryzalitami skrajnymi i ryzalitem centralnym w
elewacji frontowej (pótnocno-zachodniej) i dwoma ryzalitami skrajnymi i centralnie
umieszczonym ryzalitem pozornym w elewacji tylnej (południowo-wschodniej). Bryła zwarta,
całkowicie podpiwniczona, w korpusie 3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4kondygnacyjna, korpus kryty dachem 2-spadowym. ryzality skrajne i centralny kryte
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dachami mansardowymi. Elewacja frontowa (północno-zachodnta) na ceglanym, licowanyrn
i wtórnie pomalowanym cokole w którym prostokątne otwory okienne piwnic.
W I kondygnacji ryzalit środkowy flankowany przez dwie przybudówki mieszczące wejścia
do budynku. Elewacje frontowe przybudówek 2-osiowe - z prostokątnym otworem
okiennymi i drzwiowym nad którym prostokątne okno doświetlające klatkę schodową. Przy
przybudówce północno-wschodniej mniejsza przybudówka 1-osiowa z prostokątnym
otworem okiennym mieszcząca wejście do piwnicy, l kondygnacja zamknięte prostym
kordonowym gzymsem.
i)

Budynek nr 27 (obecnie budynek Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie)
Budynek wolnostojący, usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacja
frontową (wejściową) zwrócony w kierunku północno-zachodnim (do ulicy łączącej bramę
z placem ćwiczeń), elewacją tylną (obecnie przesłoniętą przez późniejszą dobudówkę).
Murowany z cegły, na ceglanym, licowanym i wtórnie pomalowanym cokole, obustronnie
otynkowany. Dach kryty dachówką holenderką. Wzniesiony na rzucie wydłużonego
prostokąta, z ryzalitami pozornymi w obu dłuższych elewacjach i z prostokątną na planie
przybudówką (wtórną) od południowego-wschódu, dwu i półtraktowy, z traktami
przedzielonymi korytarzem. Bryła zwarta, podpiwniczona, 2-kondygnacyjna z nie
użytkowanym poddaszem, kryta dachem 4-spadowym. Do południowo-wschodniej części
budynku przylega późniejsza, 2-kondygnacyjne przybudówka kryta dachem pulpitowym. Na
II kondygnacji, na osi, prostokątny otwór okienny. Kondygnacja zamknięta gzymsem.

j)

Budynek koszarowy nr 29
Budynek usytuowany w południowo-wschodniej części zespołu. Elewacją frontową
zwrócony w kierunku północno-zachodnim. Przed budynkiem (od strony północnozachodniej) urządzony skwer z niską i wysoką zielenią, za budynkiem wewnętrzna ulica i
ogrodzenie zespołu. Murowany z cegły pełnej, obustronnie otynkowany, gzyms wieńczący
drewniany, dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie, wzniesiony na planie
wydłużonego prostokąta, z dwoma skrajnymi ryzalitami w elewacji tylnej i dwiema
przybudówkami na planie prostokąta, mieszczącymi wejścia przy elewacji tylnej
(południowo-wschodniej).
W korpusie układ wnętrza 1,5-traktowy, w ryzalitach 2,5-traktowy. Bryła zwarta, całkowicie
podpiwniczona, w korpusie 3-kondygnacyjna, w partii ryzalitów skrajnych 4-kondygnacyjna,
korpus kryty dachem 2-spadowym. Ryzality skrajne kryte dachami mansardowymi,
przybudówki wejściowe kryte dachami płaskimi, Iukarny w ryzalitach kryte daszkami 2spadowymi. Elewacja frontowa (północno-zachodnia) na cokole obłożonym lastryko, gładka,
pozbawiona wystroju architektonicznego z prostokątnymi otworami okiennymi na wszystkich
kondygnacjach. Elewacja zwieńczona drewnianym gzymsem, w połaci dachowej korpusu trzy
równomiernie rozmieszczone okna doświetlające strych, tzw. powieki. W dolnych połaciach
dachu ryzalitów po dwie Iukarny z dekoracyjnymi zwieńczeniami w formie trójkątnych,
oprofilowanych szczytów.

k)

W części północno-wschodniej zespołu koszar - za budynkiem nr 22 (dawne stajnie)
usytuowany jest szereg budynków (garaże i warsztaty) oznaczone nr 12,13,14,18,19, 20,
21. Są to obiekty które powstały w trakcie rozbudowy zespołu - po roku 1933.
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Mała architektura
- Pomnik (tablica pamiątkowa) na zieleńcu przed budynkiem nr 29
- Pomnik gen. K. Świerczewskiego przed budynkiem koszarowym nr 3.
Sala „Gwardii” została wpisana do rejestru zabytków i objęta ochroną konserwatorską.
Oprócz fuknkcji administracyjnych i pomocniczych zawiera salę sportową, dwie strzelnice
w piwnicach.

•

Warunki konserwatorskie
Wynikające z wpisu do rejestru zabytków, trudne z uwagi na konieczność działań
termomodernizacyjnych budynków.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Usytuowanie terenu oraz warunki hydrogeologiczne są analogiczne jak zabudowy wzdłuż
ul. Kościuszki i sąsiadującej szkoły.
Teren wymaga uporządkowani gospodarki wodno-ściekowej zaś dobór nowych funkcji
użytkowych nie może kolidować z sąsiedztwem (szkoła, zabudowa mieszkaniowa, teren
uczelni).
Stację paliw należy dostosować do aktualnych wymogów ochrony środowiska (czas jej
powstania nie gwarantuje spełnienia współczesnych wymogów ochrony środowiska).
Konieczne są badania określające możliwość skażenia gleby oraz modernizacja stacji
paliw. W projekcie rewitalizacji należy zachować układ zieleni wysokiej, także poza
obszarem wpisanym do rejestru zabytków. Wskazane są działania termomodernizacyjne i
rezygnacja z ogrzewania paliwem stałym.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
- Kanalizacja sanitarna wymaga modernizacji z uwagi na czas budowy, obowiązujące
wtedy normy i przepisy. Podłączona do systemu miasta w ul. Nowej Niepodległości oraz
ul. Pstrowskiego.
- Kanalizacja deszczowa włączona obecnie do kanalizacji sanitarnej wymaga
modernizacji i przebudowy oraz włączenia do miejskiego systemu kanalizacji
deszczowej (zbędne obciążenie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków).
- Siec wodociągowa z uwagi na stan dekapitalizacji (czas budowy, obowiązujące wtedy
przepisy i technologiczne rozwiązania) wymaga modernizacji. Włączenie do sieci
miejskiej w ul. Pstrowskiego.
- Siec ciepłowniczą z uwagi na wymogi ochrony środowiska i efektywność należy
przebudować i włączyć do sieci cieplnej wysokoparametrowej w ul. Nowej
Niepodległości.
- Stan łączności zabudowy dawnych koszar wymaga z uwagi na specyfikę użytkowania
(Policja) budowy nowego systemu.
- Układ komunikacyjny (kołowy i pieszy) obsługujący zabudowę wymaga porządkowania,
modernizacji i dostosowania do nowych potrzeb.
Teren i obiekty nieprzystosowane do użytkowania przez niepełnosprawnych. Dotyczy to
także sali „Gwardii”.
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•

Stan techniczny zabudowy
Stan zróżnicowany, budynki koszarowe – średni, gospodarcze i pomocnicze – poniżej
średniego. Dopuszcza się przebudowę budynków pod nadzorem urzędu
konserwatorskiego. Przeprowadzony audyt wskazuje na potrzebę termomodernizacji
budynków.
Stan techniczny sali „Gwardii” znajduje swoje odbicie w zakresie niezbędnych działań
(patrz dalej).

•

Stan planowania i projektowania
Teren nieobjęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Olsztyna
wskazuje teren jako wymagający rewitalizacji i przystosowania do współczesnych potrzeb.
Budynki objęte zostały audytem dla celów termomodernizacyjnych. Cztery budynki
posiadają dokumentację techniczno-projektową pozwalającą na ich przystosowanie do
nowych potrzeb i aplikowania o środki Unii Europejskiej.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu i obiektów
Teren i obiekty w pełni przydatne są dla potrzeb Policji szczebla miejskiego, wojewódzkiego
i Centralnego Biura Śledczego. Teren może być ogólnodostępny.
Niektóre z funkcji istniejących i planowanych mogą być dostępne dla mieszkańców
Olsztyna włączając zespół w struktury miasta (sala gimnastyczna, basen, urządzenia
terenowe).

Z walorów konserwatorskich i historycznych zespołu zabudowy wynikają ograniczenia w
zakresie przekształceń budynków i zagospodarowania terenu, dotyczy to także sali „Gwardii.

3. Cele rewitalizacji terenu i zabudowy adaptowanej w tym sali „Gwardii”
•

Włączenie do tej pory zamkniętego obszaru w strukturę miasta.

•

Stworzenie zespołu otwartego na mieszkańców miasta, przyjaznego dla
niepełnosprawnych i petentów, zbliżające Policję do społeczeństwa.

•

Udostępnienie niektórych obiektów i urządzeń mieszkańcom Olsztyna.

•

Włączenie zespołu zabudowy w przestrzeń miejską, poprzez jej funkcjonalność i estetykę
podniesienie rangi prestiżu Policji i wpłynie to też na skuteczność w zakresie walki z
przestępczością.

•

Ochrona dziedzictwa kulturowego w postaci całego zespołu zabudowy powojskowej oraz
pojedynczych budynków.

•

Porządkowanie infrastruktury technicznej i włączenie jej w systemy infrastruktury
technicznej miasta.
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•

Rozwój funkcji metropolitarnych miasta Olsztyna jako stolicy regionu Warmińsko-Mazurskiego (Komenda Wojewódzka Policji, Centralne Biuro Śledcze).

4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- opracowanie kompleksowej koncepcji zagospodarowania zespołu z podziałem na etap,
realizacji z uwzględnieniem sieci infrastruktury technicznej,
- opracowanie Projektów rewitalizacji dla poszczególnych etapów realizacji,
- adaptacja budynków dla nowych potrzeb z uwzględnieniem działań
termomodernizacyjnych (i wytycznych konserwatorskich),
- porządkowanie układu sieci infrastruktury technicznej (projekty, realizacja),
- wyburzenia, przebudowa, modernizacja budynków pomocniczych,
- budowa basenu pływackiego krytego z wykorzystaniem istniejącego basenu otwartego,
- urządzenie terenu i budowa urządzeń terenowych w tym np. placu nauki jazdy,
- termomodernizacja budynków w tym sali „Gwardii”,
- pełna modernizacja sali „Gwardii” (termomodernizacja łącznie ze stropodachami,
wszystkie instalacje, elewacje, modernizacja wnętrz w tym strzelnicy kulowej i śrutowej).

•

Działania społeczne
- otwarcie całego zespołu dla społeczności miasta Olsztyna i regionu,
- dostosowanie terenu i budynków dla niepełnosprawnych,
- udostępnienie dla szerokiej publiczności obiektów sportowych i ćwiczeń,
- budowanie prestiżu Policji przez podniesienie walorów funkcjonalnych i estetycznych
zespołu zabudowy,
- poprawa skuteczności działania Policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu
•

Włączenie zespołu w strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta i powiązanie go z
systemami infrastruktury technicznej Olsztyna.

•

Stworzenie warunków dla dobrej pracy Policji i obsługi petentów w warunkach adaptacji
zabytkowego zespołu koszarowego dla nowych potrzeb.

•

Ochrona dóbr kultury przez rewitalizację dla nowych potrzeb.

•

Ochrona środowiska przez likwidację uciążliwości dla środowiska, przystosowanie
infrastruktury technicznej do współczesnych wymagań, oszczędności energetyczne oraz
zagrożeń skażenia gleby.
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6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji zespołu
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe (badania
konserwatorsko-architektoniczne,
hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

2.

Sformułowanie uwarunkowań
projektowania (konserwatorskie)

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

3.

Opracowanie projektu budowlanego
terenu, obiektów i infrastruktury
technicznej, podział na etapy
realizacji

2005-2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

4.

Opracowanie projektów – wniosków
o dofinansowanie inwestycji ze
środków Unii Europejskiej (kilka
oddzielnych projektów)

2006

Komenda
Wojewódzka
Policji

7.

Realizacja inwestycji

2007-2013

Z udziałem władz
centralnych Policji

Z udziałem władz
centralnych Policji

7. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologiczne, pomiar
sytuacyjno-wysokościowy,
inwentaryzacja zieleni wysokiej)

2005-2006

Budżet Policji

2.

Opracowanie projektu budowlanego
zagospodarowania terenu, obiektów
i infrastruktury technicznej

2005-2006

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej
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3.

Opracowanie projektu wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

4.

Realizacja inwestycji

Ogólna wartość projektu
w tym sala „Gwardii”

2006

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej

2007-2013

Budżet Policji,
ewentualnie z
udziałem środków
Unii Europejskiej
ca 45 000 000
ca 200 000

w tym środki Unii
Europejskiej
33 750 000

* Przyjęte szacunkowe koszty realizacji traktować należy jako wstępne, orientacyjne rzeczywiste koszty określą
projekty rewitalizacji. Projekty określą też etapowanie realizacji

8. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Realizacja projektów rewitalizacji leży całkowicie w gestii Komendy Wojewódzkiej Policji.
Zakłada się alternatywnie możliwość ujęcia w kosztach kwalifikowanych opracowanie
projektów budowlanych oraz w ramach pomocy technicznej przygotowanie projektu –
wniosku o środki Unii Europejskiej wraz z projektem funkcjonalno-przestrzennym.

9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów:
- otwarcie obiektów dla mieszkańców Olsztyna poparte opinia korzystających,
- przystosowanie terenu i obiektów dla niepełnosprawnych,
- liczba budynków poddana rewitalizacji,
- % terenu objętego rewitalizacją.

•

Komenda Wojewódzka Policji monitoruje przebieg rewitalizacji informując o postępie
instytucję wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations rewitalizacji odpowiada Komenda Wojewódzka Policji poprzez swoje
służby i rzecznika prasowego.
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TEREN „F”
Poligon wojskowy w Pieczewie
1. Identyfikacja terenu
•

Położenie w mieście (patrz mapa)
Teren leży w południowo-wschodniej części miasta w sąsiedztwie nadajnika (masztu)
telewizyjnego i osiedla Pieczewo.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren nie jest ogrodzony, wojsko zaprzestało jego użytkowania po wycofaniu z miasta
jednostki pancernej. Służył odbywaniu krótkich ćwiczeń czołgów oraz piechoty..
Jest dostępny mieszkańcom lecz nieprzystosowany do użytkowania.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Teren nie posiada układu komunikacyjnego, utwardzonych dojazdów i sieci powiązanych
z układem miasta. Dojazdy z istniejących ulic.

•

Ogólna powierzchnia terenu ca 104,6 ha
Powierzchnia objęta rewitalizacją będzie określona w trakcie opracowywania projekt,
włączając tereny niekwalifikujące się do rewitalizacji terenów powojskowych.

•

Na terenie brak jest obiektów kubaturowych. Zostały rozebrane po opuszczeniu przez
wojsko. Pozostały fundamenty, strzelnica, prymitywny kanał do przeglądu pojazdów,
okopy transzeje i stanowiska strzeleckie.
Fragmenty terenu zadrzewione.

•

Istniejące użytkowanie
Niezorganizowane, przypadkowe użytkowanie spacerowe przez mieszkańców okolicznych
osiedli, bezdomni, dzikie wysypiska odpadów.

•

Stan władania (patrz mapa)
Teren własności Skarbu Państwa przed komunalizacją na rzecz Gminy Olsztyn.
Komunalizacja uzależniona jest od zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
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2. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Sąsiedztwo nadajnika telewizyjnego ze swą strefą ochronną

•

Ochrona środowiska
- przywrócenie możliwie naturalnego ukształtowania terenu (okopy, pozycje strzeleckie
czołgów, strzelnica itd.) i zapobieganie osuwiskom terenu,
- ochrona cennego drzewostanu

•

Komunikacyjne i infrastrukturalne powiązania terenu z miastem
Brak dróg i infrastruktury technicznej na terenie, dojazd istniejącymi ulicami miasta.

•

Stan planowania przestrzennego
Teren posiada koncepcję miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego
zatwierdzenie przewidziane jest w 2005 r. (patrz rys. planu).

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenu
Teren przydatny do zainwestowania w ramach powstającej dzielnicy mieszkalno-usługowej, na znacznym obszarze tereny parkowe o funkcji sportowej i rekreacyjnej. Tylko ta
część poligonu będzie przedmiotem projektu rewitalizacji.

3. Cele rewitalizacji terenu
•

Renaturalizacja ukształtowania terenu, likwidacja działań dewastacyjnych, usuniecie
fundamentów gruzu i odpadów a przez to stworzenie warunków dla przywrócenia terenu
miastu.

•

Ochrona cennego drzewostanu i zieleni wysokiej.

•

Zagospodarowanie terenu parkowego wyposażonego w urządzenia sportowo-rekreacyjne
służące osiedlom sąsiadującym.

•

Stworzenie infrastruktury technicznej służącej użytkowaniu terenów parkowych.

4. Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru
•

Działania gospodarcze i formalno-prawne
- zatwierdzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- komunalizacja terenu na rzecz Gminy Olsztyn
- prace przedprojektowe (badania hydrogeologiczne, inwentaryzacja i ocena zieleni),
- opracowanie projektu budowlanego parku wraz z komunikacją i sieciami infrastruktury
technicznej,
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-

•

opracowanie projektu pozwalającego na wystąpienie o współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej,
realizacja inwestycji.

Działania społeczne
- eliminacja niezorganizowanego wykorzystywania terenu (bezdomni, wysypiska) i
podniesienie bezpieczeństwa,
- stworzenie oferty dla spędzania czasu mieszkańców sąsiednich blokowisk w tym grup
młodzieżowych (tzw. „blokersów” – zapobieganie patologiom społecznym),
- poprawa warunków zamieszkania sąsiednich osiedli pozbawionych w znacznym
stopniu terenów zieleni.

5. Oczekiwane efekty rewitalizacji terenu
•

Włączenie terenu w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną przyległych osiedli.

•

Ochrona środowiska przy likwidacji istniejących zagrożeń wynikających z
dotychczasowego wykorzystania.

•

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców osiedli (różnych grup wiekowych).

6. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji poligonu.
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

w trakcie realizacji

2.

Komunalizacja terenu

2005

Urząd Miasta
Olsztyn

Po zatwierdzeniu
planu, wystąpienie
własne do Urzędu
Wojewódzkiego

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologia, inwentaryzacja
zieleni)

2005-2006

Urząd Miasta
Olsztyn

4.

Opracowanie projektu budowlanego
Parku

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

5.

Opracowanie projektu – wniosku o
współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Urząd Miasta
Olsztyn

6.

Realizacja projektu

2007-2013

Urząd Miasta
Olsztyn
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7. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2005

Miasto Olsztyn

2.

Komunalizacja terenu

2005

Miasto Olsztyn

3.

Prace przedprojektowe
(hydrogeologia, inwentaryzacja
zieleni)

2005-2006

Miasto Olsztyn

4.

Opracowanie projektu budowlanego

2006

Miasto Olsztyn

5.

Opracowanie projektu - wniosku o
współfinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Miasto Olsztyn lub
w ramach pomocy
technicznej ze
środków Unii
Europejskiej

6.

Realizacja projektu

2007-2013

Miasto Olsztyn +
środki Unii
Europejskiej

* Koszty realizacji projektu zostaną określone na etapie jego opracowania po zatwierdzeniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Koszty realizacji w podziale na lata realizacjo zostaną zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – trwają prace
nad jego aktualizacją (plan czteroletni aktualizowany corocznie – „krocząco” na podstawie wykonania budżetu
rocznego) na lata 2006-2010

8. System wdrażania Lokalnego programu Rewitalizacji
•

Gmina Olsztyn
- zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wydz. Strategii
i Rozwoju
- przejecie terenu w ramach komunalizacji – Wydz. Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
- prace przedprojektowe – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
- opracowanie projektu budowlanego – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Miejskich
- opracowanie projektu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Wydz.
Obsługi Funduszy Europejskich (ewentualnie w ramach pomocy technicznej Unii
Europejskiej)
- realizacja projektu – Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
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9. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- % powierzchni terenu objętego rewitalizacją
- włączenie terenu w użytkowanie miejskie

•

Przebieg rewitalizacji monitoruje Wydz. Obsługi Funduszy Europejskich przy udziale
Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
O przebiegu rewitalizacji informuje instytucje wdrażającą.

10. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydz. Obsługi Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn.
Realizuje przez:
- założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną poddane publicznej dyskusji,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego poddany zostanie dyskusji
publicznej i wyłożeniu do publicznego wglądu,
- miejscowy plan oraz Lokalny Program Rewitalizacji będą propagowane w lokalnych
środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.
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TEREN „G”
Zespół koszarowy przy ul. Warszawskiej
1. Identyfikacja obszaru
•

Położenie w mieście (patrz mapa)
Teren położony w południowo-zachodniej części miasta. Granice obszaru stanowią ul.
Armii Krajowej od wschodu, tory kolejowe i brzeg jeziora Kortowskiego od północy,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski od południa, ul. Warszawska – od wschodu.

•

Związki przestrzenne z organizmem miejskim
Teren położony peryferyjnie (w momencie powstania za miastem), ogrodzony i wyłączony
ze struktury miejskiej.

•

Powiązania z infrastrukturą techniczną miasta
Zespół koszar posiada samodzielną infrastrukturę techniczną (woda, kanalizacja
sanitarna, kanalizacje deszczowa, zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną) włączoną
w układ miejski do sieci w ulicach Warszawskiej i Armii Krajowej.

2. Ogólna charakterystyka obszaru
Zespół składa się z czterech terenów różniących się od siebie:
- właściwego terenu zabudowy koszar – powierzchnia ca 20,85 ha
- terenów otwartych z placami sportowymi i małym poligonem (położone między
koszarami, jeziorem Kortowskim oraz obszarem Uniwersytetu) – powierzchnia ca 33,66
ha
- podmokłych łąk cieku łączącego jezioro Ukiel z Kortowskim (na północ od ul. Saperów)
– powierzchnia ca 10,4 ha
- zabudowanego terenu techniczno-logistycznego (na północy miedzy łąkami a torami
kolejowymi i ul. Armii Krajowej) – powierzchnia ca 16,62 ha
Do czasu opuszczenia zespołu przez wojsko nie formułuje się zasad rewitalizacji terenu
zabudowy koszar oraz zabudowy techniczno-logistycznej.
W wypadku opuszczenia terenów przez wojsko należy dla nich sformułować projekt
rewitalizacji.

•

Ogólna powierzchnia terenu objętego rewitalizacją (tereny sportowe i poligon oraz teren
łąk) – 81,3 ha. Ścisłe określenie powierzchni rewitalizowanej nastąpi po przekazaniu przez
wojsko oraz w trakcie opracowywania projektu rewitalizacji.

•

Na terenie nie występuje zabudowa kubaturowa (z wyjątkiem hali sportowej w
sąsiedztwie).
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•

Istniejące użytkowanie terenów i budynków
Tereny chwilowo nie poddawane rewitalizacji stanowią zaplecze logistyczne,
administracyjno-techniczne oraz szkoleniowe jednostek wojskowych regionu.
Hala sportowa jest udostępniana przez wojsko ludności cywilnej, służy organizacji
zawodów i imprez sportowych.
Tereny sportowe, plac ćwiczeń oraz mały poligon nie są użytkowane.
Łąki – teren niebudowlany stanowiące ekologiczny korytarz między jeziorem Kortowskim
i Ukiel jest nieużytkiem nieprzydatnym do zabudowy.

•

Stan władania (patrz mapa)
Tereny otwarte są przedmiotem pertraktacji miedzy władzami wojskowymi a
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim – Uniwersytet podjął starania ich wykupu w celu
powiększenia obszaru campusu – Kortowo i utworzenia ogrodu botanicznego.

3. Najważniejsze uwarunkowania rewitalizacji
•

Rys historyczny
Zespół koszarowy został wybudowany na kilka lat przed II Wojną Światową (zakończono
budowę w 1939 r.) na terenie należącym do Szpitala Psychiatrycznego, obecnie
stanowiącego campus Kortowo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Zespół użytkowany był przez Oficerską Szkołę Uzbrojenia a następnie zaczął pełnić
funkcje obecną.
Obecne użytkowanie (brak swobodnego dostępu) nie pozwala na pełną dokumentację
urbanistyczno-architektoniczną, ogólną charakterystykę zabudowy ilustrują załączone
zdjęcia.
Zabudowa koszarowa to nowoczesny obiekt wojskowy charakterystyczny dla początku
XX wieku o znacznych walorach konserwatorskich, z bardzo starannie
zagospodarowanymi wnętrzami urbanistycznymi. Obiekty i teren nie są wpisane do
rejestru zabytków.
W wypadku opuszczenia przez wojsko i formułowaniu projektu rewitalizacji należy zespół
traktować jako posiadający duże walory architektoniczno-konserwatorskie i poddać
rygorom z tego wypływający.
Zabudowa terenu pełniącego funkcje gospodarczo-logistyczne bezładna, narastająca
przez lata użytkowania. Jako zespół bezwartościowa ze względów historycznokonserwatorskich.

•

Uwarunkowania ochrony środowiska
Przedmiotem szczególnej ochrony musi być ciek miedzy jeziorem Ukiel i Kortowskim
a także zagospodarowanie brzegów jeziora Kortowskiego.
Jezioro Kortowskie zostało zanieczyszczone niekontrolowanym spływem ścieków
szczególnie z terenu o funkcjach techniczno-logistycznych. Niezbędne jest
uporządkowanie gospodarki wodnej w sposób zabezpieczający zarówno ciek jak i jezioro.
Na terenie koszar istnieje stacja paliw wymagająca modernizacji szczególnie z uwagi na
warunki hydrogeologiczne obszaru oraz zagrożeń skażeniem jeziora Kortowskiego.
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Stacje paliw powstające w latach 60-tych i wcześniej nie spełniają współczesnych
wymogów ochrony środowiska.
Modernizacja musi być poprzedzona badaniami skażenia gleby w rejonie zbiorników raz
ekspertyzą zagrożenia skażeniem wód powierzchniowych i wgłębnych.

•

Stan techniczny sieci infrastruktury technicznej
Na terenach poddawanych rewitalizacji nie występują sieci infrastruktury technicznej.
Przy opracowaniu projektu rewitalizacji pozostałych terenów po opuszczeniu przez wojsko
należy dokonać oceny stanu technicznego sieci wyciągając stosowane wnioski projektowe
uwzględniające wymogi ochrony środowiska (patrz wyżej).

•

Stan techniczny zabudowy
W części koszarowej uznać należy za średni i dobry. Konieczne jest poddanie budynków
remontom bieżącym i adaptacji dla współczesnych potrzeb.
W części techniczno-logistycznej w trakcie opracowywania projektu rewitalizacji konieczne
jest przeprowadzenie stosownych ekspertyz celem podjęcia decyzji wyburzeniowych.

•

Stan planowania przestrzennego
Zespół koszar nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Po sfinalizowaniu przejęcia terenów przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski lub
opuszczeniu terenów przez wojsko konieczne jest opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rygorach obowiązujących przepisów oraz w
zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.
Olsztyna.

•

Potencjalne możliwości wykorzystania terenów i obiektów
Usytuowanie terenów oraz obiektów w mieście a także ich układ wewnętrzny
predysponuje je do wykorzystywania jako uczelnię. Za takim wykorzystaniem przemawia
także strategia rozwoju funkcji uczelnianych w Olsztynie.
Plan zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
przewiduje przy granicy terenu poligonu utworzenie nad jeziorem Kortowskim ogrodu
botanicznego i arboretum. Wskazane jest aby objął on także tereny poligonu tworząc
otulinę jeziora Kortowskiego. Tereny wzdłuż cieku z jeziora Ukiel należy pozostawić jako
jego zieleń ochronną cieku i korytarz ekologiczny na przedłużeniu ogrodu botanicznego.
Tereny sportowe i hala sportowa powinny nadal pełnić istniejącą funkcję (sportową).
Teren i zabudowa o funkcji techniczno-logistycznej może stanowić obszar działalności
gospodarczej w wypadku opuszczenia jej przez wojsko.

4. Cele rewitalizacji.
•

Powiększenie terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a tym samym włączenie
terenów powojskowych w strukturę funkcjonalno-przestrzenną i społeczną – terenów do tej
pory z niej wyłączonych – Olsztyna.

•

Rozwój funkcji dotyczących Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego co skutkować będzie
także wzrostem liczby zatrudnionych pracowników uczelni i liczby studentów.

_________________________________________________________________________________________ 117
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

•

Ochrona środowiska przyrodniczego w szczególności jeziora Krzywego.

•

Poprzez rozwój Uniwersytetu rozwój metropolitarnych funkcji miasta Olsztyna.

5.

Działania prowadzące do rewitalizacji obszaru

•

Działania gospodarce i formalno-prawne
- przejecie terenów przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- porządkowanie nieuregulowanych spływów do cieku jeziora Ukiel – Kortowskie,
modernizacja cieku, zagospodarowanie zieleni, istniejących łąk jako przestrzeni
publicznej,
- renaturalizacja ukształtowania terenu dawnego poligonu przez likwidację terenowych
urządzeń,
- powiązanie funkcjonalno-przestrzenne terenu z campusem – Kortowo (likwidacja
ogrodzeń, ciągi komunikacyjne),
- urządzenie ogrodu botanicznego w powiązaniu z uczelnią,
- urządzenie terenów sportowych,
- budowa sieci infrastruktury technicznej odzyskanego terenu,
- porządkowanie i zagospodarowanie brzegów jeziora Kortowskiego.

•

Działania społeczne
- powiększenie terenu Uniwersytetu, stworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia
związanego z powstaniem ogrodu botanicznego i rozwoje uczelni,
- poprawa warunków funkcjonowania Uniwersytetu, rozwój edukacji ekologicznej
studentów i mieszkańców miasta,
- Wzrost liczby studentów przez rozwój uczelni,
- wzrost znaczenia uczelni w powiązaniu z miastem – wzrost wpływu uczelni na życie
miasta ograniczone peryferyjnym położeniem Uniwersytetu,
- dostępność dla studentów i mieszkańców terenów do tej pory wyłączonych ze struktury
funkcjonalno-przestrzennej Olsztyna.

6.

Oczekiwane efekty rewitalizacji zespołu

•

Włączenie obszaru w strukturę funkcjonalną Uniwersytetu i społeczną Olsztyna.

•

Ochrona jeziora Kortowskiego oraz stanu środowiska rejonu cieku łączącego jezioro Ukiel
i Kortowskie.

•

Powstanie nowych miejsc pracy związanych z założeniem i utrzymaniem ogrodu
botanicznego oraz rozwojem uczelni, wzrost liczby studentów.

•

Włączenie nieużytków w kompleks zieleni publicznej i racjonalne ich zagospodarowanie.
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7. Szczegółowy zakres przekształceń w ramach rewitalizacji terenów
Nr

Zadanie, działanie

Etap, rok
realizacji

Instytucja
realizująca

Uwagi

1

2

3

4

5

1.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

2006

Urząd Miasta
Olsztyn

Po przejęciu terenu
przez Uniwersytet

2.

Inwentaryzacja zieleni i projekt
ogrodu botanicznego obejmujący
kompleksowe zagospodarowanie
terenu oraz dobór materiału
roślinnego (roboty ziemne,
komunikacja, sieć wodociągowa,
kanalizacja deszczowa, oświetlenie,
tzw. mała architektura,
zagospodarowanie brzegów jeziora
itp.) wraz z terenami sportowymi

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

Po przejęciu terenu
przez Uniwersytet.

3.

Projekt modernizacji cieku między
jez. Ukiel i Kortowskim (powiązany
z melioracyjnym porządkowaniem
łąki)

2007

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

4.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2007

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

5.

Zagospodarowanie terenów
sportowych oraz budowa obiektów
pomocniczych i zaplecza boisk

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

6.

Opracowanie projektu – wniosku o
dofinansowanie ze środków Unii
Europejskiej

2006-2007

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

7.

Modernizacja cieku, melioracja łąki

2007-2013

Zarząd
Melioracji i
Urządzeń
Wodnych

8.

Realizacja (etapowo)
zagospodarowania terenu, ogrodu
botanicznego i terenów sportowych

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski

Roboty ziemne
likwidujące dawny
układ okopów
poligonu

Wg własnego
projektu (w tym
projektu sieci
infrastruktury
technicznej)

_________________________________________________________________________________________ 119
Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

__________________________________________________________________________________________

8. Plan finansowy realizacji
Nr

Zadanie, działanie

Przewidywa
ny okres
realizacji

Szacunkowe
koszty
realizacji *

Przewidywane
źródła finansowania

1

2

3

4

5

1.

Prace przedprojektowe
- inwentaryzacja zieleni
- badania hydrogeologiczne
- mapa sytuacyjno-wysokościowa

2006

2.

Kompleksowy projekt budowlany
ogrodu botanicznego i terenów
sportowych (wraz z robotami
ziemnymi, komunikacją pieszą i
kołową, sieci infrastruktury techn.,
zagospodarowaniem brzegów
jeziora, budową boisk oraz obiektów
zaplecza)

2006-2007

3.

Prace przedprojektowe
modernizacji cieku Kortówki i
melioracji łąk nad jego brzegami
(badania hydrogeologiczne
czystości wód, inwentaryzacja i
ocena stanu technicznego rowu
oraz melioracja łąki)

2006-2007

Zarząd melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

4.

Budowa ogrodu botanicznego

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski z udziałem
środków Unii
Europejskiej

5.

Budowa boisk i obiektów
pomocniczych

2007-2013

Uniwersytet
WarmińskoMazurski z udziałem
środków Unii
Europejskiej

6.

Projekt modernizacji cieku Kortówa i
melioracji łąki do niej przyległej

2006-20072013

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

Alternatywnie:
Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
współfinansowanie
Unii Europejskiej
Alternatywnie:
Uniwersytet
WarmińskoMazurski,
współfinansowanie
Unii Europejskiej
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7.

Modernizacja cieku Kortówki i
melioracja łąk przyległych

2007-2013

Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych,
współfinansowanie
Unii Europejskiej

* Rzeczywiste koszty określone zostaną na etapie opracowywania projektów rewitalizacji.

9. System wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (końcowy beneficjent projektu)
- przejmie tereny powojskowe,
- dokona inwentaryzacji zieleni, badania hydrogeologiczne i aktualizacji mapy
wysokościowo-sytuacyjnej terenu,
- opracuje kompleksowy projekt ogrodu botanicznego i zagospodarowania terenu boisk
włączając je funkcjonalnie, przestrzennie i w zakresie infrastruktury technicznej w
strukturę uczelni,
- sporządzi wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

•

Gmina Olsztyn z udziałem władz wojskowych
- opracuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i cieku (w tym
badanie czystości wód),
- uporządkuje niekontrolowany spływ wód deszczowych do cieku Kortówki.

•

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (beneficjent końcowy działań
modernizacyjnych cieku)
- przeprowadzi odpowiednie badania hydrogeologiczne terenu i cieku (w tym badanie
czystości wód),
- opracuje projekt modernizacji cieku Kortówki,
- przeprowadzi modernizację cieku i melioracji terenu przyległego.
Każde z tych działań będzie miało opracowany swój projekt, wymienione jednostki
organizacyjne będą beneficjentami końcowymi w swoim zakresie.
Dopuszcza się także opracowanie w oparciu o projekty cząstkowe wspólnego projektu
aplikującego o środki inwestycyjne w tym wypadku Wydział Obsługi Funduszy
Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn będzie koordynatorem.
Realizacja alternatywnie w oparciu o zasady żółtego lub czerownego FIDICA.

10. Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
•

Mierniki osiągnięcia celów
- włączenie funkcjonalne terenów w obszar campusu Kortowa,
- powstanie ogrodu botanicznego,
- ilość pracowników zatrudnionych do utrzymania ogrodu botanicznego,
- zagospodarowanie zespołu boisk,
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-

•

wzrost czystości wód cieku Kortówki,
uporządkowanie stosunków wodnych łąki wzdłuż Kortówki.

O przebiegu i zaawansowaniu rewitalizacji beneficjenci informują instytucję wdrażającą.

11. Public relations
•

Za public relations Lokalnego Programu Rewitalizacji odpowiada Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyn alternatywnie Uniwersytet WarmińskoMazurski.
Realizuje przez:
- Spotkania z potencjalnymi jednostkami: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Olsztyn.
- Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną poddane publicznej dyskusji w
trakcie opracowania przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania zostanie
poddany dyskusji publicznej przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Olsztyn.
- Lokalny Program Rewitalizacji i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
będą propagowane w lokalnych środkach masowego przekazu i na stronie internetowej
Urzędu Miasta Olsztyn.

•

W wypadku samodzielnego prowadzenia public realtion przez Uniwersytet WarmińskoMazurski całość działań poza wynikającymi z opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz programu rewitalizacji przejmą służby
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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