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Diagnoza prospektywna sfery przestrzenno-przyrodniczej
1. Analiza stakeholders
Analiza ma na celu identyfikację osób (grup ludzi), które mają realny lub potencjalny wpływ
na stan badanej sfery. Istotne jest także określenie rodzaju tego wpływu i siły z jaką
przyczynia się on (lub może przyczyniać) do kształtowania jej stanu w przyszłości. Poniższy
diagram w ogólnie ujętym schemacie przedstawia 5 grup osób i podmiotów, dla których
kryterium wyodrębniającym jest rodzaj powiązania z problematyką gospodarowania
przestrzenią. Można je określić grupami wspólnego interesu.
(1) W pierwszej grupie znalazły się podmioty instytucjonalne (w tym władze publiczne),
których zadaniem statutowym, misją bądź celem jest tworzenie warunków lub faktów
decydujących o regułach gospodarowania przestrzenią jak też i jej rzeczywistym stanie.
Władze publiczne spełniają, z racji swych obowiązków szczególną rolę w gospodarce
przestrzennej. Władze publiczne bowiem:
- ustanawiają i egzekwują zasady i normy prawne użytkowania i zagospodarowania
przestrzeni oraz rozstrzygają konflikty między uczestnikami gospodarki przestrzennej;
- reprezentują interesy państwa, interesy społeczności regionalnych i interesy społeczności
lokalnych w gospodarce przestrzennej, a realizując te, często różne, interesy muszą dbać o
spójność i ład całej polskiej przestrzeni,
- są podmiotami, które w ramach przyjętych zasad i norm, samodzielnie lub przez podległe im
podmioty, uczestniczą w zagospodarowywaniu przestrzeni, przystosowując ją poprzez
inwestycje publiczne do zaspokajania potrzeb społecznych i rozwoju gospodarczego;
- są podmiotami, które stosując przewidziane w prawie instrumenty, mają skłaniać
uczestników gospodarki przestrzennej do wyboru miejsca i sposobu działania w przestrzeni,
zgodnego z przyjętymi celami rozwoju społeczno-gospodarczego.
Z tych funkcji wynika odpowiedzialność władz publicznych za jakość i efekty gospodarki
przestrzennej, ich realizacja - to prowadzona przez władze publiczne polityka przestrzenna.
Polityka przestrzenna jest prowadzona w Polsce w układzie wielo-podmiotowym, jej
publicznymi podmiotami są Sejm i Rada Ministrów oraz samorządy województw i gmin.
Relacje między politykami prowadzonymi przez te podmioty oparte są teoretycznie o zasadę
subsydiarności, bez hierarchicznych zależności a ich spójność ma być uzyskiwana w trakcie
formułowania polityk przestrzennych oraz w negocjacjach, będących elementem procesów
ich realizacji, co wciąż pozostaje jeszcze niespełnionym dezyderatem.
Dostosowując polski system prawny do zmienionego radykalnie ustroju i zasad
gospodarowania oraz do ustawodawstwa Unii Europejskiej, władze ustawodawcze
wprowadziły i wprowadzają nadal nowe uregulowania prawne, dotyczące gospodarki
przestrzennej, ale ta ewoluująca regulacja daleka jest jeszcze od osiągnięcia wewnętrznej
spójności i stabilności.
W grupie tej znajdują się również pozostałe, względnie samodzielne instytucje (biura, izby,
inspektoraty itp.), które z urzędu zobowiązane są do określania reguł i nadzorowania
prawidłowego
rozwoju
i
gospodarowania
przestrzenią.
Ich
funkcjonowanie
przyporządkowane jest zwykle kompetencjom wojewody lub marszałka.

2

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

(2) W drugiej grupie znalazły się podmioty – zarówno publiczne jak i niepubliczne, dla
których właściwa gospodarka przestrzenią stanowi warunek możliwości ich
funkcjonowania, a ze względu na znaczenie społeczne świadczonych usług, których
obecność w gminie jest pożądana przez samorząd lokalny, istnieje silne uzasadnienie dla
spełnienia ich oczekiwań.
Działalność tych podmiotów stanowi uzupełnienie dla zadań samorządu. Mowa tu o takich
instytucjach jak policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, i inne podobne służby. Do
grupy tej zalicza się także podmioty, których działalność zapewnia świadczenia zaspokajające
nie tylko podstawowe potrzeby i oczekiwania społeczne ale także wykraczające poza zwykłe
poczucie bezpieczeństwa, takie jak wypoczynek, rozrywka czy rekreacja, Wśród nich istotną
grupę stanowią firmy turystyczne funkcjonujące na terenie miasta w oparciu o posiadaną bazę
infrastruktury rekreacyjnej, a także instytucje kultury, nauki i edukacji oraz sportowe.
(3) Do trzeciej grupy zostały zaliczone podmioty i osoby fizyczne stanowiące
bezpośrednich użytkowników i korzystających ze stosownie rozmieszczonych w
przestrzeni urządzeń i obiektów ze świadomością raczej pełni praw niż obowiązków
wynikających z zasad zrównoważonego rozwoju. Zaliczono do tej grupy także podmioty
istotne ze względu na fakt, że pozyskanie ich zaangażowania i potencjału przedmiotu ich
działalności może być pożądane z punktu widzenia równoważenia rozwoju.
W grupie trzeciej znajdą się przede wszystkim mieszkańcy gminy. Choć wielu z nich to także
przedsiębiorcy, urzędnicy, pracodawcy, pracownicy to niezależnie od wszelkich możliwych
kryteriów wyodrębnienia są to przede wszystkim mieszkańcy miasta. A więc ci, którzy
stanowiąc trzon społeczności lokalnej są podstawowym odbiorcą wszelkich świadczeń, dóbr i
efektów działalności gminy. To oni są podmiotem strategii rozwoju miasta i to z myślą o nich
jest ona opracowywana. W kontekście gospodarowania przestrzenią i ochrony środowiska
mieszkańcy mają najważniejszy głos co do sposobów jego wykorzystania. To im, a także ich
przyszłym pokoleniom ma służyć dziś kształtowana przestrzeń i środowisko przyrodnicze.
Oczekiwania mieszkańców będą z pewnością zróżnicowane tak jak ich odmienne interesy i
potrzeby, a także różne wyrobienie społeczne i obywatelskie. To zróżnicowanie wyrażane
będzie poprzez zróżnicowaną formę w jakiej zgłaszane będą oczekiwania i postulaty. Raz
będą to głosy indywidualnych osób innym razem wniesione przez grupę osób zrzeszoną w
takiej czy innej organizacji pozarządowej. Innym razem jeszcze będzie to możliwe przez
grupy bardziej lub mniej sformalizowane głosem ich przywódcy – lidera lokalnego lub
polityka. W istotnym stopniu na stan gospodarki przestrzennej i środowiska naturalnego
wpływać będą społeczności lokalne okolicznych gmin. Interesy tych społeczności mogą być
raz zbieżne z polityką miasta Olsztyna innym razem będą przeciwne ich pryncypiom.
Rozpoznanie tych oczekiwań oraz umiejętne ich skomponowanie z interesami miasta będzie
każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięć bądź negocjacji w procesie decyzyjnym samorządu
Olsztyna.
(4) Kolejną, czwartą grupę stanowią podmioty, dla których przestrzeń stanowi główny
lub jeden z głównych czynników ich egzystencji i rozwoju. Traktowana jako baza
działalności często stanowi przedmiot konkurencji. W interesie tej grupy podmiotów jest
stałe podnoszenie poziomu zainwestowania infrastrukturalnego co nie jednokrotnie
pozostaje w kolizji z przepisami o ochronie środowiska lub interesem innych
użytkowników. Grupa ta jest z jednej strony czynnikiem aktywizującym rozwój a
jednocześnie stanowi często największe zagrożenie dla utrzymania rozwoju w
równowadze.
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(5) Ostatnia, piąta grupa obejmuje media - podmioty odgrywające w społeczności rolę
opiniotwórczą. Relacje z podmiotami tworzącymi tę grupę mają istotne znaczenie dla
kształtowania postaw społeczności lokalnej, oraz rolę edukacyjną w zakresie budowania
społeczeństwa obywatelskiego. Jakkolwiek działalność podmiotów z tej grupy nie ma
charakteru bezpośredniej ingerencji w środowisko, to jej wpływu i znaczenia dla
kształtowania polityki gospodarowania przestrzenią nie da się przecenić.
Z punktu widzenia wpływu na przedmiot sfery ekologiczno-przestrzennej
oddziaływanie mediów będzie bardzo silne chociaż wpływ ten będzie pośredni. Siła ta będzie
istotna dla skuteczności kształtowania postaw i działalności tych wszystkich podmiotów, od
których uzależniona jest kondycja sfery. Nie dający się przecenić wpływ na ludzi i instytucje
może i powinien być zaangażowany do budowania korzystnej atmosfery i sprzyjających
relacji pomiędzy samorządem odpowiedzialnym za prawidłowy stan i rozwój przestrzeni i
środowiska, a podmiotami których działalność może mieć charakter oddziaływania
negatywnego. Media to podmiot(y), wobec których powinna być prowadzona polityka
pozwalająca na wykorzystanie posiadanego przez nie wpływu i siły oddziaływania dla
kształtowania przestrzeni w sposób uwzględniający fakt iż przestrzeń stanowi dobro wspólne.
Z oczywistych powodów powyższa analiza jest pobieżna i charakteryzuje w
najogólniejszy sposób podstawowe grupy uczestników gospodarowania przestrzenią.
Powiązania, funkcje i rola jaką odgrywają poszczególni uczestnicy składają się na całościowe
spojrzenie na tę problematykę. Powiązania te jak też i niedoskonałość przepisów, a także
świadczący o niezrozumieniu ważności dziedziny nieomal całkowity zanik na polskich
uczelniach kierunków kształcących urbanistów (Istotą zawodu urbanisty i planisty
przestrzennego jest racjonalne przekształcanie środowiska przez całościowe i kompleksowe
planowanie jego zagospodarowywania. Celem zawodu jest zaspakajanie potrzeb ludzi biologicznych, użytkowych (ekonomicznych, funkcjonalnych), psychicznych (bezpieczeństwo,
piękno, ład) poprzez racjonalną organizację przestrzeni.) składają się na dość (jak to wynika
z poniżej zawartych spostrzeżeń) negatywną ocenę stanu dziedziny jaką jest gospodarka
przestrzenna w Polsce.
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Rysunek 1. Stakeholders
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Stakeholders, których zainteresowanie optymalnym wykorzystaniem
przestrzeni oraz ochroną środowiska wynika z obowiązkowych zadań.
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Użytkownicy, których interes własny jest zbieżny z interesem
publicznym.
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1.1. Olsztyn oczami Mieszkańców miasta
W 1997, 2000 i 2003 roku prowadzone były badania opinii publicznej, których celem
było uzyskanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania miasta i władz samorządowych,
warunków życia, hierarchii potrzeb oraz wizji rozwoju miasta. Najważniejsze wnioski
wypływające z tych badań można sprowadzić do następujących stwierdzeń:
Identyfikacja mieszkańców z Miastem mierzona deklaracją pozostania lub migracji
pozostająca do roku 2000 na niezmienionym poziomie, zmalała w ciągu trzech lat. Odsetek
osób, które chciałyby opuścić Olsztyn wzrósł o 12,7 punktów procentowych i wyniósł 30,9%.
Więcej jest także osób deklarujących chęć wyjazdu zagranicę (z 2,2% w r. 2000 do 14,5% w
r. 2003.) Należy zwrócić uwagę na niski stopień identyfikacji z miastem (mierzony dążeniem
do zmiany miejsca zamieszkania) młodszego pokolenia. Tendencja ta wykazuje kierunek
wzrostowy, co oznacza, że więcej osób w wieku do lat 25 wyraża chęć opuszczenia Olsztyna.
Zjawiska tego nie da się wytłumaczyć wyłącznie naturalną skłonnością ludzi młodych do
poszukiwania nowych miejsc zamieszkania. Wydaje się istotne, aby w planowaniu
przyszłości miasta znalazły się elementy atrakcyjne dla młodszego pokolenia i to elementy
uzgodnione i wynegocjowane. Niezbędnym będzie w tym celu nawiązanie dialogu ze
środowiskami młodzieżowymi w celu wysondowania opinii odnoszących się do przyczyn
obniżonej identyfikacji i możliwości przeciwdziałania.
Zmalała chęć zmiany miejsca zamieszkania w obrębie Olsztyna (z 19,5% w r. 2000 do 7,8%
w r. 2003), co wskazuje na spadek zainteresowanie nowym budownictwem mieszkaniowym.
Potwierdzają tę hipotezę wyniki badań w części dotyczącej planów inwestycyjnych
respondentów. Nadal jednak korzystne warunki budownictwa mieszkaniowego mogą
zwiększać atrakcyjność Olsztyna i stanowić element wzrostu poziomu identyfikacji.
Podsumowując opinie o sytuacji materialnej na tle pozycji zawodowej i społecznej
respondentów można stwierdzić ogólnie, że społeczeństwo olsztyńskie nadal nie należy do
zasobnych materialnie. Nawet grupy usytuowane wysoko w hierarchii w znacznej części
określają swoją sytuację jako zaledwie zadowalającą. Teza o niskiej zasobności znajduje
potwierdzenie w rozkładach deklaracji oszczędzania lub inwestowania, które nawet
w grupach o najwyższym statusie nie przekraczają 20 % respondentów, a wśród osób o
statusie niższym kształtują się na poziomie kilku procent. Jednak w porównaniu z rokiem
2000 ocena własnej sytuacji materialnej poprawiła się w sposób znaczący, ponieważ o 10
punktów zmniejszyła się populacja osób stwierdzających, że nie wystarcza im pieniędzy i
mniej więcej o tyle samo zwiększył się odsetek badanych określających swój budżet jako
wystarczający.
W kwestii oceny sytuacji mieszkaniowej to średnia ocena systematycznie rośnie od
roku 1997 i kształtuje się powyżej połowy skali ocen. Trzeba zaznaczyć, że jest to jedynie
bardzo ogólna ocena sytuacji mieszkaniowej. Aktualnie prowadzone są badania mające dać
odpowiedź na pytanie jak powinna wyglądać polityka władz miasta aby wychodziła
naprzeciw oczekiwaniom, potrzebom i preferencjom mieszkańców co do rodzaju
budownictwa mieszkaniowego oraz otoczenia miejsca zamieszkania. Wyniki badań będą
wykorzystane przy opracowywaniu lokalnego programu rewitalizacji.
W obszarze wizji przyszłości Miasta zdecydowaną przewagę utrzymuje nadal wizja
kreująca miasto ośrodkiem rekreacji i turystyki oraz - w następnej kolejności - kultury.
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Dodatkowo ponad połowa respondentów opowiedziała się za nowym elementem wizji,
czyniącym z Olsztyna wiodący ośrodek regionalny nazwany umownie „miastem matką”.
Zmiany w poparciu poszczególnych elementów wizji wymagają prawdopodobnie innego
wyważenia proporcji oraz sprecyzowania założeń ogólnych w celu przełożenia na język
konkretów, sformułowań takich jak „ośrodek rekreacji i turystyki”, „ośrodek kultury” czy też
„ośrodek biznesu”, to jest język programów operacyjnych formułowanych dla
poszczególnych dziedzin.
Wśród najważniejszych dziedzin życia Miasta w latach 1997 - 2000 na plan pierwszy
wysunęło się bezpieczeństwo związane z odczuwanymi zagrożeniami, a dalej cały kompleks
problemów spowodowany krytycznym spojrzeniem na widoczne sfery: drogi, ulice, czystość,
estetyka, zieleń. W badaniach roku 2003 sfera bezpieczeństwa należy do najważniejszych,
lecz na pierwszym miejscu znalazł się stan dróg i ulic. Do utrwalonych zjawisk można już
zaliczyć zainteresowanie kulturą, wymienianą w wizji Miasta. Warto też zwrócić uwagę, że
w sferze odczuwanego dyskomfortu znalazły się takie dziedziny życia jak handel i usługi,
komunikacja zbiorowa i szkolnictwo. Natomiast powyżej średniej oceniono pomoc socjalną,
służbę zdrowia oraz problemy związane z mieszkalnictwem.
W świadomości mieszkańców podział środków na inwestycje, finansowanie
funkcjonowania miasta oraz zabezpieczenie socjalne, powinien być równomierny. Jednak
respondenci gotowi są przeznaczyć - odwrotnie niż trzy lata wcześniej – więcej środków na
inwestycje natomiast mniej na sferę socjalną.
Rozpatrując przyszłe możliwości warto zauważyć, że wśród dziedzin, których znaczenie
będzie wzrastać wraz z rozwojem gospodarczym znajdują się ponadto: infrastruktura miejska
a szczególnie układ komunikacyjny, mieszkalnictwo, kultura i rekreacja oraz sfera wolnego
czasu, ta ostatnia szczególnie ważna dla młodego pokolenia.
Proponowane przez większość respondentów rozwiązanie polegające na budowaniu
metropolitalnych funkcji Olsztyna poprzez rozbudowę w pierwszym rzędzie bazy
turystycznej, rekreacyjnej i sportowej może budzić pewne wątpliwości. Nie wnikając w
przyczyny takiego stanu rzeczy należy się z opiniami takimi liczyć jako pewnym faktem
społecznym. Jeśli więc z opracowań eksperckich wynikałyby odmienne zamierzenia to
należałoby wkroczyć na drogę dialogu społecznego w celu wypracowania rozwiązań
powszechnie akceptowanych. W przeciwnym wypadku polityka rozwoju Miasta
proponowana przez władze samorządowe może zostać odrzucona przez mieszkańców – ze
wszystkimi negatywnymi skutkami.
W kwestii atrakcyjności turystycznej oraz promocji Miasta opinia mieszkańców
nie zmieniła się od poprzedniego badania i jest nadal zgodna: Olsztyn należy do miast
atrakcyjnych pod względem turystycznym, lecz przy tym mało i nieefektywnie
promowanym. Jest to dość oczywisty sygnał do korekty działań w obszarze strategii,
obejmującym organizację promocji Miasta – organizację, ponieważ na tym polu działają
różne podmioty, od Urzędu Miasta poczynając poprzez firmy turystyczne oraz inne jednostki
gospodarcze, a na organizacjach pozarządowych kończąc.
W sprawie oceny zmian, jakie zaszły w ostatnich latach zdecydowanie najlepiej
oceniane są zmiany w handlu i usługach oraz komunikacji miejskiej. Jednak ocena
komunikacji miejskiej obniżyła się w porównaniu z rokiem 1997. Pozytywnie oceniono
poprawę w zakresie czystości i estetyki miasta, kultury, ochrony środowiska i oświaty –
trwałość tej oceny świadczy o dostrzeganych korzystnych zmianach. Blisko średniej oceny,
lecz już ze znakiem ujemnym, uplasowała się opieka socjalna. Postępy w tej sferze oceniane
są jednak znacznie niżej niż w 1997 roku. Infrastruktura techniczna, czyli stan dróg i ulic oraz
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oświetlenie i parkingi, oceniana także poniżej, lecz blisko średniej, zachowała swoją
poprzednia ocenę. Znacznie poniżej średniej, mieszczą się: służba zdrowia, bezpieczeństwo
publiczne oraz problemy mieszkaniowe.
Można przyjąć, że hierarchia potrzeb mieszkańców kształtuje się, w świetle badań,
głównie poprzez poczucie dyskomfortu wynikające z niesprawnego funkcjonowania pewnych
dziedzin życia miasta. Jeśli tak, to w monitorowaniu strategii rozwoju należy wyraźnie
oddzielać dwa segmenty: pierwszy, obejmujący program działań skierowanych na usunięcie
odczuwanych przez mieszkańców niedogodności oraz drugi, uwzględniający
w swoich założeniach ogólną wizję miasta będącą udziałem większości olsztynian.
Propozycja powyższa jest oczywiście pewnym uproszczeniem, ponieważ segmenty te
pozostają ze sobą w różnorakich związkach, jednak przyjęcie przedstawionego podziału
ułatwić powinno oddzielenie działań doraźnych od długofalowych a także podporządkować
cząstkowe problemy całościowej perspektywie rozwojowej.
Z danych dotyczących problematyki czasu wolnego wynika, że mieszkańcy Olsztyna
różnie oceniają dostępność miejsc spędzania czasu wolnego. Preferowane sposoby spędzania
czasu poza pracą i innymi obowiązkami wynikają głównie z wyboru, ale także po części z
braku pieniędzy na rozrywkę poza domem. Badanie przeprowadzone w 2003 roku nie jest w
stanie dać odpowiedzi na przyczyny kształtujące powszechny model zachowań w obszarze
kultury, rozrywki i rekreacji. Jednak fakt pozostaje faktem: mieszkańcy Olsztyna pozostają
głównie w domach, chociaż widoczne są symptomy zmian wywołane poprawą sytuacji
materialnej, wzbogaceniem oferty oraz zmianami obyczajowymi.
Sfera bezpieczeństwa jest szczególnie ważna dla mieszkańców Olsztyna. W
porównaniu z poprzednim okresem zaszły znaczące zmiany, ponieważ respondenci czują się
zdecydowanie bezpieczniej. Nie oznacza to, że sytuacja w tym zakresie nie budzi zastrzeżeń a
jedynie, iż uległa poprawie. Na niebezpieczeństwo w swojej okolicy najczęściej zwracają
uwagę mieszkańcy: Podgrodzia, Śródmieścia i Starego Miasta oraz Nagórek i Jarot.
Najbezpieczniej czują się osoby zamieszkałe w osiedlach domków jednorodzinnych.
Informacje powyższe w połączeniu z identyfikacją miejsc niebezpiecznych stanowią swoistą
mapę zagrożeń. Byłoby celowe przeprowadzenie specjalistycznej analizy zawierającej
studium porównawcze miejsc rzeczywiście szczególnie zagrożonych oraz miejsc uważanych za
takie przez mieszkańców Olsztyna. Prezentowane w Raporcie dane stanowią również materiał
wyjściowy dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Mieście.
Wśród instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ocenę najwyższą otrzymały:
straż pożarna, pogotowie gazowe i pogotowie ratunkowe natomiast oceny najniższe straż
miejska i policja. Straż Miejska oceniana jest lepiej niż trzy lata wcześniej. Niemniej 42,2%
respondentów uważa, że formacja ta nie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa a
zaledwie 19,2% respondentów uważa, że działalność Straży ma wpływ na poprawę
bezpieczeństwa.
Prywatyzacja mienia komunalnego nie wywołuje już skrajnych opinii. Stosunkowo
najwięcej jest zwolenników prywatyzacji majątku komunalnego pod postacią terenów
budowlanych, lokali użytkowych i mieszkań, natomiast znacznie mniej sprzedaży
wodociągów, ciepłownictwa i komunikacji zbiorowej. Obserwowane zmiany w okresie
ostatnich lat są w wymiarze ilościowym stosunkowo niewielkie, lecz uwagę zwraca fakt, że
spadek liczby zwolenników prywatyzacji odnosi się do wszystkich elementów mienia i
wszystkich usług komunalnych.
W ciągu trzech lat, jakie upłynęły między badaniami zmiany, jakie zaszły w opiniach
dotyczących pochodzenia inwestorów są stosunkowo niewielkie. Można w sumie zauważyć
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pewną liberalizację poglądów na pochodzenie kapitału, szczególnie wśród ludzi młodszych,
lepiej wykształconych, pracujących lub uczących się oraz kierowników różnych szczebli.
Spośród różnych form udziału samorządu lokalnego w budownictwie
mieszkaniowym olsztynianie na pierwszym miejscu stawiają budownictwo komunalne i
wynajem mieszkań. Następną preferowaną formą zasilania jest przygotowanie działek z
infrastrukturą i, na podobnym poziomie preferencyjnym, budowa mieszkań i ich sprzedaż.
Prezentowane opinie dotyczące budownictwa mieszkaniowego informują jak wielką wagę
przywiązują mieszkańcy Olsztyna do aktywnej polityki władz miejskich w sferze
budownictwa mieszkaniowego. Preferencje badanych nie dają jednoznacznych wskazówek w
kwestii wyboru form wspomagania, co skłania do przyjęcia w strategii rozwiązań
skierowanych do, zarówno bogatszych mieszkańców zorientowanych na przygotowanie
działek pod budownictwo jednorodzinne, jak też mniej zasobnych, zainteresowanych
budownictwem komunalnym i wynajmem mieszkań. (Szerzej nt mieszkalnictwa w
dokumencie: „Budownictwo mieszkaniowe – raport”)
Stanowisko większości respondentów w sprawie architektury miejskiej uległo
pewnym zmianom: poprzednio znaczna większość, bo prawie dwie trzecie uważała, że
przedstawiciele Miasta powinni mieć wpływ na kształt architektoniczny budynków, także
wznoszonych na prywatnych gruntach. W obecnych badaniach zbiorowość ta obejmuje nieco
ponad połowę badanych. Nadal jednak opisane poglądy należy uznać za istotny fakt
społeczny, z którym należy się liczyć przy zawieraniu umów sprzedaży, a także przy
staraniach o zmianę obecnego stanu prawnego.
Budowa nowych hipermarketów zyskuje akceptację jednej trzeciej respondentów,
podczas gdy sześć lat wcześniej zbiorowość ta obejmowała dwie trzecie populacji.
Preferowana jest głównie lokalizacja na obrzeżach miasta i, w drugiej kolejności, budowa
pomiędzy dużymi osiedlami.
Udział osób interesujących się działalnością władz miejskich zmalał w porównaniu z
rokiem 2000 o 6 punktów procentowych. Różnice w poszczególnych latach nie wskazują na
występowanie wyrazistej tendencji spadkowej zainteresowania a raczej na zmniejszenie
uwagi, na co wskazuje utrzymujący się na podobnym poziomie odsetek respondentów
wybierających słabsze warianty odpowiedzi: „raczej tak” oraz „raczej nie”. Gdyby jednak
proces ten przybierał na sile należałoby zbadać przyczyny, ponieważ źródłem osłabienia
mogą być zarówno postawy akceptujące jak i niechęć do lokalnej polityki.
Ocena działalności samorządów osiedlowych w opinii respondentów wypada raczej
krytycznie – działalność samorządów osiedlowych jest niedostrzegana przez mieszkańców
lub nawet postrzegana negatywnie. Mimo to mieszkańcy Olsztyna chcieliby, w większości
przypadków, zarówno uaktywnienia jak i zwiększenia kompetencji samorządów osiedlowych.
Wobec tak klarownych intencji, być może, należałoby uwzględnić rozszerzoną rolę tych
organów samorządowych oraz wprowadzić swoistą promocję takiej formy współzarządzania
miastem.
Odnośnie do źródeł informacji o działalności władz Miasta to w porównaniu z
rokiem 2000 zmniejszył się odsetek respondentów wskazujących na prasę i – w drugiej
kolejności - radio. Informacje o działalności władz samorządowych Olsztyna czerpane są
głównie z prasy – najczęściej wymieniana jest Gazeta Olsztyńska. Następnym w kolejności
medium jest radio – najczęściej wskazywane jest Radio Olsztyn. Telewizja zajmuje trzecie
miejsce. Nieformalne źródła informacji plasują się na czwartej pozycji. Znikomą rolę
odgrywają bezpośrednie spotkania z członkami Rady lub Zarządu.
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W obszarze preferowanych przez respondentów form komunikacji społecznej środki
tradycyjne, takie jak prasa i radio zyskały – w porównaniu z rokiem 1997 - najwięcej
zwolenników. W porównaniu z rokiem 2000 wzrost preferencji kształtuje się w granicach 2
punktów procentowych. Pewnym zaskoczeniem - podobnie jak w poprzednim badaniu - jest
znaczna liczba wskazań dotyczących bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, które stanowią
raczej słabe źródło informacji: na spotkaniach osiedlowych frekwencja jest na ogół bardzo
niska, a dyżury radnych również nie gromadzą zbyt wielu odwiedzających. Być może
mieszkańcy oczekują bezpośrednich kontaktów, ale dotychczasowe formy niezbyt im
odpowiadają; możliwe są także inne wyjaśnienia. Niezależnie jednak od przyczyn problem
jest nadal widoczny i wymaga rozwiązania. Niekonwencjonalne formy nie znalazły zbyt
wielu zwolenników - listy, rozmowy telefoniczne i podobne sposoby nie znajdują
odzwierciedlenia w dotychczasowych doświadczeniach respondentów i z tego powodu nie są
uznawane za skuteczne. Podobnie – przynajmniej na razie – jest z komunikacją za
pośrednictwem Internetu, pomimo wzrostu zainteresowania tą formą. Propozycja wydawania
biuletynu miejskiego wywołała zainteresowanie 4,3 % ankietowanych. Problematyka
komunikacji społecznej należy do podstawowych, choć zwykle z trudem rozwiązywanych
problemów demokracji lokalnej. Niedosyt wiadomości po stronie mieszkańców i odczuwany
przez reprezentantów władzy brak przepływu informacji to dwa aspekty tego samego
zagadnienia, powodujące spadek aktywności społecznej lub nietrafione w potrzeby społeczne
decyzje.
Wnioski ogólne, które wypływają z ostatniej edycji badania, a jednocześnie są w dużej
mierze potwierdzeniem wcześniejszych, można sprowadzić do 8 punktów:
1) Przeprowadzone analizy statystyczne wskazują, że opinie, poglądy i oceny mieszkańców są
wspólne i stosunkowo mało zależne od cech demograficznych i społeczno-zawodowych.
Opinia publiczna w sprawach dotyczących istotnych dziedzin życia miasta jest więc raczej
zgodna. Pewien wyjątek stanowią przedsiębiorcy, lecz różnice występują raczej w
zakresie problemów mogących mieć znaczenie dla sfery gospodarczej, natomiast, gdy
chodzi o problemy wspólne, na przykład bezpieczeństwo, infrastruktura i temu podobne –
różnice poczynają znikać.
2) Przegląd sytuacji materialnej i mieszkaniowej wskazuje, że społeczność olsztyńska nie
należy do zasobnych. Jest to ważna przesłanka: inne są bowiem potrzeby zamożnej
społeczności lokalnej, a inne będącej dopiero na dorobku. Pożądane wydaje się zatem
skonfrontowanie wyników niniejszych badań z podobnymi badaniami zrealizowanymi w
regionach kraju o wysokiej dynamice wzrostu gospodarczego, co pozwoli na antycypację
trendów rozwojowych.
3) Przyszła wizja Olsztyna jest w świadomości mieszkańców precyzyjnie określona i
względnie jednolita: miasto powinno być ośrodkiem turystyki, rekreacji oraz kultury, a
także ośrodkiem biznesu. Ważna jest też dla mieszkańców metropolitalna funkcja
Olsztyna. Ponieważ strategia uwzględnia również inne kierunki rozwoju, jak chociażby
handel i przemysł oraz usługi, należy rozpatrzyć, które dziedziny strategiczne będą zgodne
z wizją ogólną i nie będą budziły sprzeciwu mieszkańców.
4) Widoczne są ogólne kierunkowe zmiany opinii publicznej w zakresie postaw prosocjalnych
i proinwestycyjnych. Wprawdzie mieszkańcy wykazują nadal skłonność do
proporcjonalnego podziału środków na trzy sfery: inwestycje, wydatki na bieżące
utrzymanie oraz zasilanie socjalne, to nastąpiła pewna zmiana tendencji: utrzymuje się
wprawdzie poziom przyzwolenia na inwestowanie, natomiast zmalało zapotrzebowanie na
cele opiekuńcze. Obserwowany proces jest prawdopodobnie uwarunkowany dewaluacją
poglądów ściśle socjalnych, co potwierdza analiza opinii w sferze prywatyzacji mienia i
usług komunalnych.
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5) Rozpatrując szczegółowe trendy opinii publicznej należy określić dziedziny życia
wznoszące się szybko w hierarchii potrzeb i preferencji, do których należy:
- infrastruktura miejska,
- bezpieczeństwo.
Nieco słabszą tendencję wznoszącą wykazuje kompleks dziedzin związanych z czasem
wolnym. Wszystkie dane wskazują jednak na to, że potrzeby wyższego rzędu będą się
nasilać wraz z rozwojem gospodarczym miasta i wzrostem zamożności społeczeństwa.
6) Warto też zwrócić uwagę na wysoką dynamikę zmian w hierarchii potrzeb i preferencji,
bowiem obserwowane przemieszczenia nastąpiły w okresie trzyletnim, co w procesach
społecznych należy uznać za tempo bardzo szybkie.
7) Ewentualne korekty strategii rozwoju powinny uwzględnić dwa podstawowe kierunki
wyznaczone horyzontem czasowym oraz aspektami metodologicznymi:
– zapisy strategii, wywołane przez zespół życzeń mieszkańców, wywodzące się z
mankamentów postrzeganych i dolegliwości życia codziennego, przybierające postać
postulatywną - zmienić, naprawić, usunąć, zapewnić i podobną. Odnosi się to do
takich stref jak: bezpieczeństwo publiczne, infrastruktura, czystość, estetyka,
architektura, zieleń miejska i promocja miasta. Naprawa tych fragmentów
rzeczywistości powoduje, że mieszkańcy przestaną je zauważać, lecz ich Miasto nadal
będzie odbiegać od zmieniających się wyobrażeń. Nie należy lekceważyć osiągniętego
efektu: życie w przyjaznym otoczeniu jest wartością samą w sobie. Sięgając do
przykładów: handel i komunikacja zbiorowa przestały być zauważalnymi problemami i
uzyskują wysokie oceny pozytywne, lecz patrząc z pewnego dystansu czasowego
problemami takim były. Umieszczenie tych dziedzin życia miasta w strategii rozwoju
wczesnych lat dziewięćdziesiątych byłoby zasadne, ale problem został rozwiązany i
zapis strategii staje się anachronizmem. Można więc zaproponować, aby segmenty
strategii dotyczące działań zmierzających do usunięcia rzeczowych przyczyn
odczuwanego przez mieszkańców dyskomfortu zostały wyodrębnione i zakreślone w
bliskim horyzoncie czasowym.
– zapisy strategii zmierzające do realizacji wizji Miasta: uproszczeniem byłoby przyjęcie
wizji w kształcie określonym przez badanie opinii publicznej, skłonnej do
projektowania przyszłości w sposób optymistyczny. Wizja Olsztyna sięgająca w
dalszą, ale dającą się przewidzieć i zaprojektować przyszłość, powinna uwzględniać
opinie znaczących środowisk zawodowych, takich chociażby jak przedsiębiorcy,
urbaniści i architekci, ekolodzy, politycy, ale także reprezentantów środowisk
społecznych: młodzieży, emerytów, niepełnosprawnych, słowem wszystkich, których
punkt widzenia ważyć powinien na ostatecznym kształcie przyszłego planu rozwoju.
8) Najważniejszym, a przynajmniej jednym z najważniejszych elementów realizacji strategii
rozwoju i to na każdym etapie, jest problem komunikacji społecznej rozumianej jako
dialog, a nie jednokierunkowy przekaz. W tym miejscu określić należy warunki
brzegowe, to znaczy:
– sposoby, obejmujące zarówno nośniki jak i treść przekazu, informowania społeczności
miasta o zamierzeniach i aktualnych działaniach władz lokalnych, przy wyraźnie
wyodrębnionej roli Rady i Urzędu Miasta,
– analogicznie sprecyzowane sposoby przekazu i opracowania informacji płynących od
zorganizowanej, rozproszonej i prezentowanej przez media opinii publicznej, a ściślej:
opinii mieszkańców Olsztyna.
Aktualny poziom tak zidentyfikowanej komunikacji społecznej powinien stanowić bodziec do
opracowania obszernego segmentu strategii poświęconego tej właśnie problematyce.

11

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

2. Gospodarka przestrzenna

- tło formalno – prawne i sytuacyjne1

Gospodarka przestrzenna oznacza zarówno gospodarowanie przestrzenią, a więc
przeznaczanie i zagospodarowanie terenów na różne cele, jak i gospodarowanie w przestrzeni,
czyli organizację przestrzenną (rozmieszczenie) każdej działalności. Tym samym, gospodarka
przestrzenna nie stanowi działu gospodarki narodowej, a jedynie wyodrębniający się aspekt
gospodarowania, dlatego też muszą w niej uczestniczyć wszystkie podmioty publiczne i
prywatne, dążąc do zaspokojenia swych potrzeb i realizacji swych celów. Przestrzeń jest
dobrem wspólnym. Jej organizacja decyduje o warunkach życia obywatela i o dobrobycie
państwa, świadczy o kulturze społeczności, która ją zamieszkuje, determinuje postęp
cywilizacyjny.
Podstawową cechą przestrzeni winien być ład zintegrowany, łączący w sobie:
ład społeczny – Człowiek jest podstawową wartością społeczną. Jest początkiem i celem
wszelkiego życia społecznego zaczynając od rodziny, a kończąc na społeczności ludzkości.
Ład społeczny tworzony jest łącznie z zasadą demokracji oraz społeczną gospodarką rynkową
na czele. Głównym mechanizmem zabezpieczającym realizację zasady sprawiedliwości
społecznej w życiu społecznym jest demokracja. Polega ona najogólniej rzecz ujmując na
"udziale wszystkich w podejmowaniu decyzji dotyczących całej społeczności." Demokracja
wyraża się także w "udziale tzw. ludu w kontroli społecznej nad tymi, którzy wykonują
władzę." Dlatego w społeczeństwach demokratycznych istnieją oficjalne instytucje kontrolne,
niezależne od władzy wykonawczej i działające w imieniu "ludu". Ład społeczny w ujęciu
gospodarowania przestrzenią ma na celu zagwarantowanie wszystkim użytkownikom
możliwości korzystania z walorów przestrzeni, a także eliminację segregacji i wykluczenia.
ład ekonomiczny – określa możliwości inwestycyjne, lub najogólniej finansowe związane z
rozwojem danego terenu. To w dzisiejszych czasach bodaj najważniejszy czynnik
warunkujący powodzenie każdej inwestycji. O ładzie ekonomicznym decydują efektywne
gospodarczo użytkowanie przestrzeni oraz właściwe warunki dla funkcjonowania w niej
podmiotów i użytkowników;
ład ekologiczny – porządek międzynarodowy tworzony przez system prawny,
instytucjonalny, działania grup i jednostek w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
Wyraża kompleksowość działań na rzecz ochrony biosfery, a także takie posługiwanie się
zasobami przyrody, materialnym i kulturowym dorobkiem ludzkości oraz możliwościami
człowieka i społeczeństw, by być systemem dającym jednostce i grupom szanse pełnego
rozwoju.
ład przestrzenny - rozumiany jako organizacja przestrzeni uwzględniająca we wzajemnie
uporządkowanych relacjach całokształt warunków i wymagań funkcjonalnych, społecznokulturowych, gospodarczych i ekologicznych. W sferze interesu publicznego oznacza to
przede wszystkim brak konfliktów między użytkownikami przestrzeni o różnym stopniu
1

Na podstawie i z wykorzystaniem m.in. analizy i oceny stanu planowania przestrzennego zawartych w:
Raporcie „Bariery i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce” - 2003 r. Prezentuje on oceny, poglądy i
rekomendacje Krajowego Sekretariatu „Habitat”, który jest społeczną organizacją, powołaną przez Prezesa
Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych,
zawartymi w deklaracji „Agenda Habitat”. W skład Sekretariatu wchodzą eksperci, przedstawiciele
samorządów terytorialnych i reprezentanci środowisk naukowych. Zadaniem Sekretariatu jest monitorowanie
przebiegu realizacji w Polsce - rezolucji i zaleceń ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych dotyczących rozwoju sieci osadniczej, miast i mieszkalnictwa, jak też pełnienie funkcji doradczych w Urzędzie
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. www.mi.gov.pl/prezentacje/jednostki/17/dokumenty/
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sąsiedztwa i brak dysonansów w sposobach i formach zagospodarowania tej przestrzeni.
Integracja ładów w poszczególnych sferach i celach użytkowania przestrzeni przez
społeczności sprowadza się do pojęcia ładu przestrzennego gminy, miasta regionu wreszcie
kraju. W tak rozumianym ładzie przestrzennym każdy z wyróżnionych składników jest
integralnie związany z pozostałymi; nie możemy, więc mówić o ładzie społecznym bez ładu
gospodarczego, podobnie jak nie jest możliwe zbudowanie ładu ekologicznego bez
zapewnienia właściwych relacji środowiska przyrodniczego ze środowiskami: społecznym
(kulturowym) i gospodarczym.
Strategia rozwoju Olsztyna przyjęła jako model docelowy, rozwój zrównoważony. W
nowych i zmieniających się jakościowo uwarunkowaniach systemowych, w ciągłym procesie
przewidywania i projektowania przyszłości, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w
ciągłym formowaniu kształtu przestrzeni będzie przebiegał proces równoważenia rozwoju,
regulowany przez formułowanie zasad i kierunków określających politykę zintegrowanego
ładu przestrzennego.
Polityka przestrzenna to celowa działalność władz publicznych zmierzająca do
wykorzystania zróżnicowanych cech przestrzeni (fizycznej, społecznej, gospodarczej), w
sposób służący osiąganiu ogólnych celów rozwoju. Wpływa ona na kształtowanie
odpowiadających tym celom struktur zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem
wymagań ochrony określonego w ustawach interesu publicznego (np. w ochronie środowiska
przyrodniczego i kulturowego). Polityka przestrzenna wyraża się zarówno w podejmowanych
przez władze publiczne działaniach inwestycyjnych, zmieniających zagospodarowanie
przestrzenne, jak i w innych działaniach, poprzez które władze publiczne wpływają na
rozmieszczenie i przestrzenne różnicowanie dynamiki rozwoju funkcji oraz na użytkowanie i
zagospodarowanie terenów, przez wszystkie osoby prawne i fizyczne. Szczególne miejsce w
polityce przestrzennej zajmuje stanowienie prawa, określającego zasady i warunki
wykorzystywania i zagospodarowania terenów oraz procedury związane z podejmowaniem
decyzji administracyjnych w tym zakresie. Różnorodność celów merytorycznych polityki
przestrzennej, wynika z funkcji jakie pełni przestrzeń. Możliwie pełna, unikająca kolizji i
konfliktów, a maksymalizująca korzyści realizacja tych funkcji – to zadanie gospodarki
przestrzennej. Są one liczne, niekiedy są one nie zbieżne, niekiedy kolizyjne. Najbardziej
ogólnie pojmowanym zadaniem gospodarki przestrzennej jest ich realizacja i koordynowanie.
Polityka przestrzenna powinna być tak prowadzona, by maksymalnie uwzględniała
interes publiczny i jednocześnie w minimalnym stopniu naruszała interes prywatny. W
świetle polskiego prawa interesy te są równorzędne, i zawsze wymaga indywidualnego
rozstrzygnięcia, czy jeden z nich może i na jakich warunkach być realizowany kosztem
drugiego. Z tego względu jednym z podstawowych zadań racjonalnie funkcjonującego
systemu gospodarowania przestrzenią, jest utrzymanie na akceptowalnym społecznie
poziomie względnie trwałej równowagi między interesem publicznym, a interesem
prywatnym, rozumianym nie tylko jako interes właścicieli nieruchomości, ale jako interes
wszystkich użytkowników przestrzeni.
Interes prywatny, potocznie utożsamiany z korzyściami właściciela (lub w inny
sposób władającego nieruchomością i czerpiącego z tytułu tego władania korzyści), tak
wąsko rozumiany jak ujmują go przepisy ustaw, jest chroniony względnie skutecznie. Jest to
interes wymierny, a na jego straży stoi Konstytucja.
Znacznie bardziej skomplikowana i utrudniona jest ochrona interesu publicznego w
obecnym systemie gospodarowania przestrzenią. Nie wynika to bynajmniej z braku
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świadomości, że ta ochrona jest konieczna. Formalnie jest to rzadko kwestionowane.
Przyczyny są innej natury, cztery z nich wydają się istotne:
- Po pierwsze, istnieją zasadnicze trudności ze zdefiniowaniem pojęcia "interes publiczny" w
taki sposób, by definicja odpowiadała formalnym warunkom poprawności (t.zn. posiadała co
najmniej czytelne granice pozwalające wyodrębnić to pojęcie ze zbioru pojęć podobnych).
Ma to swoje konsekwencje, gdyż dzięki „nieostrej” definicji tego pojęcia, interes publiczny
może także być (często demagogicznie) używany, jako argument na rzecz realizacji interesu
własnego silnego inwestora i właściciela terenu, zwłaszcza gdy jest to duży teren lub teren o
strategicznym znaczeniu rozwojowym.
- Po drugie, za realizację interesu publicznego (jakby go nie definiować) odpowiada podmiot
publiczny. Jest to jego zadanie własne lub powierzone. Ten, więc podmiot publiczny (w
konkretnym przypadku jest to samorząd Olsztyna) ustala zakres i inne „parametry" tego
interesu. Ustala, dostosowując zakres i „parametry" do możliwości finansowych i
instytucjonalnych, jakimi dysponuje, gdyż realizacja publicznego interesu z zasady wymaga
publicznych pieniędzy, a często też intensywnych i stałych działań organizacyjnych
prowadzonych przez administrację samorządową lub rządową.
- Po trzecie, istnieją różne rodzaje interesu publicznego. Często mamy do czynienia z
interesami konkretnych grup lub kategorii interesów: mieszkańców, pracowników,
wytwórców, konsumentów, a także instytucji itp. W sferze gospodarki przestrzennej są to
niekiedy interesy różnych grup użytkowników przestrzeni, co prowadzi do konfliktów, gdyż
oczekiwania tych grup w stosunku do sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu są
często jeśli nie ewidentnie sprzeczne to nastręczające sytuacji konfliktogennych,
wymagających rozstrzygnięć zgodnych z właściwie rozumianym interesem publicznym.2
Władza publiczna musi w takiej sytuacji dokonywać wyboru i stara się zminimalizować jego
koszty. Najmniejsze koszty, przynajmniej z punktu widzenia interesów samej władzy, to
utrzymanie status quo, co często jednak prowadzi do chaosu w zagospodarowaniu i rosnących
strat finansowych (min. poprzez „ucieczkę" części inwestorów, tych wymagających, a więc
najkorzystniejszych dla gminy).
- Po czwarte, występują zasadnicze różnice w skuteczności ochrony interesu publicznego, w
zależności od poziomu władzy publicznej zobowiązanej do jego ochrony.
Trudności z ochroną interesu publicznego pojawiają się przede wszystkim wtedy,
kiedy decyzje należą do organów gmin. Ich władze muszą określić incydentalnie zakres i
przedmiot tego interesu mając dla jego ochrony przede wszystkim plan miejscowy (jego
ustalenia) albo indywidualnie podejmowane uchwały, w sprawach jednostkowych. W
rezultacie, na poziomie gminy, interes publiczny ma bardzo konkretny wymiar, co sprawia, że
jego realizacja często prowadzi do konfliktu z interesem prywatnym. Jest to konflikt władzy
publicznej broniącej interesu publicznego (do czego m.in. jest powołana) z interesem
prywatnym mieszkańców, wybierających tę władzę.
Z drugiej strony, polski system planowania przewiduje negocjacyjny model
podejmowania decyzji, w przeciwieństwie do okresu przed 1990 rokiem, kiedy obowiązywał
model hierarchiczny. Oznacza to, że szczebel miejski ma prawa w zakresie postulowania
rozwiązań wobec zadań krajowych i regionalnych, lecz te ostatnie mają pewne instrumenty
wymuszenia decyzji w imieniu niejako szerszej skali, niż tylko miejska, dla realizacji celów
ogólnych. Na poziomie centrum (Sejm, Rząd, Ministerstwa w swoich programach) interes
publiczny, często określany jako ponad lokalny, jest w sferze formalno-prawnej chroniony
stosunkowo skutecznie. Chronią go przy tym w większym stopniu przepisy innych ustaw niż
2

Przykładowo, w przypadku Olsztyna można mówić o podobnej sytuacji w stosunkach z Agencją Mienia
Wojskowego, Agencją Nieruchomości Rolnych, a także UWM, Lasami Państwowymi czy Spółdzielniami
Mieszkaniowymi albo Związkiem Działkowców
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ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. Należą tu przede wszystkim ustawy z dziedziny
ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury, a także przepisy i ustalenia międzynarodowe
wynikające z przynależności do UE3.
Niedoskonały system planowania przestrzennego oraz aktualne zasady prowadzenia
gospodarki przestrzennej sprawiają, że ochrona interesu publicznego na poziomie gminy jest
ograniczona i często nieskuteczna. W rezultacie, na poziomie lokalnym interes publiczny
broni się jedynie tam, gdzie istnieją jednoznaczne „twarde" państwowe regulacje określające
standard świadczonych przez podmioty publiczne usług. Do takich należy obowiązkowe
szkolnictwo publiczne i częściowo - choć w mniejszym stopniu – publiczna służba zdrowia.
Inne obiekty i urządzenia publiczne mają to normowanie mało skuteczne lub nie mają go
wcale. Brak, przykładowo, norm dotyczących dostępności komunikacyjnej, nasycenia
obszaru (w zależności np. od gęstości zaludnienia) w sieć wodociągową i kanalizacyjną lub
kojarzenia wodociągu z kanalizacją. Pomijane są takie problemy jak pożądana struktura
zabudowy, jej racjonalne rozplanowanie, intensywność, dostępność terenów zieleni,
rekreacyjnych, dostępność obiektów małego sportu i rozrywki, dostępność komunikacją
publiczną, a wszystko to przekłada się na warunki życia mieszkańców gminy. Ponieważ są to
jednocześnie ważne czynniki lokalizacyjne i podnoszące wartość rynkową terenu, a zatem
wpływające korzystnie zarówno na finanse gminy jak i na dochody właścicieli
nieruchomości4, powinny być więc przez właścicieli nieruchomości oraz władze gminy, co
najmniej dostrzegane.
Planowanie przestrzenne abstrahuje od tak zasadniczych problemów jak prawidłowa
gospodarka surowcowa, recykling i ochrona zasobów nieodnawialnych. Nie ocenia się w
dokumentach planistycznych skutków zawartych w nich decyzji dla rozwoju społecznego i
ich społecznych konsekwencji, w kategoriach zrównoważonego rozwoju (problemy
wykluczeń i segregacji społecznej czy warunki życia).
Problem ten ma też charakter strukturalny. Obecny, zdefiniowany prawnie, system
planowania przestrzennego nie promuje w gospodarowaniu przestrzenią zasad
zrównoważonego rozwoju gdyż:
- nie ustala reguł ani siły współzależności programowania rozwoju społeczno-gospodarczego
i przestrzennego,
- uznaje planowanie przestrzenne raczej za równoległe i pochodne niż współtworzące
strategie i programy rozwoju,
- nie eksponuje ponadsektorowego charakteru polityki przestrzennej i utrwala dominację
sektorowego sposobu gospodarowania przestrzenią.
3. Polityka przestrzenna Olsztyna
Polityka przestrzenna miasta Olsztyn koncentruje się na trzech obszarach. Są nimi:
1. Struktura miasta
3

Wszystkie one bronią szeroko rozumianego interesu publicznego, na który składają się m.in. ‘zrównoważony’
rozwój, dobre warunki do życia, szczególnie w „przestrzeni zurbanizowanej", ochrona przyrodniczo cennych
terenów i obiektów. Dodatkowo, ochrona (w interesie publicznym) obiektów i terenów formalnie objętych
opieką konserwatorską ma mocne wsparcie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. W przypadku Olsztyna owa
„ochrona interesu publicznego” najszerzej rozumiana skutkuje m.in. ograniczeniem dostępu do środków
funduszy strukturalnych na budowę i rozbudowę dróg w województwie, które zostały wyeliminowane z planu
już na poziomie koncepcji planu przestrzennego zagospodarowania kraju.
4
O sposobie zabudowy i tzw. standardach oraz proporcjach określonych obiektów na określonym terenie
decyduje się na poziomie gminy, na ogół bez analizowania, jakie korzyści przynosi podnoszenie wartości
nieruchomości, określania jakiego kapitału oraz jakich działań organizacyjnych, ze strony gminy, to wymaga.
(Raport sekretariatu HABITAT” op.cit.)
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2. Tworzenie pola rozwoju
3. Ochrona wartości
O strukturze miasta decydują te jej elementy, które decydują o funkcjonowaniu całości
stanowiącej dobro wspólne. Niektóre z nich można wyodrębnić przestrzennie. Są to systemy
obiektów, jak: ulice, place, układy komunikacyjne, infrastruktura techniczna. Inne, nie dające
się wyodrębnić fizycznie to struktura funkcjonalno-przestrzenna, na którą składa się system
powiązania poszczególnych części miasta i ich układ kompozycyjny. Ich deformowanie przy
całej swobodzie systemu rynkowego byłoby naruszeniem wartości należących do całej
wspólnoty lokalnej. Sposób ich wykorzystania powinny regulować takie narzędzia jak
Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego oraz (zwykle stosowane) formalne i nieformalne sposoby
nacisku (licencje, ograniczające akty prawa miejscowego, czy angażowanie do zespołów i ciał
doradczych władz przynoszące poczucie dowartościowania i prestiżu) na inwestorów, jak też
i istniejących, instytucjonalnych właścicieli nieruchomości gruntowych położonych w
granicach administracyjnych miasta. Miasto występuje tu w roli koordynatora i kontrolera
poczynań podmiotów indywidualnych.
Druga płaszczyzna – tworzenie pola rozwoju. Obejmuje obszary, na których
zagospodarowanie decydująco wpływa rynek. Znajdują się tu obiekty we władaniu wielu
rozmaicie z sobą powiązanych podmiotów. W tym obszarze planowanie dotyczyć będzie
swego rodzaju pakietu ofert przestrzennych. Miasto występując tu w charakterze kreatora
rynków lokalnych kształtuje warunki do zamieszkiwania, prowadzenia działalności
gospodarczej i korzystania z usług. Oferty w obszarze „pola rozwoju” adresowane będą do
dwóch kategorii podmiotów.
1. klienci, mieszkańcy, użytkownicy, konsumenci, usługobiorcy, turyści
2. inwestorzy, przedsiębiorcy.
Jednocześnie miasto chce dążyć do rozbudowy całościowej infrastruktury służącej wymianie
towarów i usług poprzez kreowanie ofert dla ośrodków handlowych, banków, giełd, centrów
wystawienniczo-konferencyjnych, systemu telekomunikacyjnego, transportowego itp.
Trzeci obszar to ochrona różnego rodzaju wartości takich jak jakość środowiska
naturalnego, środowiska kulturowego, społecznego. Ochronę wartości zapewniać będzie
polityka przestrzenna dążąc do eliminowania konfliktów przestrzennych.
4. Zarządzanie strategiczne vs planowanie przestrzenne
Zarządzanie
gminą odnosi się zarówno do czynności związanych z
administrowaniem, prowadzącym do zapewnienia sprawnej obsługi mieszkańców w zakresie
ich potrzeb bieżących oraz utrzymania majątku gminy w stanie nie pogorszonym, jak i do
działań obejmujących wyprzedzające reagowanie na uwidocznione, a także przewidywane
potrzeby wspólnoty. Działania te będą miały charakter rozwojowy. Zarządzanie strategiczne
będzie uwzględniało decyzje i działania na obu tych poziomach.
W pracach nad strategią rozwoju gminy chcemy pamiętać, że przestrzeń stanowi jeden z
czynników rozwoju. Sposób jej zagospodarowania w różnym stopniu będzie mógł
stymulować lub hamować rozwój społeczno-gospodarczy, a także aktywnie wpływać na
ochronę lub degradację środowiska przyrodniczego. Stąd też kształtowanie struktur
przestrzennych w aspekcie zarządzania strategicznego będzie stanowić jedno z aktywnych
narzędzi regulacji rozwoju, a także ochrony środowiska.
Służby planistyczne Olsztyna już od rozpoczęcia prac nad tworzeniem wciąż
obowiązującej strategii rozwoju (od 1998 r) reprezentują brak pełnej spójności w poglądach
na kwestie istniejących związków między sterowaniem rozwojem, a planowaniem

16

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

przestrzennym. Sprowadza się to dwóch przeciwstawnych podejść przyjmujących raz
nadrzędność planowania przestrzeni, innym razem strategicznego sterowania rozwojem. Ma
to swoje konsekwencje w obszarze kompetencji i usystematyzowania organizacyjno –
decyzyjnego w procesie zarządzania gminą. Aktualnie o kierunkach rozwoju Olsztyna w
niemal równym stopniu decydują strategia rozwoju gminy i studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Są to dokumenty opracowywane w
różnych trybach, w różnych okresach, przez różne zespoły i posiadające odmienną rangę
prawną.
Należy jednak stwierdzić, że zarówno planowanie strategiczne jak i realizacja tego
planu powinny uwzględniać (rys. 2) pełne współbrzmienie z założeniami określonymi w
opracowanym dla terytorium gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego. Studium jest samodzielnym aktem planistycznym wytyczającym kierunki
rozwoju przestrzennego, stanowiącym podstawę uchwalania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Rysunek 2. Schemat powiązań między strategią rozwoju, a studium uwarunkowań

POZIOM STRATEGICZNY
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

STRATEGIA
ROZWOJU GMINY

POZIOM TAKTYCZNY
PROGNOZA DEMOGRAFICZNA
PROGNOZA DOCHODÓW I WYDATKÓW
PROGNOZY ZMIAN W
OTOCZENIU SEKTORÓW

ŚREDNIOOKRES. PROGRAMY TAKTYCZNE
- LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI
- PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBL.
- INNE GMINNE PROGR. ŚR. - OKRESOWE
- STUDIA WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY
KROCZĄCY WIELOLETNI PLAN
INWESTYCYJNY

MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

POZIOM OPERACYJNY
BUDŻET JEDNOROCZNY

DECYZJE O WARUNKACH
ZABUDOWY

Źródło – opracowanie własne
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Studium (w odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)
nie ma jednak mocy zobowiązującej wobec mieszkańców gminy ani żadnych innych
podmiotów samodzielnie gospodarujących na jej obszarze. Studium jest bowiem tzw. „aktem
kierownictwa wewnętrznego”, co oznacza, że ma ono moc zobowiązującą jedynie wobec
lokalnych władz samorządowych. Między polityką przestrzenną, a rozwojem społecznogospodarczym gminy istnieją silne obustronne powiązania. Określenie kierunków rozwoju
przestrzennego jest jedną z podstaw dla planowania społeczno-gospodarczego, stanowiącego
domenę strategii rozwoju gminy. Z kolei planowanie społeczno-gospodarcze powinno być
podstawą do planowania operacyjnego rozwoju przestrzennego. Jakkolwiek wzajemne
związki przestrzennych i strategicznych decyzji planistycznych uwidaczniają się na
wszystkich poziomach realizowania rozwoju, można zauważyć, że poziom planowania
taktyczno-operacyjnego będzie tym, na którym plany zagospodarowania przestrzennego i
plany rozwoju społeczno-gospodarczego będą się przenikać, zmierzając do osiągnięcia
maksymalnej spójności.
Zadaniem planowania kierunków rozwoju przestrzennego jest stworzenie pola działania,
jego reguł, określenie możliwych do zastosowania środków oraz ustalenie dopuszczalnych
koncepcji i rozwiązań. Planowanie społeczno-gospodarcze to wybór koncepcji
najkorzystniejszych z punktu widzenia priorytetów i sytuacji określonej przez otoczenie. Zaś
efektywne zagospodarowanie przestrzeni w gminie powinno odpowiadać celom określonym
w strategii rozwoju. Studium powinno lokować w przestrzeni merytoryczną treść strategii
rozwoju. Istniejące przepisy prawa spowodowały zaistnienie pewnych zależności pomiędzy
elementami planowania społeczno – gospodarczego, a planowaniem przestrzennym. W
wyniku owych zależności plany przestrzennego zagospodarowania powinny określać ich
konsekwencje oprócz społecznych i przestrzennych także ekonomiczne. Jednak istotną
ułomnością obecnego modelu planowania, jest to że autorzy planów miejscowych ograniczają
swoje zainteresowania, w zakresie ekonomicznym (zgodnie z przepisami ustawy), do
„skutków finansowych wywołanych uchwaleniem planu”. Abstrahując od faktycznego stanu
istniejącej w tym względzie sytuacji w Olsztynie (gdzie określanie skutków ekonomicznych
planowania przestrzennego ma charakter dość pobieżny) w gminach gdzie podejmowane są
próby wypełnienia tego ustawowego wymogu liczone są wyłącznie skutki bezpośrednie,
ograniczone do kosztów rekompensat oraz korzyści z tzw. renty planistycznej (uwzględniane
przy opracowywaniu planów), ale w bardzo wąskim zakresie. Ustawa nie zmusza do liczenia
korzyści i kosztów (cost - benefit analysis), jakie mogą być udziałem gminy w długim
okresie, przy założeniu pełnego, dopuszczonego planem gospodarczego wykorzystania
terenu. Z drugiej strony, nawet gdybyśmy byli zainteresowani takim długookresowym
bilansem, byłoby to bardzo trudne, brakuje zarówno metodyki, jak i podstawowych
informacji. Tymczasem, bez takich szacunków plan ma ograniczoną wartość jako
ekonomiczne narzędzie gospodarki przestrzennej.
Polityki branżowe opisujące sposoby wdrażania strategicznych celów rozwoju powinny
ukazywać ich konsekwencje przestrzenne. Nie będzie to jednak łatwe, a nawet możliwe czy
wręcz postrzegane jako przydatne i uzasadnione jeśli gmina przystępując do opracowania
planów rozwoju czy rewitalizacji będzie miała na celu jedynie spełnienie wymogu
formalnego, a nie potrzebę wynikającą z zarządzania strategicznego Dokumenty planistyczne
będą wtedy zbiorem projektów niepowiązanych z sobą logistycznie i logicznie.
Obligatoryjność posiadania odpowiednich dokumentów powoduje czasem postawę
ukierunkowaną na udowodnienie, że gmina spełnia określone wymagania proceduralne.
Doświadczenia gmin dowodzą, że dokumenty planistyczne sporządzane są często raczej jako
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załączniki do wniosków o sfinansowanie projektów, niż dla sprostania potrzebie spójności i
celowości systemu planistycznego w relacji do ujawnionych potrzeb5.
System planowania rozwoju w Polsce wciąż jeszcze ulega istotnym – bo systemowym
zmianom. Ostatnio wiązało się to z procesami dostosowania planowania przestrzennego do
zmian systemowych zaistniałych po 1989 (zmiany ustrojowe), po 1999 (zmiany
kompetencyjne wynikające z reformy administracyjnej państwa), wreszcie po 2004 roku –
dostosowanie przepisów prawa do wymogów UE w związku z akcesją. Ten ostatni aspekt
wiąże się z :
•
•
•

potrzebą planowania przestrzeni kraju postrzeganej przez pryzmat europejski, co
wymaga od jednostek samorządu lokalnego na poziomie gminy istotnego
dostosowania do planów szczebla regionalnego,
koniecznością dostosowania sposobów i reguł alokacji środków publicznych do
wymogów UE,
szansą na pozyskanie znaczących środków z Unii pod warunkiem spełnienia
określonych standardów planowania i programowania przedsięwzięć6.

Planowanie strategiczne w aspekcie gospodarowania przestrzenią określa związki
między czynnikami zmian społeczno-gospodarczych i mechanizmów przemian
przestrzennych, diagnozuje stan zagospodarowania przestrzennego, wskazuje miejsca
charakteryzujące się brakiem równowagi ekologiczno - ekonomicznej, określa
międzyregionalne przepływy zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego i prognozuje rozwój
gospodarczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Taka koncepcja w zakresie
gospodarowania przestrzenią zapewnia warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i
tworzy podstawę sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
System społeczno-gospodarczy oparty na demokracji oraz gospodarce rynkowej
tworzy istotne uwarunkowania prowadzenia polityki przestrzennej przez gminę. Wymaga to
od władz gminy stosownego docenienia roli rynku i znaczenia znajomości jego charakteru7.
Uwarunkowania polityki przestrzennej to między innymi:
- decydujące o kształcie i funkcjonalności miasta inwestycje w olbrzymim stopniu
dokonywane są przez podmioty niezależne od władz gminy,
5

Taki stan rzeczy jest typowy i charakterystyczny dla procesów zarządzania w gminach (w tym także w gminie
Olsztyn) w początkowym okresie naszej akcesji do UE. Nadanie należnej rangi i znaczenia zarządzaniu
strategicznemu (podejście procesowe, zarządzanie projektem, mieszana struktura organizacyjna – funkcjonalnozespołowa (zadaniowa), redukcja inspiracji politycznych w procesie decyzyjnym na rzecz kryteriów
efektywnościowych), a zwłaszcza wdrożenie zaawansowanych technologicznie instrumentów zapewniających
bieżący monitoring realizacji strategii (takich jak np. strategiczna karta wyników „balanced scorecard”)
stworzy szansę urealnienia powiązań pomiędzy sferami planistyczną i realizacyjną.
6
Paradoksalnie, szansa na pozyskanie znaczących środków z Unii może stanowić zagrożenie dla realizacji
celów strategicznych gminy innych, niż te umieszczone w wykazie priorytetów programów operacyjnych Unii
Europejskiej. Chęć wykazania się umiejętnością pozyskiwania środków z tego źródła, co bywa w gminach
traktowane jako decydujący wskaźnik sprawności i skuteczności zarządzania może przysłonić inne
newralgiczne społecznie potrzeby wspólnoty samorządowej, ujawniające się w obszarach pominiętych lub
choćby nie dość preferowanych w priorytetach i działaniach programów operacyjnych UE i skorelowanych z
nimi funduszach.
7
Znaczenie marketingu dla rozwoju gminy – nie tylko w kontekście planowania przestrzennego wymaga
większej koncentracji samorządu na jego problematyce. Ograniczenie funkcji promocji miasta do kształtowania
jego pozytywnego wizerunku - co w swojej istocie jest jedynie wąskim i nie najważniejszym wycinkiem
problematyki marketingowej (głównie w obszarze Public Relations) może być wyrazem niedocenienia znaczenia
tego kontekstu i jego powiązań z efektywnością działań rozwojowych.

19

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

-

-

-

-

-

rynek charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem i często nieprzewidywalną
zmiennością. (Zmiany koniunktury i oczekiwań inwestorów pod adresem gmin).
dynamiczność zmian cywilizacyjnych (rozwój motoryzacji, sposób wykorzystania czasu
wolnego, popyt na usługi kulturalne, edukacyjne, rozwój usług internetowych, pojawianie
się nowych trendów zarządzania, źródeł finansowania inwestycji etc.),
zmniejsza się ilość obiektów „wiecznie-trwałych”. Trwałe pozostają warunki
fizjograficzne, a w dalszej kolejności także układy urbanistyczne, lecz zmienia się ich
wypełnienie,
zmienność polityki prowadzonej przez miasto będąca wynikiem demokratycznych
procedur zarządzania (kadencyjność władz)
powoduje trudność z utrzymaniem
przyjętych koncepcji co do długoterminowych zamierzeń,
w wyniku upodmiotowienia lokalnej społeczności jako następstwa zmian ustrojowych
zwiększa się trafność podejmowanych (z jej udziałem) decyzji, jednak rośnie liczba
konfliktów i sporów wymagających umiejętności ich rozwiązywania,
w okresie transformacji polityka państwa jest zmienna tak w zakresie stanowienia prawa
jak i doraźnych decyzji,
zacierają się granice pomiędzy działalnościami publicznymi i komercyjnymi. Kształtują
się kategorie usług, jakie powinny być zapewnione przez władze publiczne, które
świadczone są przez podmioty komercyjne (urynkowienie oświaty, szkół wyższych,
służby zdrowia, transportu zbiorowego, ale także opracowywanie planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego itp.)8

5. Struktura funkcjonalno -przestrzenna Olsztyna
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta dostosowała się historycznie do
naturalnych warunków ukształtowanych doliną rzeki Łyny dzielącą miasto wzdłuż osi północ
– południe na dwie względnie równe powierzchniowo części. Dolina rzeki Łyny stanowi
zróżnicowane formy na trasie swego przebiegu przez miasto. W części południowej stanowi
rozległą wklęsłość polodowcową (młodo glacjalną), w której odgałęzieniach znajdują się
jeziora Ukiel i Kortowskie, a także jezioro Fajferek osuszone pod koniec XIX i w XX w. W
rejonie Podgrodzia ma charakter doliny rzecznej podczas gdy w rejonie lasu miejskiego
tworzy przełomy porozcinane formami erozyjnymi. W centralnej części wykorzystując
uwarunkowania naturalne, w wytworzonym zakolu rzeki usytuowała się przed ponad
sześcioma wiekami najstarsza część miasta. Aż do XIX w. zabudowa miasta obejmowała
obszar ograniczony murami. Jest to rejon – opisany odpowiednio ulicami 22 lipca,
Skłodowskiej-Curie, Wyzwolenia, Nowowiejskiego, Placami Jedności Słowiańskiej i
Roosevelta oraz ul. Grunwaldzką. W drugiej połowie XIX w. nastąpił zauważalny rozwój
miasta spowodowany dwoma czynnikami. Pierwszy z nich to (lata 1872 – 1887) budowa linii
kolejowej dla której dworzec zlokalizowano w pewnej odległości od „starego” miasta. Było to
podyktowane konfiguracją terenu (wymagane dla budowy torowisk, duże obszarowo tereny
płaskie). Budowa dworca wyznaczyła też kierunek rozwoju miasta w obszarze pomiędzy
dworcem a starym miastem. Drugim istotnym czynnikiem miastotwórczym było wiążące się z
budową węzła kolejowego, wyznaczenie lokalizacji dla koszar artylerii i kawalerii (1885 r.) w
obszarze dzisiejszych ulic Artyleryjskiej i Dąbrowskiego. Lata 1890 – 1898 to czas budowy
gazowni z siecią gazowniczą oraz budowy wodociągów i kanalizacji. O przesądzeniu wyboru
kierunku rozwoju miasta świadczy wyprzedzające zabudowę mieszkaniową wznoszenie
budynków użyteczności publicznej. W pustym terenie (1905 r.) wybudowana została siedziba
8

Por. T. Ossowicz, I. Mironowicz. „Wrocław 2000 Plus” Studia nad strategią miasta, Zeszyt 1(19), Wrocław
1998, s. 11.
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Rejencji (skrzyżowanie ul. Piłsudskiego i Emilii Plater) oraz kościół pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Powstaje także zabudowa wokół obecnego pl. Pułaskiego i
pl. Bema. Po budowie kolei i wyczerpaniu dostępnych terenów w obszarze zwartej zabudowy
dotychczasowego miasta na południe od torów, kierunkiem rozwoju staje się Zatorze.
Bliskość miejsc pracy spowodowała budowę pierwszych budynków dla pracowników kolei –
początkowo w rejonie obecnej ul. Żeromskiego, a nieco później (lata 20-te i 30-te XX w.) w
okolicy ulic Limanowskiego oraz pomiędzy ul. Reymonta i Paderewskiego. W tym czasie
powstają tez peryferyjnie położone osiedla jak: obecne Osiedle Mazurskie, rejon ul.
Grabowskiego, rejon ul. Grota (Anielska Górka), osiedla w rejonie ul. Jagiellończyka, nad
jez. Długim, przy ul. Traugutta, oraz na Zatorzu w rejonie ulic Fałata, Radiowej i na Zielonej
Górce. Pojawiają się także urządzenia terenów rekreacyjnych i sportowych zaspokajające
potrzeby mieszkańców w tym zakresie. Należą do nich stadion leśny czy park Jakubowo w
okolicy lasu miejskiego, a nad jeziorami Ukiel i Długim plaże z zabudową rekreacyjną.
(Należy zauważyć, że budowa kolei przecinającej obszar miasta równoleżnikowo wraz z
naturalną linią podziału rzeki Łyny podzieliły miasto na cztery części wymagając budowy
obiektów inżynieryjnych zapewniających możliwość komunikacji. Zwłaszcza podział na część
południową i północną spowodowany przebiegiem linii kolejowej nastręcza trudności
zważywszy istnienie zaledwie dwóch solidnych połączeń mostowych nad torami usytuowanych
w okolicy obecnego placu Bema oraz na przedłużeniu ul. 1-go Maja. Solidność mostu nad
rzeką Łyną w ciągu ulicy Artyleryjskiej stanowiącego trzecie połączenie części Pd i Pn miasta
– zwłaszcza wobec spodziewanego nasilenia ruchu w tym rejonie, w związku z oddaniem do
użytku węzła na skrzyżowaniu ulic Bałtyckiej i Sielskiej budzi wątpliwości.)
Do wybuchu drugiej wojny światowej wyznaczone i zainwestowane tereny w pełni
zabezpieczały potrzeby miasta. Po 1945 roku następuje odbudowa zniszczeń wojennych i
zabudowa terenów niezainwestowanych. Kierunkiem dalszego rozwoju stają się w latach
1950 – 1970 obszary na wschód od ul. Kościuszki w stronę ulic Niepodległości,
Wyszyńskiego i Leonharda oraz Towarowej. Zabudowane zostają tereny Zatorza (ulice
obecne Sybiraków, Jagiellońskiej i Małeckiego). W rejonie ulic Leonharda, Towarowej i
Lubelskiej powstaje tzw. „dzielnica składowo-przemysłowa”, W r. 1967 uruchomiono
Olsztyńskie Z-dy Opon Samochodowych (obecnie Michelin SA). Dzięki organizacji w roku
1978 centralnych dożynek przyznane dodatkowo środki centralne pozwoliły na budowę ul.
Śliwy, oraz przebudowy ulic Niepodległości i Pstrowskiego, a także dokończenie hali
sportowo-widowiskowej oraz innych obiektów usługowych i stadionu Stomil. Budowa OZOS
powoduje likwidację i wchłonięcie kolonii Elizowo, a w roku 1985 do granic
administracyjnych miasta zostają włączone wsie Likuzy i Gutkowo. Po wyczerpaniu terenów
Zatorza i tzw. dzielnicy Wschodniej (lata 70-te XX w.), kierunkiem rozwoju staje się tzw.
dzielnica Południowa. Rozpoczyna się zabudowa Nagórek, a następnie Jarot i Pieczewa,
Posort, a także Gutkowa i Redykajn.
Po 1945 roku plany zagospodarowania i kierunków rozwoju miasta ustalane były
kilkakrotnie. Ostatni z ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzany był
w latach 1976 – 1980. Przy jego sporządzaniu stosowane były zasady wynikające z
obowiązujących wówczas przepisów. Najważniejszymi z nich były:
- hierarchiczność planowania zakładała obligatoryjność dostosowania planów niższego rzędu
do planów wyższego rzędu narzucających centralnie przyjęte rozwiązania.
- obowiązek zgodności planu zagospodarowania z założeniami społeczno – gospodarczymi
formułowanymi przez władzę polityczną,
- jednolite dla całej Polski i obowiązujące wskaźniki zaspokojenia potrzeb mieszkańców
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- zarządzanie nakazowe, nie uwzględniające struktury własności terenów i obiektów i
podporządkowujące te kwestie celom politycznym,
Zcentralizowana polityka oferowała rozwiązania, których skutki widoczne są także dzisiaj.
- oparcie polityki mieszkaniowej na strukturze „spółdzielczości” mieszkaniowej.
Spowodowało to ekstensywne wykorzystanie terenów, nie uwzględniające infrastruktury
towarzyszącej, tworzące zbiór osiedli sypialń bez kontynuacji rozwoju miasta
(rozumianego jako ulice, place, skwery, parki, obiekty rekreacji wypoczynku i kultury etc)
- dyktat wykonawstwa w oparciu o obowiązujące technologie (wielka płyta, a w przypadku
budownictwa
jednorodzinnego
powtarzalność
projektów
architektonicznych)
Wyznacznikiem wielkości tych osiedli była struktura jednostek szkolnych (liczba
mieszkańców uzasadniająca budowę szkoły podstawowej w izochronie dojścia do szkoły)
ze zunifikowaną wielkością szkół.
- Lokalizację obiektów usługowych regulowały normatywy projektowania oraz system
projektów typowych i powtarzalnych jako (podobnie jak w budownictwie jednorodzinnym)
obligatoryjna forma projektowania
- zcentralizowane formułowanie wskaźników i prognoz (np. rozwoju motoryzacji)
W dniu 19 grudnia, 2001r., uchwałą Rady Miasta nr LV/827/2001 uchwalone zostało
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna.
Także i ten akt planistyczny, stanowiący podstawową wytyczną dla polityki kształtowania
przestrzeni Olsztyna uwzględnia, jako jedną z najważniejszych jej przesłanek uwarunkowania
ekofizjograficzne otoczenia miasta. Obszar ten jest bardzo zróżnicowany geomorfologicznie
i hydrogeologicznie co wynika z położenia miasta w paśmie moren czołowych ostatniego
zlodowacenia. Charakteryzuje się on znaczną falistością (kemy, pagórki morenowe) oraz
formami wklęsłymi w postaci dolin rzecznych i wytopiskowych zagłębień polodowcowych.
Najwyżej położonym terenem są: rejon osiedla Dajtki (ok.140m. npm) oraz osiedla
Mazurskie, Jaroty i Pieczewo (ok. 150 m. npm). Najniżej położonym obszarem jest dolina
rzeki Łyny (ok. 100m. npm), która w okolicy Redykajn osiąga poziom 88 m. npm.
Zróżnicowana wysokość względna rzeźby terenu miasta Olsztyna stanowi jej niewątpliwy
walor krajobrazowy wymagający uwzględnienia w gospodarce terenami i w rozwiązaniach
przestrzennych oraz architektonicznych. Stąd też należy dążyć do zachowania naturalnie
utworzonych obniżeń terenowych wraz z doliną rzeki Łyny jako ciągu logicznego zieleni o
różnych formach zagospodarowania (ciągi spacerowe pieszo-rowerowe, zieleń parkowa,
tereny rekreacji i wypoczynku z elementami małej architektury itp.).
Pozostałe elementy naturalnego wypełnienia przestrzeni determinujące możliwość lokalizacji
urządzeń i zagospodarowania o charakterze ogólnomiejskim to przede wszystkim lasy i
jeziora. Spośród 1858 ha lasów pokrywających przeszło 21 % powierzchni miasta 1318 ha to
lasy gminne. Główny ich kompleks (1030 ha) położony jest w północnej części Olsztyna. Las
Miejski tradycyjnie (od XIX w) użytkowany był w celach rekreacyjnych mieszkańców,
(stadion Leśny), a także pewna jego część dzięki zlokalizowanym tam strzelnicom
wykorzystywana była jeszcze do lat 90-tych jako tereny ćwiczeń dla wojska. Dla
zoptymalizowania wykorzystania terenów lasu Miejskiego należy zmierzać do
przystosowania jego obszaru do współczesnych potrzeb rekreacyjnych i turystycznych przy
częściowym odtworzeniu pierwotnych form zagospodarowania i użytkowania. Oznacza to
zasadność:
- udostępnienia w celach edukacyjnych w zakresie ekologii istniejących rezerwatów przyrody
po stosownym zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem.
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- stworzenia warunków inwestowania obiektów i urządzeń służących potrzebom
rekreacyjnych mieszkańców i turystów (gastronomia, wypożyczanie sprzętu sportowego,
rowerów, obiektów sportowych itp.) w rejonach nie kolidujących z ochroną środowiska.
- przywrócenia do funkcjonowania stadionu Leśnego z działalnością hotelarską dla
stworzonych programów o charakterze (np.) rehabilitacyjnym, sportowym, edukacyjnym itp.
gwarantującym możliwość optymalnego (masowego?) wykorzystania sportowego czy imprez
muzycznych itp.
- uporządkowania stanu władania terenami lasu miejskiego gwarantujące czytelne określenie
podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do ich zgodnego z planem zagospodarowania
utrzymania.
- w oparciu o kompleksowy program taktyczno-operacyjny (do wykonania) określający
zasady zagospodarowania terenów zieleni (w tym także zieleń urządzona (parki, cmentarze)
oraz ogrody działkowe i zieleń nieurządzona (łąki, nieużytki i użytki rolne) podjęcie działań
przystosowawczych do ich użytkowania.
Zasoby wód powierzchniowych Olsztyna w postaci zbiorników wodnych to 11 jezior,
o powierzchni od kilku hektarów do ponad 400 ha. Wraz z rzekami jeziora stanowią
niezmiernie cenny element krajobrazu Olsztyna stanowiąc jego walor zarówno przyrodniczy
jak i turystyczno-rekreacyjny. 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 (Redykajny).
Budowa sieci kanalizacyjnych, a szczególnie kolektorów sanitarnych i deszczowych w
zachodniej części miasta w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku stworzyły warunki do
realnej ochrony zlewni jezior położonych w tej części miasta. Podejmowane aktualnie
działania inwestycyjne (modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnych i
deszczowych oraz budowa urządzeń podczyszczających u wylotów kanałów deszczowych)
zmierzające do dalszej poprawy stanu w tym zakresie tworzy możliwość optymalizacji
zagospodarowania i wykorzystania rekreacyjnego otoczenia jezior, zwłaszcza tych
tradycyjnie wykorzystywanych przez mieszkańców i turystów. Należą do nich jez. Skanda,
Kortowskie i Ukiel (Krzywe) oraz Tyrsko (Żbik). Rozmieszczenie jezior na terenie Olsztyna
rzutuje na możliwości i charakter wykorzystania przestrzeni.
Istniejącą dziś strukturę przestrzenną, uwzględniając uwarunkowania fizjograficzne,
ukształtowały plany zagospodarowania przestrzennego z których ostatni posiadający
charakter ogólny obowiązywał do roku 2000. Zgodnie z obowiązującymi ówcześnie zasadami
planowania przestrzennego, plan dokonał podziału miasta na tereny mieszkaniowe, usługowe,
rekreacyjne i przemysłowo składowe. Dopuszczał jednak mieszanie tych funkcji w zakresie
nie powodującym kolizji funkcjonalnych i wzajemnych uciążliwości. Lokowanie miejsc
pracy na terenach mieszkalnych uznano za szczególnie pożądane, ze względu na skrócenie
dojazdów do lokalizowanych tam miejsc pracy z miejsca zamieszkania. Ma to istotne
znaczenie z punktu widzenia odciążenia układu komunikacyjnego, zważywszy na obecność w
rozległym układzie miejskim znacznych terenów niebudowlanych rozdzielających obszary
zabudowy.
W związku z utratą ważności obowiązywania Ogólnego Planu zagospodarowania Gmina
przystąpiła do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania, którymi do czerwca
2005 r. objętych zostało ok. 40% powierzchni miasta. Obecnie w trakcie opracowania
znajduje się 24 kolejnych planów miejscowych. Wykazy obowiązujących i będących w
przygotowaniu planów znajdują się poniżej.
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Tabela 1. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Olsztyna

1 Uchwała RM

Nr XVI/165/95
z dnia 25.10.1995 r.

2 Uchwała RM

Nr XXX/342/97
z dnia 26.02.1997 r.

3 Uchwała RM

Nr XXX/340/97
z dnia 26.02.1997 r.
4 Uchwała RM

Nr XXXVI/413/97
z dnia 25.06.1997 r.
5 Uchwała RM

Nr XLVII/556/98
z dnia 17.06.1998 r.

6 Uchwała RM

Nr XIX/290/99
z dnia 25.11.1999 r.

7 Uchwała RM

Nr XXIV/479/2000
z dnia 16.02.2000 r.

Zatwierdzenie miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego terenu między
ulicami: Sikorskiego, Pstrowskiego, Metalową
i ogrodami działkowymi w Olsztynie

Dz. U. Woj.Ol.
Nr 29, poz. 312
z dn.8.12.95 r.

Zatwierdzenie
zmiany
miejscowego
planu
szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
otoczenia jeziora Ukiel - rejon Gutkowo (zmiana
lokalizacji głównej przepompowni ścieków
sanitarnych)

Dz. U. Woj.Ol.
Nr 9, poz. 108
z dn.27.03.97 r.

Zatwierdzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu między Nagórkami i
Jarotami w Olsztynie

Dz. Urz. Woj.Ol.
Nr 9, poz. 107
z dn.27.03.97 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m.Olsztyna oraz planu
szczegółowego UN-8, BRZEZINY-POZORTY w
Olsztynie

Dz. Urz. Woj.Ol.
Nr 21/97
z dn.11.07.97 r.

Zmiana
miejscowego
planu
szczegółowego Dz. Urz. Woj.Ol.
zagospodarowania
przestrzennego
Dzielnicy
Nr 16 poz. 207
Redykajny w Olsztynie w obszarze ulicy Hozjusza
z dn.27.07.1998r.
obr 156 dz. 3/11

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny w
Olsztynie w rejonie ul. Hozjusza (obr 156 działki
Nr 3/11 i 6

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Maz.
Nr 83, poz.1493
z dn. 16.12.1999 r.

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospo- Dz. Urz. Woj.
darowania przestrzennego Dzielnicy Redykajny Warmiń.-Maz.
Nr 19, poz.294
w Olsztynie ul. Hozjusza obr 156 dz. Nr 36
z dn. 22.03.2000 r.
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8 Uchwała RM

Nr XXXII/571/2000
z dnia 28.06.2000 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego Dz. Urz. Woj.
zagospo-darowania przestrzennego m. Olsztyna Warmiń.-Maz.
Nr 47, poz.641
dla terenu.
między ulicami:Jagiellońską, H.Sawickiej, Katowicką, Rataja i Chełmińską

9 Uchwała RM

Nr XLII/664/2001
z dnia 28.02.2001 r.

10 Uchwała RM

Nr LIII/800/2001
z dnia 14.11.2001 r.

11 Uchwała RM

Nr LV/829/2001
z dnia 19.12.2001 r.

12 Uchwała RM

Nr LV/830/2001
z dnia 19.12.2001 r.

13 Uchwała RM

Nr LIX/891/02
z dnia 27.02.2002 r.

14 Uchwała RM

Nr LXIII/925/02
z dnia 22.05.2002 r.

15 Uchwała RM

Nr V/45/03
z dnia 29.01.2003 r.

z dn. 09.08.2000 r.

Zatwierdzenie miejscowego planu szczegółowego Dz. Urz. Woj.
zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Warmiń.-Maz.
Nr 31, poz. 430
Ukiel w Olsztynie –rejon Dajtki
z dn. 13.04.2001 r.
Zmiana miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy
Gutkowo w Olsztynie
Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Gutkowo -Rejon ulic
Podbipięty i Skrzetuskiego

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Maz
Nr 130 poz. 1787
z dn. 29.11.2001r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
części osiedla Gutkowo w Olsztynie -rejon ulicy
Nr 14 poz. 257
Żurawiej.
z dnia 30.01.2002r
Zmiana planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna w rejonie ulicy
Sielskiej
(obręb 47, działki Nr 48/1, 48/3 i części działki
Nr 48/4)

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 14 poz. 258
z dnia 30.01.2002r

Zmiana miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego osiedla Dajtki w
Olsztynie w rejonie położonym między ulicami
Sielską i Rolną (obręb 47, działki Nr 51/9, 50/15,
51/1 i 277/72)

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 49,poz. 780
z dn.22.04.2002 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna dla
terenu położonego przy Al. Marszałka J.
Piłsudskiego, między halą sportową „URANIA” a
Pl. Inwalidów Wojennych

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 90,poz. 1333
z dn.24.07.2002 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w
rejonie ulicy Kujawskiej

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 23,poz. 350
z dn.28.02.2003 r.
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16 Uchwała RM

Nr V/46/03
z dnia 29.01.2003 r.

17 Uchwała RM

Nr IX/94/03
z dnia 30.04.2003 r.

18 Uchwała RM

Nr X/151/03
z dnia 28.05.2003 r.
19 Uchwała RM

Nr XI/177/03
z dnia 25.06.2003 r.

20 Uchwała RM

Nr XIII/212/03
z dnia 27.08.2003 r.

21 Uchwała RM

Nr XX/280/03
z dnia 17.12.2003 r.

22 Uchwała RM

Nr XX/281/03
z dnia 17.12.2003 r.

23 Uchwała RM

Nr XXII/321/04
z dnia 25.02.2004 r.

24 Uchwała RM

Nr XXVIII/395/04
z dnia 30.06.2004 r.

Zmiana miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna w
rejonie ulicy Borowej

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 23,poz. 351
z dn.28.02.2003 r.

Zmiana miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
Redykajny w Olsztynie, działka Nr 44 obręb 155

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 73 poz. 1109
z dn. 2.06.2003 r.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania
Dz. Urz. Woj.
przestrzennego m. Olsztyna dla działki Nr 12, obręb Warmiń.-Mazur.
24 położonej przy ul. Oficerskiej w Olsztynie.
Nr 93 poz. 1316
z dn. 30.06.2003 r
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
Dz. Urz. Woj.
przestrzennego BRZEZINY - POZORTY w części
Warmiń.-Mazur.
obejmującej pas drogowy ulicy Tuwima w Olsztynie Nr 114 poz. 1535
z dn. 30.07.2003 r

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
miasta Olsztyna dla terenu CENTRUM
Nr 147 poz. 1806
z dn. 18.09.2003 r

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego części osiedla Gutkowo w
Olsztynie – rejon ulic Wołodyjowskiego i
Bałtyckiej

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 6 poz. 123
z dn.19.01.2004 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego
terenów
Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Kortowie – miasto
Olsztyn”.

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 6 poz. 124
z dn. 19.01.2004 r.

Miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu
położonego w południowej części miasta w
rejonie ulicy Bartąskiej – „KORTOWOSADY”.

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 44 poz. 550
z dn. 05.04.2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztyna dla terenu położonego w
południowej części dzielnicy Redykajny w
Olsztynie

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 102 poz. 1288
z dn. 02.08.2004 r.
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25 Uchwała RM

Nr XXVIII/394/04
z dnia 30.06.2004 r.

26 Uchwała RM

Nr XXXVII/475/04
z dnia 1.12.2004 r.

27 Uchwała RM

Nr XXXVII/473/04
z dnia 1.12.2004 r.
28 Uchwała RM

Nr XXXVII/474/04
z dnia 1.12.2004 r.

29 Uchwała RM

Nr XXXVIII/492/04
z dnia 29.12.2004 r.

30 Uchwała RM

Nr XXXVIII/493/04
z dnia 29.12.2004 r.

31 Uchwała RM

Nr XXXVII/472/04
z dnia 01.12.2004 r.

32 Uchwała RM

Nr XLIII/561/05
z dnia 15.04.2005 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna dla terenu między
ulicami: Jagiellońską, H. Sawickiej, Katowicką,
Toruńską, Rataja i Chełmińską

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 102 poz. 1287
z dn. 02.08.2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą
Lubelską, bocznicą kolejową a granicą miasta
Olsztyn

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 191 poz. 2723
z dn. 17.12.2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
CENTRUM SPORTOWEGO przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego w Olsztynie

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 197 poz. 2829
z dn. 31.12.2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztyna dla terenu Śródmieścia między
ulicami Feliksa Szrajbera, Niepodległości i rzeką
Łyną

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 197 poz. 2830
z dn. 31.12.2004 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dz. Urz. Woj.
miasta Olsztyna dla terenu położonego między ulicą Warmiń.-Mazur.
Lubelską, linią kolejową a granicą miasta Olsztyn Nr 11 poz. 228
z dn. 09.02.2005 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dz. Urz. Woj.
miasta Olsztyna w rejonie ulicy Sielskiej (obręb 47, Warmiń.-Mazur.
Nr 11 poz. 229
działka 48/1, 48/3 i części działki 48/4)
z dn. 09.02.2005 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dzielnicy Redykajny w Olsztynie dla działki nr 1/1
obr. 154, położonej przy ul. Cietrzewiej

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 45 poz. 636
z dn. 22.04.2005 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Olsztyn dla terenu położonego miedzy ulicą
Towarową a bocznicą kolejową Stomilu-Olsztyn
S.A.

Dz. Urz. Woj.
Warmiń.-Mazur.
Nr 44 poz. 634
z dn. 21.04.2005 r.

Plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w czerwcu 2005 r.
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Tabela 2. Obowiązujące uchwały Rady Miasta Olsztyn w sprawie przystąpienia do sporządzenia planów
zagospodarowania przestrzennego

3 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LX/903/2002 z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia aktualizacji „Miejscowego planu szczegółowego
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej „A” w Olsztynie oraz
zmiany „Planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Olsztyna”
dla terenów przyległych

4 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXIV/949/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego m. Olsztyna dla terenu Śródmieścia, między ulicami F. Szrajbera,
A. Śliwy, Warszawską i rz. Łyną

6 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXIV/952/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego m. Olsztyna – otoczenia jeziora Skanda.

7 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXIV/953/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego m. Olsztyna – rejon Pieczewo.

9 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXV/960/2002 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego m. Olsztyna dla obszaru terenów zieleni wokół Starego Miasta,
między ulicami Wyzwolenia, F. Nowowiejskiego, Jedności Słowiańskiej,
Pieniężnego, rz. Łyną, ulicami Mochnackiego, Grunwaldzką, Kromera i linią
kolejową Olsztyn-Warszawa /Gdańsk.

11 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXV/962/2002 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany „Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Gutkowo”
oraz do zmiany części „Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania
prze-strzennego dzielnicy Gutkowo”

12 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr LXV/963/2002 z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany „Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Ukiel w Olsztynie – rejon Likusy”
13 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/47/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
m. Olsztyna dla terenu Śródmieścia ograniczonego ulicami Pieniężnego, Jedności
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Słowiańskiej, Nowowiejskiego, Wyzwolenia, linią PKP, ul. Lanca, Mickiewicza,
projektowaną – Obiegową, Niepodległości i zakolem rzeki Łyny.

14 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/49/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Olsztyna pod trasę komunikacji kołowej –OBWODNICA /ul. Piłsudskiego –
Klebark Mały/ i zagospodarowanie terenów przyległych.

16 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/51/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Gutkowo w Olsztynie”.

17 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/52/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna dla obszaru lasu miejskiego.

18 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/53/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna dla obszaru w rejonie ulic Artyleryjskiej
i Leśnej.
19 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr V/54/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna – terenu położonego między
zakolem rzeki Łyny, linią PKP, Al. Wojska Polskiego i Kasprowicza.

20 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XI/172/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna – ŚRÓDMIEŚCIE II

21 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XI/173/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Olsztyna, ul. Jagiellońska –KOSZARY”

22 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XI/174/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego OLSZTYN – JAROTY – B11”.

23 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XI/175/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzania
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego miasta Olsztyna, ulica Śliwy – CENTRUM HANDLOWE.
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27 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XV/237/03 z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu między ulicami: Turowskiego, Krasickiego
i projektowaną NDP w Olsztynie”.

28 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXIII/337/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego pomiędzy ulicami Sielską i Rolną na osiedlu Dajtki w Olsztynie.

30 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XXXV/440/04 z dnia 27 października 2004 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna.”

31 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XL/510/05 z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Metalowej w Olsztynie”

32 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLIV/579/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Olsztyn – Park Centralny”

33 Uchwała Rady Miasta Olsztyn Nr XLIV/578/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Osiedla Gutkowo – Rejon ulic Podbipięty i Skrzetuskiego”

Plany zagospodarowania przestrzennego, do których sporządzenia Gmina przystąpiła na podstawie
uchwał Rady Miasta podjętych do czerwca 2005 r.

Obszary objęte planami obrazuje poniższa mapa.

Mapa 1. Stan planowania przestrzennego w Gminie Olsztyn. Stan za czerwiec 2005 r.
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Układ transportowy miasta Olsztyna. Ulice Olsztyna w stanie istniejącym na wielu
odcinkach są przeciążone. Wynika to zarówno z ich przekroju poprzecznego, z rozwiązań
geometrycznych węzłów komunikacyjnych jak i sygnalizacji świetlnej ruchu. Największe
przeciążenia ruchem (powodujące „korki” komunikacyjne) występują w rejonach: ulicy
Limanowskiego, placu Bema, ul. Kętrzyńskiego, ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul.
Piłsudskiego ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z Pstrowskiego, na ul. Bałtyckiej w rejonie
wiaduktu, na skrzyżowaniu ul. Śliwy z Mochnackiego, w Al. W. Polskiego od Jagiellońskiej
do wiaduktu.
Większość skrzyżowań o dużym obciążeniu jest nie przystosowana do istniejącej
struktury ruchu. Przewiduje się, że aktualnie prowadzone prace modernizacyjne w centrum
miasta (ul. Piłsudskiego od pl. Jana Pawła II 11 Listopada, 1-go Maja, do ul Kościuszki)
prowadzona budowa ulicy Sielskiej a także dokończenie ulicy Tuwima ze skrzyżowaniem z
ul. Sikorskiego połączona z modernizacją ul. Synów Pułku powinny przynieść pewna
poprawę w tym zakresie.
Stan techniczny obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) pozostawia wiele do życzenia.
Na 24 obiekty 8 wymaga remontów w tym jeden jest zamknięty dla ruchu.
Problem parkowania samochodów i ilości miejsc postojowych w mieście jest problemem
nabrzmiałym, choć w poszczególnych osiedlach miasta jego stopień jest zróżnicowany. Na
brak miejsc parkingowych rzutują w dużym stopniu błędne prognozy dotyczące rozwoju
motoryzacji, które nie przewidywały takiego wzrostu motoryzacji indywidualnej jaki
osiągnęliśmy. W okresie opracowywania obowiązującej
strategii rozwoju liczba
samochodów wynosiła ok. 32 000 (180 pojazdów/1000 osób) Olsztyn dysponował 10 000
miejsc parkingowych. Już wówczas zwracano uwagę na potrzebę zwiększenia tej ilości
zwłaszcza wobec przewidywań dotyczących rozwoju motoryzacji. Sygnalizowano tam
potrzebę budowy parkingów na powierzchni ok. 160 – 200 ha (alternatywnie ok. 40
parkingów spiętrzonych (w przeliczeniu 300 miejsc postojowych na parking)
Aktualnie w Olsztynie jest około 5600 miejskich miejsc postojowych, ponad 4000 na
parkingach osiedlowych, i około 8000 innych, głównie tzw. zakładowych. W sumie – łącznie
z miejscami zajmowanymi na postój na ulicach można mówić o 20 000 miejsc postojowych w
Olsztynie. Dzisiejsze dane na temat ilości pojazdów zarejestrowanych w Olsztynie9 to około
65 000, w tym 45 500 to pojazdy osobowe. W przeliczeniu czyni to blisko 380 pojazdów na
1000 mieszkańców. Nie licząc pojazdów przybywających z zewnątrz i zważywszy, iż znaczna
ilość pojazdów parkuje na ulicy można szacować potrzeby na co najmniej 30 000 miejsc.
Postulat zapisany w obowiązującej strategii dotyczący przyjęcia polityki sprzyjającej
inwestowaniu w tym kierunku dziś staje się nakazem o randze priorytetu (zwłaszcza wobec
często podnoszonej kwestii związanej ukierunkowaniem rozwoju miasta na turystykę)
6. Podział funkcjonalny miasta
Miasto Olsztyn nie posiada podziału na dzielnice. Podstawową jednostką pomocniczą miasta
jest osiedle, którego mieszkańcy tworzą samorządową wspólnotę osiedla.
Podstawowym celem istnienia i działania samorządu osiedla jest dbałość o
zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla, reprezentowanie ich interesów na zewnątrz,
współpraca z organami samorządowymi miasta Olsztyn oraz pomoc w wykonywaniu przez te
organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Do zadań osiedla należy
opiniowanie:
- projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności osiedlowej,
np. regulaminów targowisk, parkingów, planów zagospodarowania przestrzennego,
9

Dane Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Olsztyn (na dzień 31.XII. 2004.r.)

32

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

dotyczących terenu danego osiedla, inwestycji komunikacyjnych oraz rozwiązań ruchu
komunikacji miejskiej, projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu,
usług, małej architektury i podstawowej infrastruktury osiedla.
- opiniowanie spraw, jeżeli przepis ustawy wymaga opinii ze strony samorządu (np.
pozwolenia na sprzedaż alkoholu).
- wnioskowanie: do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych oraz
terenowych organów administracji rządowej i innych jednostek funkcjonujących na terenie
osiedla w sprawach istotnych dla mieszkańców osiedla, a w szczególności: lokalizacji
obiektów przemysłowych, handlowych (w tym punktów sprzedaży napojów alkoholowych) i
usługowych na terenie osiedla, związanych z zakładaniem, likwidacją oraz funkcjonowaniem
żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i placówek
służby zdrowia, związanych z zakładaniem i działalnością instytucji kultury oraz obiektów
sportowo-rekreacyjnych.
Mapa 2. Olsztyn z podziałem na Osiedla

- współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa i
porządku na terenie osiedla,
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- współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie osiedla, zwłaszcza
oświatowymi, kulturalnymi, sportowymi,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego (w szczególności w
zakresie budowy ciągów wodno-kanalizacyjnych, utrzymania porządku i czystości oraz
ochrony zieleni),
- wspieranie inicjatyw społecznych i organizowanie czynów społecznych, współpraca
ze spółdzielczymi radami osiedlowymi, współpraca z właścicielami i zarządcami budynków
na terenie osiedla, współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy
organizowaniu ich spotkań z mieszkańcami osiedla, mediacja sporów sąsiedzkich, w tym
możliwość powoływania komisji pojednawczej, pomoc organom gminy przy organizowaniu
konsultacji społecznych, realizacja zadań przejętych od gminy i gospodarowanie
przekazanym mieniem, wspieranie i stymulowanie pomocy społecznej, w tym informowanie
MOPS o konieczności udzielenia pomocy społecznej.
W celu utrzymania stałej łączności z mieszkańcami rada osiedla organizuje dyżury
swoich członków. Rada Osiedla może w uchwale określić inną formę utrzymywania stałej
łączności z mieszkańcami.
Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości osiedla następuje w
drodze współdziałania międzyosiedlowego oraz współdziałania z organami gminy i
gminnymi jednostkami organizacyjnymi.
Osiedle może prowadzić doraźną działalność gospodarczą nie wykraczającą poza
zadania o charakterze użyteczności publicznej. Podjęcie takiej działalności, o wymaga zgody
Prezydenta Miasta
Osiedle Brzeziny
Granice osiedla Brzeziny
Od północy: od rzeki Łyny północnym skrajem Al. Obrońców Tobruku w kierunku
wschodnim do skrzyżowania z Al. Gen. W. Sikorskiego i graniczy z południową stroną
osiedla Kościuszki.
Od wschodu: w kierunku południowym, zachodnim skrajem Al. Gen.W. Sikorskiego biegnie
do granicy ogrodów działkowych, tu przecina Aleję Gen. W. Sikorskiego i dalej w kierunku
południowym, wschodnim skrajem tejże alei biegnie do skrzyżowania z projektowaną trasą
NDP i graniczy z południowym skrajem osiedla Kościuszki, z zachodnim skrajem osiedla
Jaroty i z zachodnim skrajem osiedla Nagórki.
Od południa: w kierunku południowo-zachodnim projektowaną trasą NDP do rzeki Łyny
poniżej ul. A. Szostkiewicza i przecina rzekę Łynę, graniczy z północnym skrajem osiedla
Jaroty.
Od zachodu: zachodnim brzegiem rzeki Łyny w kierunku północnym do skrzyżowania
z ul. J. Tuwima, tu przecina rzekę Łynę i dalej w kierunku północnym, wschodnim brzegiem
rzeki Łyny do skrzyżowania z Aleją Obrońców Tobruku do punktu wyjścia, graniczy
ze wschodnim skrajem osiedli Kortowo i Podgrodzie.
Osiedle Dajtki
Granice osiedla Dajtki
Od północy: granica przebiega południowym brzegiem jeziora Ukiel, następnie ul. Jeziorną
do linii kolejowej Olsztyn-Morąg, dalej biegnie wzdłuż torów kolejowych do linii kolejowej
Olsztyn-Iława i graniczy z południową stroną osiedli Likusy i Nad Jeziorem Długim.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż torów
kolejowych, dalej brzegiem jeziora Kortowskiego oraz naturalnymi granicami do granic
miasta Olsztyna i graniczy z zachodnią stroną osiedla Kortowo.
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Od południa: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od zachodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna, a następnie przebiega po naturalnych
granicach terenowych docierając do południowego brzegu jeziora Ukiel i graniczy ze
wschodnią stroną osiedla Gutkowo.
Osiedle Grunwaldzkie
Granice osiedla Grunwaldzkiego
Od północnego-zachodu: granica przebiega w kierunku północno-wschodnim wzdłuż linii
kolejowej oraz ul. Natalii Żarskiej do rzeki Łyny i graniczy ze wschodnią stroną osiedla
Dajtki oraz południową stroną osiedla Nad Jeziorem Długim.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym od linii kolejowej wzdłuż rzeki
Łyny do mostu św. Jana a następnie Al. Warszawską do ul. Armii Krajowej i graniczy
z zachodnią stroną osiedli Śródmieście i Podgrodzie. Od południa: granica przebiega w
kierunku zachodnim od Al. Warszawskiej wzdłuż ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.
Saperską, następnie biegnie do brzegu jeziora Kortowskiego, dalej brzegiem jeziora
Kortowskiego docierając do linii kolejowej i graniczy z północną stroną osiedla Kortowo.
Osiedle Gutkowo
Granice osiedla Gutkowo
Od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od wschodu: granica przebiega od granic miasta Olsztyna w kierunku południowym do
jeziora Redykajny i dalej wschodnim brzegiem tegoż jeziora do granic obrębu ewidencyjnego
nr 154, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie dalej granicą obrębu
nr 154 do ul. Bałtyckiej (przecina ul. Bałtycką na zachód od ul. Krańcowej), następnie podąża
południowym skrajem ul. Bałtyckiej do jeziora Ukiel i graniczy z zachodnią stroną osiedli
Likusy i Redykajny. Dalej przebiega południowo-zachodnim brzegiem jeziora Ukiel do styku
obrębów ewidencyjnych 145 i 45. Tu załamuje się w kierunku południowym i dąży do granic
miasta Olsztyna i graniczy z zachodnią stroną osiedla Dajtki. Od południa : granicę stanowi
granica miasta Olsztyna. Od zachodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Osiedle Jaroty
Granice osiedla Jaroty
Od północy: granica przebiega w kierunku północno-wschodnim od rzeki Łyny poniżej
ul.
A.
Szostkiewicza,
północnym
skrajem
projektowanej
trasy
NDP
do Al. Gen. W. Sikorskiego poniżej ul. Gen. M. Zaruskiego, tu załamuje się w kierunku
północnym i zachodnim skrajem Al. Gen. W. Sikorskiego dąży do skrzyżowania
z ul. Gen. M. Zaruskiego. Tu granica załamuje się w kierunku wschodnim i dąży na zaplecze
nieruchomości przy ul. Jarockiej 1, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie
zapleczem nieruchomości przy ul. Jarockiej o nr porządkowych od 1 do 15, na wysokości
nieruchomości o nr porządkowym 15 załamuje się w kierunku wschodnim i przebiega linią
prostą do ul. I. Krasickiego (na południe od ul. E. Turowskiego) i graniczy z południową
stroną osiedli Brzeziny i Nagórki.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowy ul. I. Krasickiego do zbiegu
z ul. W. Witosa, a następnie linią prostą ul. Kubusia Puchatka do granic miasta Olsztyna
i graniczy z zachodnią stroną osiedla Pieczewo.
Od południa: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od zachodu: w kierunku północnym granica biegnie wschodnim skrajem ul. Bartąskiej i dalej
w kierunku zachodnim granicę osiedla stanowi granica miasta Olsztyna do rzeki Łyny.
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Osiedle Kętrzyńskiego
Granice osiedla Kętrzyńskiego
Od północy: od przejścia pieszego pod torami przy ul. 1-go Maja w kierunku
północno-wschodnim, południowym skrajem ul. Kolejowej do wiaduktu drogowego
(skrzyżowanie z ul. Bolesława Limanowskiego). Następnie ul. Marii Zientary-Malewskiej
do ul. Poprzecznej, tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dąży do torów
kolejowych i dalej wzdłuż torów kolejowych, na wysokości jeziora Track załamuje się
w kierunku południowo-wschodnim i przebiega południową linią brzegową jeziora,
a następnie linią prostą do granic miasta Olsztyna i graniczy z południową stroną osiedla
Zielona Górka.
Od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od południa: granica przebiega w kierunku północno-zachodnim od granic miasta Olsztyna
do torów kolejowych, następnie wzdłuż linii kolejowej do ul. Towarowej, tu załamuje się
w kierunku zachodnim i biegnie ul. Towarową do ul. Dworcowej, dalej ul. Kętrzyńskiego do
ul. Jasnej. Dalej granica załamuje się w kierunku południowym i dąży do ul. B. Głowackiego
i dalej ul. A. Mickiewicza.
Od zachodu: granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północnym
skrajem ul. A. Mickiewicza do ul. Partyzantów i dalej ul. 1-go Maja do pkt. wyjścia
Osiedle Kormoran
Granice osiedla Kormoran
Od północy: Aleją Marszałka J. Piłsudskiego północną stroną od nr porządkowego 55 w
kierunku południowo-wschodnim przez Plac Inwalidów Wojennych i dalej do skrzyżowania
z ul. ul. W. Leonharda i Kard. S. Wyszyńskiego i graniczy z południową stroną osiedla
Pojezierza.
Od wschodu: od skrzyżowania Al. Marszałka J. Piłsudskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego w
kierunku południowo-wschodnim i skrajem ul. Kard. S. Wyszyńskiego do ul. Pstrowskiego
i przecina ją, graniczy z zachodnią stroną osiedla Mazurskiego.
Od południa: od skrzyżowania ul. Kard. S. Wyszyńskiego z ul. Pstrowskiego w kierunku
północno-zachodnim, południowym skrajem ul. W. Pstrowskiego biegnie do skrzyżowania
z ul. R. Mielczarskiego i graniczy z północną stroną osiedla Nagórki i wschodnią stroną
osiedla Kościuszki.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym od ul. Pstrowskiego do
ul. Żołnierskiej przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 18 parzyste i 17 nieparzyste,
dalej osią projektowanej Al. Obrońców Tobruku do Al. Marszałka J. Piłsudskiego i przecina
ją na wysokości numeracji porządkowej 44 parzyste i 53 nieparzyste do punktu wyjścia
i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Kościuszki.
Osiedle Kortowo
Granice osiedla Kortowo
Od północy: granica biegnie od wschodniego brzegu jeziora Kortowskiego w kierunku
wschodnim do skrzyżowania ul. Saperskiej i ul. Armii Krajowej, następnie
ul. Armii Krajowej do Al. Warszawskiej i graniczy z południową stroną osiedla
Grunwaldzkiego. Następnie załamuje się w kierunku południowym i zachodnim skrajem
Al. Warszawskiej biegnie do skrzyżowania z ul. J. Tuwima i graniczy z zachodnim skrajem
osiedla Podgrodzie. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i południowym
skrajem ul. J. Tuwima biegnie do rzeki Łyny i graniczy z południowym skrajem
osiedla Podgrodzie.
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Od wschodu: zachodnim brzegiem rzeki Łyny w kierunku południowym do granic miasta
Olsztyna i graniczy z zachodnią stroną osiedli Brzeziny i Jaroty.
Od południa: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od zachodu: granica przebiega od granic miasta Olsztyna w kierunku północnym do brzegu
jeziora Kortowskiego, a następnie północno-zachodnim brzegiem jeziora Kortowskiego do
punktu wyjścia i graniczy z osiedlami Dajtki i Grunwaldzkie.
Osiedle Kościuszki
Granice osiedla Kościuszki
Od północy: od skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. M. Kopernika w kierunku wschodnim
dalej do ul. B. Głowackiego, a następnie przez Park im. J. Kusocińskiego.
Od wschodu: w kierunku południowym do Al. Marszałka J. Piłsudskiego, przecina ją na
wysokości numeracji porządkowej 44 parzyste i 53 nieparzyste, dalej osią projektowanej Al.
Obrońców Tobruku do ul. Żołnierskiej przecina ją na wysokości numeracji porządkowej 18
parzyste i 17 nieparzyste do ul. W. Pstrowskiego. Tu granica załamuje się w kierunku
wschodnim i południowym skrajem ul. W. Pstrowskiego dąży do skrzyżowania
z ul. Dworcową. Dalej załamuje się w kierunku południowym i biegnie granicą ogrodów
działkowych do Al. Gen. W. Sikorskiego, graniczy od południowego-wschodu z osiedlem
Nagórki.
Od południa: w kierunku północnym i zachodnim skrajem Al. Gen. W. Sikorskiego
od nieruchomości o numeracji porządkowej ul. Dywizjonu 303 2-8 do Al. Obrońców
Tobruku, następnie osią tejże alei do rzeki Łyny i od południa graniczy z osiedlem Brzeziny.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym po rzece Łynie do ul. 22-go Stycznia
i dalej do ul. E. Plater, przecina Al. Marszałka J. Piłsudskiego i dalej biegnie ul. M.
Kopernika do skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza t.j. z punktu wyjścia.
Osiedle Likusy
Granice osiedla Likusy
Od wschodu: wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Morąg od miejsca na wysokości ul. Wędkarskiej
8 do ul. Jeziornej, graniczy z zachodnią stroną osiedla Nad Jeziorem Długim.
Od południa: granica przebiega w kierunku zachodnim ul. Jeziorną, a następnie północnym
brzegiem jeziora Ukiel do zbiegu z ul. Bałtycką, następnie w kierunku wschodnim wzdłuż
ulicy Bałtyckiej do zachodniej granicy obrębu ewidencyjnego nr 40.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym od ul. Bałtyckiej (na zachód
od ul. Krańcowej) i biegnie w kierunku północnym do torów kolejowych Olsztyn-Morąg.
Od północy: granicę stanowi linia kolejowa Olsztyn-Morąg.
Osiedle Mazurskie
Granice osiedla Mazurskiego
Od północy: od skrzyżowania ul. W. Pstrowskiego z ul. Kard. S. Wyszyńskiego w kierunku
północno-wschodnim, południowym skrajem ul. Kard. S. Wyszyńskiego do skrzyżowania
z Al. M. J. Piłsudskiego, tu załamuje się w kierunku północnym i zapleczem nieruchomości
nr 73 w linii prostej przebiega do torów kolejowych, następnie biegnie wzdłuż torów
kolejowych oraz terenowych granic naturalnych do granic miasta Olsztyna i graniczy
z południową stroną osiedli Pojezierze i Kętrzyńskiego.
Od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od południa: granica przebiega w kierunku północno-zachodnim po terenowych granicach
naturalnych (drogi, miedze) do ul. I. Krasickiego (u zbiegu z ul. M. Wańkowicza), następnie
ul. I. Krasickiego do ul. Synów Pułku.
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Od zachodu: w kierunku północnym wschodnim skrajem ul. Synów Pułku do skrzyżowania
z ul. Pstrowskiego do punktu wyjścia.
Osiedle Nad Jeziorem Długim
Granice osiedla Nad Jeziorem Długim
Od północy: granica przebiega w kierunku północno-wschodnim polną drogą do ulicy Leśnej,
przecina ją a następnie do rzeki Łyny i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Redykajny.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym wzdłuż rzeki Łyny i graniczy
z zachodnią stroną osiedla Wojska Polskiego.
Od południa: granica przebiega w kierunku zachodnim od rzeki Łyny ul. Artyleryjską,
a następnie wzdłuż torów kolejowych i graniczy z północną stroną osiedla Grunwaldzkiego.
Od zachodu: granica przebiega wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Morąg na wysokości
ul. Wędkarskiej 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie naturalnymi granicami przez
tereny rolne i leśne do drogi gruntowej (biegnącej od ul. Narcyzowa w kierunku ul. Leśnej)
i graniczy z północną stroną osiedla Dajtki oraz wschodnią stroną osiedla Likusy.
Osiedle Nagórki
Granice osiedla Nagórki
Od północy: od Al. Gen. W. Sikorskiego w kierunku północno-wschodnim po granicy
ogrodów działkowych biegnie do skrzyżowania ul. W. Pstrowskiego z ul. Dworcową.
Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i południowym skrajem ul. W. Pstrowskiego
biegnie do skrzyżowania z ulicami Kard. S. Wyszyńskiego i Synów Pułku.
Od wschodu: od skrzyżowania j.w. wschodnim skrajem ul. Synów Pułku do skrzyżowania
z ul. I. Krasickiego, dalej załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i zachodnim
skrajem ul. I. Krasickiego biegnie do skrzyżowania z ul. M. Wańkowicza i dalej wschodnim
skrajem ul. I. Krasickiego biegnie do ul. E. Turowskiego i graniczy z osiedlami Pieczewo
i Mazurskim.
Od południa: granica przebiega w kierunku zachodnim linią prostą (na południe
od ul. E. Turowskiego) od ul. I. Krasickiego do ul. Jarockiej gdzie na zapleczu nieruchomości
o nr porządkowym od nr 15 do nr 1, załamuje się i biegnie w kierunku północnym, a
następnie ponownie załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim docierając do Al. Gen W.
Sikorskiego, graniczy z północną stroną osiedla Jaroty.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku
północnym, wschodnim skrajem
Al. Gen W. Sikorskiego na odcinku od ul. Jarockiej do punktu wyjścia. Graniczy ze
wschodnią stroną osiedla Brzeziny.
Osiedle Pieczywo
Granice osiedla Pieczewo
Od północy: granica przebiega w kierunku południowo-wschodnim od ul. I. Krasickiego (na
wysokości ul. M. Wańkowicza) po naturalnych granicach terenowych (miedze, drogi polne)
do granic miasta Olsztyna i graniczy z południową stroną osiedla Mazurskiego.
Od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od południa: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym ulicą Kubusia Puchatka od granicy
miasta Olsztyna do zbiegu ul. ul. W. Witosa i I. Krasickiego, a następnie ul. I. Krasickiego
i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Jaroty i Nagórki.
Osiedle Podgrodzie
Granice osiedla Podgrodzie
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Od północy: granica przebiega południowym brzegiem rzeki Łyny i graniczy z południową
stroną osiedla Śródmieście.
Od wschodu: granica przebiega zachodnim brzegiem rzeki Łyny do ul. Obrońców Tobruku
i graniczy z zachodnią stroną osiedla Kościuszki i dalej od Al. Obrońców Tobruku
wschodnim brzegiem rzeki Łyny biegnie do ul. J. Tuwima i graniczy z zachodnią stroną
osiedla Brzeziny.
Od południa: granica przebiega od rzeki Łyny w kierunku zachodnim południowym skrajem
ul. Tuwima do Al. Warszawskiej. Tu załamuje się w kierunku północnym i zachodnim
skrajem Al. Warszawskiej dąży do rzeki Łyny do punktu wyjścia i graniczy z południowym
skrajem osiedli Kortowo i Grunwaldzkie.
Osiedle Podleśna
Granice osiedla Podleśna
Od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym do granic miasta po naturalnych
granicach terenowych do ul. M. Zientary-Malewskiej (na wysokości ul. Trackiej), dalej
biegnie w kierunku zachodnim ul. M. Zientary-Malewskiej i granicą Lasu Miejskiego do
ogrodów działkowych, tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ogrodów
działkowych do posesji przy ul. M. Zientary-Malewskiej o nr porządkowym 49, gdzie
załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dociera do ul. M. Zientary-Malewskiej,
graniczy z zachodnią stroną osiedla Zielona Górka.
Od
południa:
granica
przebiega
w
kierunku
południowo-zachodnim
ul. M. Zientary-Malewskiej, a następnie wzdłuż linii kolejowej i graniczy z północną stroną
osiedla Kętrzyńskiego.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym od torów kolejowych, przecina
ul. M. Zientary-Malewskiej na wysokości numeracji porządkowej 11 nieparzyste oraz
10 parzyste i biegnie do ul. B. Limanowskiego, dalej ul. B. Limanowskiego (zapleczem
nieruchomości po stronie parzystej) do ul. Sybiraków, ulicą Sybiraków do ul. Oficerskiej, a
następnie przebiega w kierunku północno-wschodnim ulicą Oficerską do granic Lasu
Miejskiego, tu załamuje się w kierunku zachodnim i przebiega granicą Lasu Miejskiego do ul.
J. Fałata, a następnie Al. Wojska Polskiego (na wysokości ul. Sportowej), tu załamuje się w
kierunku północnym i biegnie Aleją Wojska Polskiego do granic miasta, graniczy ze
wschodnią stroną osiedli Zatorze i Wojska Polskiego.
Osiedle Pojezierze
Granice osiedla Pojezierze
Od północy: od skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B. Głowackiego w kierunku
północno-wschodnim ulicą B. Głowackiego i dalej do skrzyżowania ul. W. Kętrzyńskiego
z ul. Jasną. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i północnym skrajem
ul. W. Kętrzyńskiego biegnie do ul. Dworcowej, przecina ją, dalej dąży południowym
skrajem ul. Towarowej do torów kolejowych, następnie załamuje się w kierunku
południowo-wschodnim i po torach kolejowych biegnie do skrzyżowania z osiedlem
Mazurskim. Od północy graniczy z osiedlem Kętrzyńskiego.
Od południa: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż torów
kolejowych, następnie linią prostą do zaplecza nieruchomości przy Al. Marszałka
J. Piłsudskiego 73, gdzie załamuje się w kierunku południowym i dociera do Al. Marszałka
J. Piłsudskiego. Dalej biegnie Al. Marszałka J. Piłsudskiego do skrzyżowania z ul. Kard. S.
Wyszyńskiego i dalej północnym skrajem Al. Marszałka J. Piłsudskiego przez plac
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Inwalidów Wojennych do nr porządkowego 53. Następnie granica załamuje się w kierunku
północnym
i zapleczem ul. J. Grotha dochodzi do Parku im. J. Kusocińskiego. Tu załamuje się w
kierunku północno-zachodnim i dąży do skrzyżowania ul. A. Mickiewicza z ul. B.
Głowackiego do punktu wyjścia i graniczy z północno-wschodnią stroną osiedla Kościuszki
i północną stroną osiedla Kormoran.
Osiedle Redykajny
Granice osiedla Redykajny
Od wschodu: granica przebiega po rzece Łynie w kierunku południowym, następnie załamuje
się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej (łączącej ul. Leśną z
ul. Narcyzowa), dalej przebiega w kierunku południowym po naturalnych granicach przez
tereny rolne i leśne do linii kolejowej (na wysokości ul. Wędkarskiej 8) i graniczy
z zachodnią stroną osiedla Nad Jeziorem Długim.
Od południa: granica przebiega wzdłuż linii kolejowej Olsztyn-Morąg od miejsca
naprzeciwko ul. Wędkarskiej 8 do granicy z osiedlem Gutkowo.
Od zachodu: od torów kolejowych w kierunku północnym po granicy obrębu ewidencyjnego
nr 154 do jeziora Redykajny i dalej wschodnim brzegiem jeziora Redykajny do granicy
miasta Olsztyna i graniczy ze wschodnią stroną osiedla Gutkowo.
Od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Osiedle Śródmieście
Granice osiedla Śródmieście
Od północy: granica przebiega wzdłuż torów kolejowych (od rzeki Łyny do 1-ego Maja)
i graniczy z południową stroną osiedla Wojska Polskiego.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym od linii kolejowej ul. 1-ego Maja
do ul. Partyzantów, dalej ul. Partyzantów do ul. Jerzego Lanca, dalej ul. Jerzego Lanca do
ul. A. Mickiewicza, dalej ul. Adama Mickiewicza do ul. Mikołaja Kopernika, następnie
ul. Mikołaja Kopernika do Al. Marszałka J. Piłsudskiego, przecina ją i dalej przebiega
ul. Emilii Plater do ul. 22-go Stycznia, a następnie biegnie w kierunku południowym do rzeki
Łyny i graniczy z zachodnią stroną osiedla Kościuszki.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym po rzece Łynie i graniczy ze
wschodnią stroną osiedla Grunwaldzkiego.
Od południa: granica przebiega w kierunku zachodnim po rzece Łynie i graniczy z północną
stroną osiedla Podgrodzie.
Osiedle Wojska Polskiego
Granice osiedla Wojska Polskiego
Od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowym od granic miasta
Al. Wojska Polskiego, na wysokości ul. Sportowej załamuje się w kierunku wschodnim
i biegnie do ul. J.Fałata następnie granicą Lasu Miejskiego do ul. Oficerskiej, dalej załamuje
się w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż ul. Oficerskiej do
ul. Sybiraków, następnie ul. Sybiraków do ul. M. Rataja, ulicą M. Rataja do
nr porządkowego 10, tu załamuje się i przechodzi na zaplecze tej posesji, dalej biegnie
wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 13 dociera do ul. A. Puszkina, następnie
przebiega w kierunku południowym ul. A. Puszkina do ul. S. Żeromskiego, ulicą
S. Żeromskiego do ul. Jagiellońskiej, ulicą Jagiellońską do ul. S. Okrzei, ulicą S. Okrzei do
ul. I. Kraszewskiego, ulicą I. Kraszewskiego do ul. Klasztornej, ulicą Klasztorną do
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ul. H. Sienkiewicza do linii kolejowej i graniczy z zachodnią stroną osiedli Podleśna
i Zatorze.
Od południa: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż linii kolejowej
i graniczy z północną stroną osiedli Kościuszki i Śródmieście.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym po rzece Łynie i graniczy ze
wschodnią stroną osiedli Nad Jeziorem Długim oraz Redykajny.
Osiedle Zatorze
Granice osiedla Zatorze
Od wschodu: granica przebiega w kierunku południowo-wschodnim i południowym
ul.. Sybiraków, następnie ul. B. Limanowskiego (zapleczem nieruchomości po stronie
parzystej), dalej przecina ul. M. Zientary- Malewskiej na wysokości numeracji porządkowej
10 parzyste i 11 nieparzyste dociera do linii kolejowej, graniczy z zachodnią stroną osiedla
Podleśna.
Od południa: granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż linii kolejowej
i graniczy z północną stroną osiedla Kętrzyńskiego.
Od zachodu: granica przebiega w kierunku północnym od linii kolejowej ul. H. Sienkiewicza
do ul. Klasztornej, ulicą Klasztorną do ul. I. Kraszewskiego, ulicą I. Kraszewskiego do
ul. S. Okrzei, ulicą S. Okrzei do ul. Jagiellońskiej, ulicą Jagiellońską do ul. S. Żeromskiego,
ulicą S. Żeromskiego do ul. A. Puszkina, ulicą A. Puszkina do nr porządkowego 9, tu
załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 13
i nieruchomości położonej przy ul. M. Rataja 10, gdzie załamuje się i dociera do
ul. M. Rataja i dalej przebiega ul. M. Rataja do ul. Sybiraków, graniczy ze wschodnią stroną
osiedla Wojska Polskiego.
Osiedle Zielona Górka
Granice osiedla Zielona Górka Od północy: granicę stanowi granica miasta Olsztyna.
Od wschodu: granicę stanowi granica miasta Olsztyna. Od południa: granica przebiega w
kierunku północno-zachodnim od granic miasta Olsztyna do brzegu jeziora Track, następnie
brzegiem jeziora do torów kolejowych, dalej granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż
torów kolejowych, a następnie w kierunku północno-zachodnim i dociera do ul. M. ZientaryMalewskiej, graniczy z północną stroną osiedla Kętrzyńskiego.
Od zachodu: granica przebiega ulicą M. Zientary-Malewskiej w kierunku
północno-wschodnim do nr porządkowego 49, tu załamuje się w kierunku
północno-zachodnim i dociera do ogrodów działkowych, następnie granica przebiega w
kierunku północnym wzdłuż ogrodów działkowych do granic Lasu Miejskiego, dalej granica
biegnie
w
kierunku
wschodnim
granicą
Lasu
Miejskiego
i ulicą M. Zientary-Malewskiej do ul. Trackiej, na tej wysokości załamuje się w kierunku
północnym i biegnie po naturalnych granicach terenowych do granic miasta Olsztyna,
graniczy ze wschodnią stroną osiedla Podleśna.
7.

Funkcje Olsztyna i rola miasta w aktywnym rozwoju Regionu WarmińskoMazurskiego

Olsztyn jest miastem na prawach powiatu będącym także stolicą Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Z tej racji oczekiwania co do funkcji, jakie Olsztyn powinien
pełnić w sieci osadniczej województwa mają istotne znaczenie z punktu widzenia przyjętej
dla niego polityki przestrzennej. W trakcie prac nad formułowaniem (obowiązującej) Strategii
Rozwoju Olsztyna poświęcono uwagę wątpliwościom związanym z zasadnością postrzegania
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Olsztyna jako aglomeracji czy choć jej zalążka, co miało związek z rozległością obszaru
analiz poprzedzających diagnozę gminy. W rezultacie przyjęta przez władze Olsztyna
Strategia nie rozstrzyga tej kwestii jednoznacznie. Formułując zapisy strategii oparto się
wówczas (1998) na wnioskach z Ogólnopolskiej Konferencji Planowania Przestrzennego
zorganizowanej w Warszawie w r. 1991 przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i
Komunalnej w których znalazła się także charakterystyka aglomeracji Olsztyńskiej:
„Aglomeracja olsztyńska obecnie ma charakter potencjalny. O jej dalszym losie decyduje
zarówno potrzeba utworzenia w tym miejscu silnego ośrodka regionalnego, jak i aspiracje
społeczności tej części kraju. Ludność, w większości napływowa jest mało skonsolidowana i
o niewykształconej dotąd tożsamości. Miasto pełni obecnie funkcje ośrodka regionalnego
choć jego potencjał gospodarczy i intelektualny rozwija się w zbyt małym tempie. Przyczyna
takiej sytuacji tkwi w stosunkowo małym zainteresowaniu państwa tą częścią kraju.
Powodem do współpracy międzynarodowej jest zarówno tradycja tych ziem, jak i
atrakcyjność środowiska przyrodniczego. Nieukształtowaną społeczność lokalną cechuje brak
aktywności i przedsiębiorczości oraz niezdolność do samoorganizacji i samorządności na
poziomie wynikającym z obecnych wymagań.” Od czasu sformułowania powyższej
charakterystyki upłynęło ok. 15 lat. Uchwalone w grudniu 2001 roku Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” dla powiązań Olsztyna z sąsiednimi
gminami używa określenia „początkowej fazy aglomeracji”10. Na specyfikę poszczególnych
aglomeracji (poza cechami
własnymi wynikającymi z położenia i wielkości) rzutuje w każdym przypadku odmiennie:
1. ciągłość tradycji historycznej i zasiedlenia,
2. pełnione funkcje i potencjał intelektualny,
3. stopień ingerencji państwa w ubiegłym okresie, wpływającej na zmiany strukturalne,
4. gotowość do współpracy międzynarodowej, powiązania komunikacyjne,
5. samodzielność, tradycje samorządowe i poziom aktywności społeczeństwa.
Niewątpliwie, przerwy w ciągłości historycznej zasiedlenia ziem regionu, znaczne
zróżnicowanie etniczne jego mieszkańców, słabe uprzemysłowienie jak też i słaba
infrastruktura – zwłaszcza transportowa przyczyniają się nadal do utrzymywania
obserwowanych w minionym okresie ograniczeń efektywnego rozwoju. Wcześniejsze decyzje
władz dyktowane niejednoznacznymi uwarunkowaniami politycznymi przyniosły w efekcie
ekstensywne wykorzystywanie tych ziem co dziś skutkuje wpisaniem Regionu Warmii i
Mazur do obszaru słabo zagospodarowanej tzw. Ściany Wschodniej. Jednym ze sposobów
interpretowania zapisów misji Olsztyna jest przyczynianie się do wzrostu intensywności
zmian jakie zachodzą i zachodzić powinny na tym polu w skali Regionu. Dążenie to poprzez
inspiratorsko-stymulacyjne działania na rzecz rozwoju regionu jest jedną z najistotniejszych
funkcji Olsztyna jako jego stolicy i miasta pretendującego do miana centrum obszaru
metropolitarnego.

10

„Aglomeracje miejskie można zdefiniować jako funkcjonalno-przestrzenne układy osadnicze charakteryzujące
się najwyższym stopniem koncentracji działalności człowieka we wszystkich sferach życia społecznego,
gospodarczego i kulturowego. Są one zarazem głównymi ośrodkami postępu cywilizacyjnego. Główną cechą
aglomeracji miejskich jest wysoka złożoność jej podmiotu i przedmiotu. Aglomeracje nie mają jednego
podmiotu planowania. Jest to z reguły dobrowolny związek jednostek samorządowych tworzony w celu
rozwiązywania wspólnych problemów.” E. Wysocka „Planowanie strategiczne wielkich miast” Wyd. wewn.
IGPiK na prawach rękopisu, Warszawa 1994.
Aglomeracja, jako węzłowa struktura osadnicza składa się z jednostek nie zaspokajających samodzielnie całości
potrzeb społecznych. Efektem utraty względnej niezależności poszczególnych jednostek osadniczych jest ich
specjalizacja w zakresie funkcji świadczonych na rzecz całej struktury i może ona stanowić element przewagi
konkurencyjnej w otoczeniu. (przyp. aut.)
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W odniesieniu do miasta można w uproszczeniu mówić o przestrzeni jako miejscu
tworzenia społecznych i gospodarczych wartości i korzyści; o mieście jako nośniku kultury; o
mieście jako środowisku życia i o mieście zrównoważonego – społecznego, ekonomicznego i
ekologicznego - rozwoju. Jednak aktualne zagospodarowanie i urządzenie przestrzeni objętej
granicami administracyjnymi miasta Olsztyn nie do końca przystaje do tego uproszczonego
opisu. Główne problemy funkcjonalne Olsztyna są w dużej mierze wynikiem stosowania
obowiązujących na świecie przez ostatnie dziesięciolecia dyrektyw urbanistycznych jakie
sformułowała w 1933 roku tzw. Karta Ateńska, wypracowana na IV Międzynarodowym
Kongresie Architektury Nowoczesnej w Atenach. Jej syntetyczna formuła została
zredagowana w kilka lat później przez znanego architekta francuskiego le Corbusiera i
przyjęła formę: miasto = mieszkanie + praca + wypoczynek. Prawidłowe funkcjonowanie
miasta i trzech głównych jego stref (mieszkania, zatrudnienia, terenów rekreacji i wypoczynku) - przestrzennie separowanych - umożliwiać miała gęsta sieć transportowa i
komunikacyjna. To właśnie od jej sprawności miała zależeć realizacja szczególnie ważnego
postulatu zawartego w Karcie, a mianowicie wyraźnego oddzielenia terenów mieszkaniowych
od dzielnic przemysłowych. Pod wpływem Karty Ateńskiej oraz mechanizmów centralnego
planowania, a także technologii stosowanej przy rozwoju miasta (wielka płyta), Olsztyn uległ
znacznemu rozczłonkowaniu funkcjonalnemu i przestrzennemu. Został podzielony na rejony
mające jednorodne funkcje:
- mieszkalne (osiedla mieszkaniowe)
- koncentracji działalności gospodarczej (tereny przemysłowo-składowe)
- wypoczynku i rekreacji ogólnomiejskiej i turystyki (tereny nadjeziorne, las miejski)
- centrum ogólnomiejskiego w granicach osiedli Śródmieście i Stare Miasto.
Skutkuje to wieloma uciążliwościami dla mieszkańców, w tym:
- trudności komunikacyjne wynikające z wymuszanych koniecznością relacjami w ruchu –
miejsce zamieszkania – miejsce pracy – miejsce zamieszkania, a także do odległych
komunikacyjnie terenów rekreacji oraz dojazdy do centrum, w którym skoncentrowane są
usługi.
- rozległe tereny rekreacji nie zostały należycie zagospodarowane, ich użytkowanie odbywa
się spontanicznie, wbrew zasadom ochrony środowiska.
- nie wykształciło się centrum usługowe miasta i regionu (funkcje metropolitarne stolicy
regionu), a pozostałe obszary funkcjonale – jako pełniące inne funkcje, nie zostały
stosownymi usługami (zwłaszcza rekreacyjno – kulturalnymi) nasycone w pożądanym czy
choćby wystarczającym stopniu niejako „z definicji”
Uchwalona Strategia Rozwoju Olsztyna uwzględniając wojewódzką rangę miasta
przypisuje mu pełnienie następujących funkcji:
- ośrodka polityczno-społecznego i administracyjnego województwa
- ośrodka usługowego i kulturalnego regionu,
- ośrodka naukowego o znaczeniu ponadregionalnym,
- ośrodka dyspozycyjnego dla obsługi ruchu turystycznego o zasięgu regionalnym
- ośrodka przemysłowego o znaczeniu ponadregionalnym
- węzła infrastruktury technicznej
a także
- pełnienie funkcji obronnych jako siedziba garnizonu.
Funkcje, jakie wymienia Strategia Rozwoju Olsztyna, i co jednocześnie zostało w niej
podkreślone – wynikają z formalnego i administracyjnego charakteru miasta jako siedziby
państwowych władz szczebla wojewódzkiego. Funkcje te przypisane były miastu formalnie
aktem jaki stanowił wówczas obowiązujący Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
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którego powstanie datowane jest na początek lat 70-tych ub. wieku, a więc w okresie
obowiązywania centralnego planowania gospodarczego. Odpowiedzialność za pełnienie
funkcji regionalnych i ponadregionalnych formalnie i realnie znajdowała się w
kompetencjach wojewódzkich władz państwowych. Zarówno środki jak i inicjatywa
wykonawcza dla zadań realizujących poszczególne funkcje spoczywała w rękach organów i
instytucji państwowych. Dlatego też zaangażowanie samorządu lokalnego w ich realizację
odbywało się bez wcześniejszej oceny stopnia ich przydatności dla miasta czy też korzyści z
przewagi konkurencyjnej możliwej do osiągnięcia dzięki nim na rynku, w konkurencji, jaka
stawała się już wówczas coraz bardziej widoczna pomiędzy regionami, miastami i gminami.
Mając świadomość, iż umiejętności wykorzystywania szans i przewag
konkurencyjnych będą decydować o tempie wzrostu gospodarczego, już w okresie
diagnozowania stanu miasta dla potrzeb planowania strategii podnoszono zasadność
stosownego poświęcenia uwagi problematyce marketingu gminy. Sugerowano też
wówczas zasadność skierowania sił i środków na działania, jakie w przyszłości pozwolą
pełnić Olsztynowi funkcje regionalnego ośrodka rozwoju przedsiębiorczości, ośrodka
dyspozycyjno-koordynacyjnego
inwestycji
zagranicznych,
ośrodka
inicjatyw
ekorozwojowych, ośrodka dynamizującego rozwój gospodarki turystycznej w strefach o
najwyższych walorach rekreacyjnych i krajobrazowych regionu czy też regionalnego
ośrodka zagospodarowania odpadów i recyklingu itp. Nabycie zdolności do pełnienia tego
rodzaju funkcji wymaga jednak odpowiedniego spojrzenia na kwestie podnoszenia jakości
zarządzania strukturami wykonawczymi administracji samorządowej. Wydaje się, że poziom
umiejętności, kreatywności i aktywnego uczestnictwa w rynku struktur urzędniczych
samorządu olsztyńskiego wymaga odpowiedniego w tym zakresie wzmocnienia. Jest to także
jeden z dezyderatów Narodowego Planu Rozwoju w odniesieniu do administracji
postrzeganej w skali kraju (wyrażający się w zawartym w NPR sformułowaniu „Inteligentna
administracja”).
W okresie, jaki upłynął od czasu uchwalenia strategii, zmiany które zaistniały w
uwarunkowaniach determinujących funkcjonowanie Olsztyna, spowodowały zaniknięcie
pewnych funkcji i pojawienie się nowych uzasadnień dla podjęcia kolejnych funkcji przez
miasto. Do istotnych można zaliczyć konsekwencje włączenia Polski w struktury sojuszu
NATO, co miało miejsce 12 marca 1999 r. Wraz z likwidacją 15 Dywizji Zmechanizowanej
zlikwidowany także został garnizon olsztyński, co znacznie ograniczyło udział Olsztyna w
systemie obronnym państwa. Ponadto spowodowało to pojawienie się rozległego obszaru
pożądanych (i zgodnych z oczekiwaniami społeczności lokalnej oraz właściwie rozumianym
interesem publicznym) działań związanych z zagospodarowaniem materialnych zasobów
infrastrukturalnych wykorzystywanych dotąd dla potrzeb obronnych. Jednocześnie – także w
r. 1999, wraz z wejściem w życie reformy administracyjnej kraju Olsztyn uzyskał status
miasta na prawach powiatu, co w stosownym zakresie rozszerzyło jego kompetencje oraz
przypisane mu funkcje. W odniesieniu do sieci osadniczej regionu warmińsko-mazurskiego
system krajowy eksponuje Olsztyn jako stolicę regionu, miasto o dużym oddziaływaniu na
cały region. Olsztyn uznany za krajowy ośrodek równoważenia rozwoju w tej części Polski
będzie stanowił wypełnienie ważnego ogniwa w sieci osadniczej systemu krajowego. Jako
takie, będzie miejscem koncentracji najwyżej zorganizowanych usług, (np.: centrum
logistyczne z terminalem transportu kombinowanego) infrastruktury biznesu, nauki,
szkolnictwa wyższego, zdrowia i handlu i – co niezwykle istotne – kultury, którą rozumieć
dziś należy już nie tylko jako akcent artystyczno- i rekreacyjno- wypoczynkowy w życiu
społecznym ale także (lub zwłaszcza), jako czynnik rozwoju ekonomicznego. Wpływa ona na
atrakcyjność regionów, determinuje rozwój turystyki, tworzy miejsca pracy, kreuje przemysły
kulturowe, tworzy funkcje metropolitarne miast. Jest ona także podstawą komunikacji

44

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

międzyludzkiej. Realizuje politykę równouprawnienia płci, równości rasowej i solidarności
społecznej. Wzrost gospodarczy stanowi wypadkową wielu czynników politycznych,
kulturowych oraz ekonomicznych oraz jest nierozerwalnie związany z charakterystycznymi
dla współczesnych systemów gospodarczych instytucjami społecznymi. Utrzymanie i
rozwinięcie wielofunkcyjnego charakteru miasta, zapewniającego pełny wachlarz usług dla
ludności nie tylko samego Olsztyna, lecz także dla całych obszarów stanowiących jego
zaplecze, będzie wymagać modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej –
wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej do niej, a także przyspieszonego rozwoju
potencjału gospodarczego.

8. Charakterystyka przestrzeni przyrodniczej
Pod względem fizjograficznym Olsztyn jest miastem nietypowym w skali kraju. W
granicach administracyjnych miasta znajduje się 11 jezior i ponad 1200 ha lasów. Wszystkie
formy terenów zieleni w mieście stanowią ponad 50 % powierzchni miasta. Olsztyn przecina
dolina rzeki Łyny. Najwyżej sytuowane tereny leżą 155 m nad poziomem morza, najniższe 88
m nad poziomem morza. Zróżnicowane warunki geologiczne spowodowane są położeniem
miasta w paśmie moren czołowych ostatniego zlodowacenia. Miasto posiada również
skomplikowany układ hydrograficzny, ze względu na położenie terenu w obrębie trzech
zlewni: rzeki Łyny, jeziora Wadąg, jezior położonych na południe od Olsztyna.
Klimat miasta uwarunkowany jest lokalnymi elementami środowiska, mianowicie
rzeźbą terenu, znacznymi powierzchniami lasów oraz licznymi jeziorami, jednakże stanowi
typowy klimat pojezierny.
Średnia temperatura roczna wynosi 6,6 °C, średnia lipca 17,7 °C a stycznia – 3,5 °C. Ogólna
liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w ciągu roku, a okres wegetacyjny jest bardzo
krótki. Średnia roczna opadów osiąga 600 mm. Pokrywa śnieżna zalega średnio 83 dni w
roku. W ciągu roku dominują wiatry południowo - zachodnie i zachodnie. Jesienią i zimą
wzrasta udział południowych zaś wiosną i latem północno – zachodnich.
8.1. Morfologia i budowa geologiczna, surowce mineralne
Teren Olsztyna charakteryzuje się dużym urozmaiceniem geomorfologicznym. Rzeźba
terenu związana jest z działalnością lodowca bądź akumulacyjną i erozyjną działalnością wód
roztopowych i rzecznych. Na terenach zabudowanych miasta formy te zatraciły swój
pierwotny charakter lub uległy całkowitemu przeobrażeniu.
Powierzchnię podstawową tworzy wysoczyzna morenowa wykształcona w postaci
moreny falistej, która w północnej i północno-zachodniej części miasta osiąga przeciętnie
wysokość 120-125 m npm, zaś w południowo-wschodniej części dochodzi do 140 m npm.
Swoje powstanie zawdzięcza akumulacyjnej działalności lądolodu. Dzięki swojej falistości,
formom wypukłym takim jak: kemy, pagórki morenowe z jednej strony, oraz formy wklęsłe
w postaci dolin rzecznych i glacjalnych oraz dużej liczby zagłębień wytopiskowych z drugiej
strony - ma charakter rzeźby młodoglacjalnej. Moreny czołowe w obrębie miasta, na terenie
zabudowanym są trudne do zidentyfikowania. Na pozostałym obszarze występują w formie
pojedynczych nieregularnie rozmieszczonych pagórów. Kemy występują pojedynczo lub jako
zbiór kilku niewielkich form na obszarach wytopiskowych. Największe zgrupowanie kemów
znajduje się w okolicach Jeziora Ukiel.
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Powierzchnie sandrowe na terenie miasta zajmują nieduże tereny. Występują głównie
w zachodniej oraz północnej części miasta.
Dolina Łyny pod względem genezy posiada formę złożoną. W południowej części
miasta wykorzystuje w swoim przebiegu fragment doliny glacjalnej (płaskie, szerokie dno), a
w okolicach osiedla Podgrodzie gwałtownie zwęża się, wcinając się w powierzchnię
wysoczyzny, w Lesie Miejskim z kolei tworzy malownicze przełomy. Stoki doliny są
miejscami wysokie i strome a krawędzie porozcinane dolinkami erozyjnymi.
Olsztyn leży w obrębie syneklizy perybałtyckiej na granicy z wyniesieniem mazurskosuwalskim. Na podstawie wierceń studziennych wgłębną budowę geologiczną miasta
rozpoznano do głębokości 333 m.
Najstarszą formacją geologiczną są utwory kredy górnej. W przeważającej mierze są
to osady piaszczyste z niewielkim udziałem utworów marglistych (piaski i słabozwięzłe
piaskowce). Miejscami osady te przechodzą w szarozielone mułki i iły (zaliczane często do
paleocenu). W spągu serii piaszczystej występują mułowce i gezy.
Bezpośrednio na kredzie zalega trzeciorzęd, którego utwory na tym terenie są silnie
zaburzone glacitektonicznie. Rozpoczyna je nieciągła seria osadów piaszczystych zaliczana
do paleocenu. Wyżej przechodzą w morskie osady oligoceńskie wykształcone przeważnie w
postaci drobnoziarnistych zielonych piasków glaukonitowych i glaukonitowo-kwarcowych z
przewarstwieniami spiaszczonych mułków.
Miocen występuje głównie jako formacja burowęglowa. Utwory te cechuje duże
zróżnicowanie litologiczne. Są to przede wszystkim mułki i iły z wkładkami węgla
brunatnego. Seria ta przewarstwiana jest drobnoziarnistymi piaskami kwarcowymi z
zanieczyszczeniami pyłu burowęglowego.
Pliocen z reguły jest zredukowany i występuje jedynie płatami w postaci niewielkiej
miąższości pstrych lub szarych mułkowatych iłów.
Trzeciorzęd przykryty jest płaszczem osadów czwartorzędowych o miąższości 45–120 m,
natomiast w obrębie rynny, którą zlokalizowano w rejonie jeziora Kortowskiego po
wschodnie i północne krańce jeziora Ukiel osiąga miąższość powyżej 300 m. Jest to wyraźne
zagłębienie, którego dno znajduje się na głębokości około 160 m npm. Zagłębienie powstało
w wyniku procesów erozyjnych na przełomie pliocenu i plejstocenu. Wypełniające rynnę
osady czwartorzędowe spoczywają w najgłębszych partiach rynny na utworach kredy. Są to
przede wszystkim drobnoziarniste piaski często z dużą domieszką frakcji pylastej,
przewarstwione serią osadów typowo zastoiskowych jak mułki i iły.
Najstarszym utworem zalegającym na trzeciorzędzie jest szara glina zwałowa. Charakteryzuje
ją zmienność zalegania i niewielka miąższość. Od nadległej gliny rozdziela ją nieciągła seria
osadów fluwioglacjalnych. Wyżej dominują osady wodnolodowcowe o miąższości 14-20 m.
Są to przeważnie piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami żwirów. Najwyższy poziom
utworów plejstoceńskich tworzy glina morenowa, często silnie spiaszczona. Miejscami
przykryta jest płatami piasków glacjalnych. W wielu miejscach glina została erozyjnie
zniszczona przez wody roztopowe topniejącego lądolodu lub przez rzeki w czasie rozwoju
dolin rzecznych. Fragmentami na powierzchni, w obrębie wysoczyzny, wśród glin
zwałowych występują osady zastoiskowe w postaci iłów i mułków. Osady te zazwyczaj nie są
utworami jednolitymi.
Utwory holocenu na omawianym obszarze występują przede wszystkim w postaci torfów i
namułów oraz piasków rzecznych i deluwiów. W obrębie wysoczyzny utwory te wypełniają
zagłębie powstałe z wytapiania się brył martwego lodu oraz obecne są w dolinie glacjalnej i
dolinie rzek Łyny i Wadąga.
Na terenie miasta udokumentowano jedno złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej
Karolin. Złoże było eksploatowane do 1992 roku, kiedy to z przyczyn ekonomicznych
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eksploatacji zaniechano. Poza tym w obrębie miasta zlokalizowano 16 torfowisk różnego
rodzaju od niskich po wysokie. Województwo jest stosunkowo bogate w torfowiska, nie ma
więc potrzeby ich eksploatacji z terenu miasta
8.2. Zasoby i stan przyrody w mieście
8.2.1. Lasy
Lasy znajdujące się w obrębie miasta Olsztyn zajmują łączną powierzchnię 1858 ha.
Oznacza to, że lesistość miasta przekracza 21 %. Jest to wyjątkowo komfortowa sytuacja,
taka powierzchnia lasu stanowi bowiem bardzo istotne zabezpieczenie ekologiczne miasta.
Już tylko z tego względu można uznać lasy Olsztyna za najistotniejszą formę zieleni w
mieście. Lasy o charakterze parkowym i tak znaczne obszarowo, położone w granicach
administracyjnych miasta należą do rzadkości.
Z wymienionej powierzchni ogólnej lasów w mieście największą powierzchnię zajmują
lasy gminne 1318,51. Z tego względu, z powodu zwartych kompleksów (kompleks główny o
powierzchni 1030 ha), dobrej kondycji zdrowotnej i powszechnej dostępności dla
mieszkańców miasta odgrywają one najważniejszą rolę. Pozostałą powierzchnię stanowią lasy
państwowe tj. lasy Nadleśnictwa Kudypy o powierzchni 340,23 ha, Nadleśnictwa Olsztyn o
powierzchni 22,88 ha oraz lasy prywatnych właścicieli –169 ha oraz inne formy własności.
Lasy stanowiące własność Gminy Olsztyn składają się z 96 kompleksów
zlokalizowanych głównie w północnej części miasta. Z kolei lasy Nadleśnictwa Kudypy
położone są w rejonie osiedla Dajtki, nad jeziorami: Ukiel, Kortowskim i Żbik. Natomiast w
południowej części miasta, w rejonie osiedli Pieczewo, Jaroty znajduje się niewielki fragment
lasów Nadleśnictwa Olsztyn. Lasy prywatne rozlokowane są w rejonie osiedla Redykajny i
nad jez. Skanda.
Różne formy własności sprawiają, że lasy posiadają różnych administratorów i zarządców.
Lasy Gminy Olsztyn podległe Prezydentowi Miasta Olsztyn administrowane są przez Zakład
Budżetowy Las Miejski w Olsztynie utworzony na mocy Uchwały Nr XIII9145/91 Rady
Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 września 1991r. Natomiast lasy obydwu nadleśnictw
podlegają pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie. Gospodarka leśna w
lasach zarówno gminnych jak i państwowych prowadzona jest w oparciu o aktualne plany
urządzenia lasu.
Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych prowadzony
jest przez Zakład Budżetowy Las Miejski na podstawie upoważnienia wydanego przez
Prezydenta Miasta Olsztyn. Podstawą prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną jest
każdorazowo przeprowadzana uproszczona inwentaryzacja stanu przedmiotowego lasu –
przed wydaniem decyzji nakazującej właścicielowi wykonanie niezbędnych czynności i
zabiegów związanych z utrzymaniem lasów. Brak jest uproszczonego planu urządzenia tych
lasów (zgodnie z wymogami Ustawy o lasach).
Las stanowi ekosystem wiążący wzajemnymi współzależnościami żywe organizmy leśne z
miejscem ich bytowania – siedliskiem. Najtrwalszym elementem tego systemu jest właśnie
siedlisko. Jest ono głównym czynnikiem kształtowania lasów i decyduje o przyrodniczych
warunkach produkcji leśnej.
W Lesie Miejskim największą powierzchnię zajmują siedliska świeże: Bśw (bór świeży) ,
BMśw (bór mieszany świeży), LMśw (las mieszany świeży) i Lśw (las świeży) - łącznie
1236,52 ha, co stanowi 95,33% powierzchni leśnej.
Tabela 1. Zestawienie typów siedliskowych lasu, ich udział powierzchniowy
Typ

Bśw

Bb

BMś

Bmw

BM

LMś

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ
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siedliskowy
lasu
Powierz
-chnia
ha
Udział
%

w

b

w

45,45

1,27

457,5

10,65

9,1

547,1

10,2

5,65

186,5

6,7

16,4

0,6

3,50

0,10

35,2

0,82

0,7

42,2

0,78

0,44

14,38

0,5

1,3

0,05

Analizując udział powierzchni występujących typów siedlisk (przewaga świeżych i
żyznych, bardzo cenne biocenozy) można stwierdzić, iż są to warunki dobre dla lasów
liściastych i mieszanych. Natomiast faktycznie dominującym gatunkiem jest sosna, która
zajmuje aż 80,12 % ogólnej powierzchni leśnej. Ponadto występuje brzoza – 5,67%, świerk –
5,41%, dąb – 4,47%, olsza – 1,87%, buk – 1,12% i inne gatunki 1,34% powierzchni leśnej.
Oznacza to konieczność przebudowy drzewostanów celem dostosowania ich składu
gatunkowego do warunków siedlisk.
Z porównania gatunków rzeczywistych
z zaleconymi w uproszczonym planie
zagospodarowania lasu wynika, że w przyszłych drzewostanach zdecydowanie trzeba
zmniejszyć udział sosny o ok. 33%, świerka o ok.15%, a zwiększyć udział dębu, modrzewia,
buka. Działania takie wpłyną korzystnie na kondycję zdrowotną lasu.
Jeśli chodzi o strukturę gatunkową drzewostanów oraz typy siedliskowe lasu sytuacja w
lasach Nadleśnictwa Kudypy jest analogiczna.
Wspomnieć należy również o warunkach hydrologicznych Lasu Miejskiego. Jest on położony
w rozwidleniu rzek Łyny i Wadąg. Tak więc nadmiar wód gruntowych odprowadzany jest do
tych rzek. Tym niemniej na obszarze gminnego lasu zlokalizowano 32 bagna, z czego 4 mają
powierzchnię większą niż 1 ha (największe – 3,21 ha). Łączna powierzchnia bagien wynosi
18,63 ha (tj. 1,32 % powierzchni ogólnej lasu).Wszystkie bagna są na ogół porośnięte Wb, Ol,
Oś, Jś, Św. Są to bardzo cenne przyrodniczo siedliska wielu roślin i zwierząt.
Aktualny układ klas wieku w Lesie Miejskim jest niekorzystny, bowiem drzewostany VI i
starszych klas ( powyżej 140 lat) zajmują aż 36,41 % powierzchni leśnej. Klasy I i II zajmują
łącznie 12,52% podczas, gdy powinny po 14% każda. Ta dysproporcja utrudni w
przyszłości właściwe wykorzystanie lasu do roli rekreacyjnej. Starodrzewia będą bowiem
wymagały szczególnej ochrony przed szkodnikami ze strony owadów i grzybów. Ponadto są
to drzewostany wyjątkowo zagrożone uszkodzeniami przez wiatry i śniegi. W celu
przywrócenia proporcjonalnego udziału powierzchni poszczególnych klas wieku lasu należy
przez następne lata realizować planowane cięcia rębne w sposób i w rozmiarze ustalonym w
planie urządzenia lasu.
Jednocześnie trzeba zaznaczyć, że minimalny wiek rębny przyjęty w planie urządzenia lasu
dla poszczególnych gatunków na poziomie:
a. 160 lat dla dębu jesionu i wiązu
b. 140 lat dla sosny, modrzewia
c. 120 lat dla buka, klonu, jaworu
d. 100 lat dla świerka
e. 80 lat dla olszy, grabu, brzozy, lipy
f. 50 lat dla osiki, topoli, wierzby, olszy szarej.
Podany wiek rębności ma charakter orientacyjny, ponieważ w gospodarstwie
specjalnym Lasu Miejskiego użytkowanie rębne może wynikać jedynie z potrzeb
hodowlanych i sanitarnych drzewostanu. Nasuwa się spostrzeżenie, że wiek rębny dla
poszczególnych gatunków został ustalony na bardzo wysokim poziomie jak na warunki
leśne, jednak mierzony warunkami miejskiego parku jest jeszcze niesatysfakcjonujący.
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Wszystkie lasy położone w granicach administracyjnych miasta zaliczono do lasów
ochronnych. Stąd podstawowym założeniem gospodarki leśnej jest ochrona i utrzymanie
estetyczno-krajobrazowych walorów lasu, stworzenie najlepszych warunków rekreacji
po pracy, kształtowanie leśnego krajobrazu w różnych warunkach środowiska
przyrodniczego.
Według fachowej oceny lasy Olsztyna (ze względu na dominację siedlisk świeżych) w pełni
kwalifikują się do pełnienia funkcji rekreacyjnych i turystycznych. O zagospodarowaniu
turystyczno-rekreacyjnym lasów można mówić jedynie w kontekście lasów gminnych i
państwowych. Mimo, iż zagospodarowanie to jest zróżnicowane posiada wspólną cechę jest
zdecydowanie
niewystarczające
i
dość
monotonne.
Opracowanie
planów
zagospodarowania przestrzennego obejmujących te tereny zdecyduje o dalszych
możliwościach w tym zakresie.
Obecnie w Lesie Miejskim znajdują się 2 ścieżki rowerowe, 3 ścieżki turystyki pieszej, punkt
widokowy, miejsce do zabaw dla dzieci „warownia”, liczne zadaszenia ze stołami i ławkami
oraz leśna ścieżka dydaktyczna (w Dajtkach za SP 18). Obiekty te są systematycznie
dewastowane. W ostatnich 2 latach można zauważyć zwiększone zainteresowanie
mieszkańców Olsztyna wypoczynkiem w lesie. Młodzież olsztyńska za zgodą dyrekcji LM
urządza cykliczne ogólnopolskie zawody rowerowe i zawody „na orientację w terenie”.
Ponadto Las Miejski jest w posiadaniu opracowania dotyczącego zagospodarowania
turystycznego z sugestią urządzenia nowych
tras spacerowych, rowerowych,
saneczkowych, dydaktycznych itp. Zasadnicze uporządkowanie tych zagadnień będzie
wynikało z opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.
Nadleśnictwo Olsztyn na terenie swoich lasów urządziło ścieżkę edukacyjną, która
rozpoczyna się na terenie miasta i dalej kontynuowana jest już w gminie Purda. Ponadto
opracowało projekt zagospodarowania 20 hektarowego kompleksu leśnego park leśnoekologiczny. Zadanie inwestycyjne określone jako „Olsztyński Leśny Kompleks ParkowoEkologiczny Stumilowy Las” przewidziane jest do realizacji do 2006r. Inwestycja obejmuje
obiekty centrum ekologicznego, punkt widokowy, wiaty przy miejscu na ognisko, ciągi
komunikacyjne, zbiornik retencyjny, trawnik rekreacyjny dla celów piknikowych o pow.1 ha.
Natomiast lasy Nadleśnictwa Kudypy mimo, iż położone w atrakcyjnych miejscach nad
jeziorami i o sporej powierzchni nie posiadają żadnej formy zagospodarowania pod
względem turystyczno-rekreacyjnym.

8.2.2. Obiekty przyrody prawnie chronionej
Rezerwaty
Celem ochrony przyrody jest m.in. utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności
ekosystemów, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich
siedliskami, zachowanie bioróżnorodności, ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w
miastach i wsiach oraz edukacja ekologiczna.
Cele ochrony przyrody realizowane poprzez uwzględnianie wymagań ochrony m.in.
na różnych etapach planowania jednostek samorządu terytorialnego w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Skuteczna ochrona przyrody wymaga określonych form, które w szczególności mają
zapewnić możliwość zwiększonej ingerencji państwa w obszary objęte ochroną i możliwość
zastosowania instrumentów administracyjnych i prawnych.
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Wysokie walory przyrodnicze na terenie miasta są chronione jako rezerwaty - 2, pomniki
przyrody - 6 oraz jako Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Łyny (OChK).
Rezerwaty przyrody położone są w naturalnych założeniach Lasu Miejskiego. Są to rezerwaty
florystyczne, torfowiskowe : Redykajny i Mszar o łącznej powierzchni 12,71ha. Rezerwaty
objęte są ochroną ścisłą, co ma na celu izolować rezerwaty od niekorzystnych wpływów
otoczenia oraz zabezpieczyć stabilizację stosunków wodnych.
Ochronę w rezerwatach sprawuje Dyrektor Lasu Miejskiego w Olsztynie w oparciu o plan
ochrony oraz wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Nadzór nad
rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Olsztynie. Przebywanie na
terenie należy każdorazowo uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
Rezerwaty mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych. Zgodnie ze wskazaniami
zawartymi w planach ochrony rezerwatów ich zwiedzanie należy odpowiednio ukierunkować.
Wskazane jest ograniczenie ilości zwiedzających do 30 - 40 osób rocznie. Uwzględnić
trzeba, że rezerwaty obejmują stosunkowo małe powierzchnie a ekosystemy podmokłe są
bardzo wrażliwe na zadeptanie przez ludzi. Ponadto ze względu na swój charakter (rezerwaty
torfowiskowe, florystyczne – roślin zielnych i krzewinek) są bardzo ważne dla nauki a mało
interesujące dla laików.
Rezerwat Mszar położony jest w południowo-zachodniej części Lasu Miejskiego w
odległości 150 m w kierunku wschodnim od północnego końca jez. Długiego Obejmuje
powierzchnię 5,35 ha.
Rezerwat ten został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 8 grudnia
1953 roku celem zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych śródleśnego
torfowiska z bogatą i charakterystyczną dla tego zespołu przyrodniczego roślinnością. Jest to
rzadki typ torfowiska – torfowisko wysokie kotłowe ponadto posiada najgłębszy pokład torfu
w Polsce. Miąższość zakumulowanych osadów wynosi 18,3 m. Dodatkowo uwzględniając
dotychczas prowadzone badania, długotrwałą ścisłą ochronę od 1907r. oraz bardzo dobry stan
zachowania walorów przyrodniczych, znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest
duże.
Rezerwat jest położony w obrębie krajowego korytarza ekologicznego ECONET-Pl (13 k –
Łyny). Ponadto torfowiska wysokie są w Polsce objęte ochroną na mocy Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku oraz w krajach Unii Europejskiej na mocy
Dyrektywy Siedliskowej.
Rezerwat stanowi niewielkie torfowisko wysokie porośnięte borem bagiennym (Vaccinio
uliginosi-Pinetum) i brzeziną bagienną (zbiorowisko Betula pubescens-Thelypteris palustris).
W południowo-wschodniej części rezerwatu występuje nieduży płat mszaru
wysokotorfowiskowego (Sphagnetalia magellanici).
Stwierdzono tu występowanie 4 gatunków grzybów, 40 gatunków porostów, 3 gatunki
wątrobowców, 29 gatunków mchów, 78 gatunków roślin naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków porostów
wymienionych w ”Czerwonej liście ” tj. 3 gatunki oznaczone kategorią E: Calicium
trabinellum – pałecznik murszynowy, Chaenotheca stemonea – trzonecznica proszkowata,
Usnea subfloridana – brodaczka kędzierzawa, 7 gatunków oznaczonych kategorią V: Cetraria
sepincola – płucnica płotowa, Chaenotheca trichialis – trzonecznica łuseczkowata, Evernia
prunastri – mąkla tarniowa, Micarea melaena – krużynka czarniawa, Platismatia glauca –
płucnik modry, Ramalina farinacea – odnożyca mączysta, Vulpicidia pinastri – złotlinka
jaskrawa oraz 9 gatunków objętych ochroną ścisłą. W rezerwacie występuje ponadto 14
gatunków mchów objętych ochroną częściową. Spośród roślin naczyniowych 2 gatunki
oznaczone są kategorią V – narażony na wyginięcie : Carex limosa – turzyca bagienna i
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Dryopteris cristata – narecznica grzebieniasta, 2 gatunki objęte ochroną ścisłą oraz 5
gatunków objętych ochroną częściową.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać konieczność
ochrony rezerwatu. Teren położony pomiędzy Jeziorem Długim i ulicą Leśną powinien
zachować dotychczasowy leśny charakter, bez wprowadzania jakichkolwiek nowych
elementów infrastruktury technicznej jak drogi leśne i utwardzane, rowy odwadniające,
rurociągi, budowle i budynki.
Rezerwat Redykajny, zajmujący powierzchnię 9,47 ha, położony jest w południowozachodniej części Lasu Miejskiego ok.400 m na północ od Jez. Długiego. Od rezerwatu
„Mszar” dzieli go odległość ok.1 km.
Jest to typowe torfowisko niskie porośnięte olesem bagiennym i brzeziną bagienną
(zbiorowisko Betula pubescens - Thelypteris palustris z udziałem małego torfowiska
wysokiego porośniętego borem bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum).
Głębokość misy
torfowiska sięga 15 m.
Na zachód od rezerwatu znajduje się obniżenie, które obecnie jest mokradłem. Pomiędzy tym
terenem a torfowiskiem usytuowany jest rów długości ok. 200 metrów. Obecnie jest spłycony
i funkcjonuje jedynie przy wysokich stanach wód.
Rezerwat jest dość często penetrowany przez ludzi, turystów i zbieraczy runa leśnego.
Zaśmiecają oni teren w pobliżu dróg oraz rejony torfowiska wysokiego. W samym rezerwacie
nie ma żadnych elementów infrastruktury technicznej. Zagrożenia to nielegalne składowanie
śmieci, zaśmiecanie terenu, możliwość przedostawania się z ul. Leśnej zanieczyszczeń jak np.
sól używana do usuwania śniegu.
Znaczenie rezerwatu w systemie ochrony przyrody jest duże. Rezerwat jest położony w
obrębie krajowego korytarza ekologicznego ECONET-Pl (13 k – Łyny).Torfowiska wysokie,
olesy i brzeziny bagienne są w Polsce objęte ochroną na mocy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001. oraz w krajach Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy
siedliskowej
W rezerwacie stwierdzono występowanie 3 gatunków grzybów, 64 gatunki porostów, 7
gatunków wątrobowców, 43 gatunki mchów, 149 gatunków roślin naczyniowych.
O wysokich walorach przyrodniczych rezerwatu świadczy obecność gatunków porostów
wymienionych w „Czerwonej liście” tj.: 6 gatunków oznaczonych kategorią E: obrostnica
rzęsowata Anaptychia ciliaris, trzonecznica proszkowata Chaenotheca stemonea,
trzonecznica naga Chaenotheca xyloxena, tarczownica pogięta Parmelia submontana,
soreniec dachówkowaty Physconia perisidiosa, brodaczka kędzierzawa Usnea subfloridana,
12 gatunków oznaczonych kategorią V: kropnica pośrednia Bacidina assulata, kropnica
żółtawa Bacidina rubella, płucnica płotowa Cetraria sepincola, trzonecznica łuseczkowata
Chaenotheca trichialis, mąkla tarniowa Evernia prunastri, literak właściwy Graphis scripta,
paznokietnik brunatnawy Hypocenomyce caradocensis, krużynka Nitschkego Micarea
nitschkeana, soreniec opylony Physconia distorta, płucnik modry Platismatia glauca,
odnożyca mączysta Ramalina farinacea, brodaczka kępkowa Usnea hirta oraz 12 gatunków
porostów objętych ochroną ścisłą.
Ponadto w rezerwacie występuje 19 gatunków mchów objętych ochroną częściową i jeden
gatunek oznaczony kategorią V: Sphagnum fuscum.
Wśród naczyniowych 2 gatunki oznaczone są kategorią V: turzyca strunowa Carex
chordorrhiza i żłobik koralowy Corallorhiza trifida, 3 gatunki mają kategorię R: rosiczka
okrągłolistna Drosera rotundifolia kruszczyk błotny Epipactis palustris, wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos, 5 gatunków objętych ochroną ścisłą oraz 6 gatunków objętych ochroną
częściową.
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać konieczność
ochrony rezerwatu. Otoczenie rezerwatu tj. Las Miejski pomiędzy Jeziorem Długim, ulicą
Leśną, osiedlami Likusy, Redykajny i Podkówka powinien zachować dotychczasowy leśny
charakter, bez wprowadzania jakichkolwiek nowych elementów infrastruktury technicznej jak
drogi leśne i utwardzane, rowy odwadniające, rurociągi, budowle i budynki.
Ewentualna konserwacja rowu biegnącego do bagna przy osiedlu Likusy powinna być
każdorazowo uzgadniana z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Bagno nie może być
osuszane ani też zanieczyszczane ponieważ, będzie to miało bezpośredni wpływ na stan
rezerwatu.
Pomniki przyrody
Na terenie Olsztyna uznano za pomniki przyrody sześć obiektów. Są to trzy pojedyncze
drzewa, dwie aleje i jedna grupa drzew.
Klon zwyczajny Acer pseudoplatanus rosnący przy ul.1-go Maja. Drzewo zostało objęte
ochroną 11.06.1984r., posiada nr inwentarzowy 381.Klon osiągnął imponujące parametry:
długość obwodu pnia ma obecnie 400 cm (dane z rejestru:360 cm) , piękną rozłożystą koronę
i wysokości 26 m.
Dąb szypułkowy Quercus robur znajduje się na skraju Lasu Miejskiego na zapleczu ul.
Radiowej. Uznany za pomnik przyrody 11.06.1984r., nr inwentarzowy 382. Drzewo jest
okazałe, obwód pnia wynosi 510cm (dane z rejestru:430 cm), wysokość 28 m. W ostatnich
latach stan zdrowotny drzewa pogarsza się.; drzewo poddawane było zabiegom
pielęgnacyjnym.
Buk Fagus silvatica rosnący na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Poddany pod ochronę 11.02.1991r., nr inwentarzowy 525.
• Buk rosnący pomiędzy pętlą autobusową a Instytutem Geodezji i Fotogrametrii;
aktualny obwód pnia 470 cm ( wg rejestru: 438 cm), wysokość 22 m, piękna
rozłożysta korona, pień z silnym uszkodzeniem poddawanym zabiegom
pielęgnacyjnym. Drugi buk uległ zniszczeniu wskutek chorób grzybowych systemu
korzeniowego.
Grupa drzew w parku podworskim w Pozortach - poddane pod ochronę 30.06.1986 r. nr
inwentarzowy 437:
• buk zwyczajny Fagus silvatica forma płacząca – bardzo ciekawie wykształcona forma
o sześciu pniach o średnicy pond 22 stan zdrowotny drzewa bardzo dobry, choć na
korze widoczne liczne blizny po nacięciach
• dąb szypułkowy Quercus robur forma kolumnowa - piękne dziuplaste drzewo o
obwodzie 315 cm, okazałej koronie i wysokości 23 m;
• dąb czerwony Quercus rubra o obwodzie pnia 500 cm i wysokości 27m, pięknej
rozłożystej koronie, poddany pod ochronę 11.021991r.;stan drzewa dobry, uschnięte
pojedyncze gałęzie;
• choina kanadyjska Tsuga canadensis o obwodzie pnia 160 cm i wysokości 17m;
Zabytkowa aleja drzew biegnąca wzdłuż ul. Tuwima - od zabudowań RZD Pozorty do ul.
Sikorskiego. Obiekt poddany pod ochronę 08.03.1989.,nr inwentarzowy 517.Aleję tworzą
okazałe ponad 150-letnie drzewa o wysokości 19 - 26 m w tym:
• 13 dębów szypułkowych Quercus robur o obwodzie 257- 367 cm;
• 12 klonów Acer platanoides o obwodzie 230 -280 cm
• 2 lipy Tilia cordata o obwodzie 300 - 360 cm;
Aleja bukowo-dębowa biegnąca na północ od ul. Tuwima do cmentarza rodowego w
parku w Pozortach. Poddana po ochronę 11.02.1991r.,nr inwentarzowy 524.Aleję tworzy 26
drzew - dębów szypułkowych Quercus robur i buków zwyczajnych Fagus silvatica. Obwody
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pni wynoszą obecnie: 7 dębów 350-386 cm, 150-270 cm; wysokość drzew ok. 26 m. Drzewa
znajdują się w dobrym stanie zdrowotno-technicznym.
W skład bogato reprezentowanej flory Olsztyna wchodzi wiele gatunków roślin chronionych,
w tym co najmniej osiem podlega ochronie ścisłej. Są to:
bluszcz pospolity Hedera helix, wawrzynek wilczełyko Dophne mezerum, grążel żółty
Nuphar luteum, grzybień biały Nymphea alba, poryblin jeziorny Isoëtes lacustris, rosiczka
okrągłolistna
Drosera rotundifolia, rosiczka długolistna
Drosera anglica, widłak
jałowcowaty Lycopodium annotinum, porosty z rodzaju chrobotek Clarina sp.
Ponadto dziesięć gatunków roślin jest częściowo chronionych:
bagno zwyczajne Ledum palustre, kalina koralowa
Viburnum opulus, kocanki
piaskowe Helichrysum arenarium, konwalia majowa Convallaria majalis, kopytnik
pospolity Asarum europaeum, kruszyna pospolita Frangula alnus, marzanka wonna
Asperula odorata, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, pierwiosnka lekarska
Primula officinalis, porzeczka czarna Ribes nigrum.
Najliczniej reprezentowane są populacje konwalii i kruszyny pospolicie występujące w lasach
Olsztyna, częste są paprotka, kopytnik i widłak jałowcowaty. Powszechnie występujące we
wszystkich olsztyńskich jeziorach oraz w Łynie grążel żółty i grzybień biały są coraz
skromniej reprezentowane liczebnie.
Zaniepokojenie budzi sytuacja dotycząca zwłaszcza dwóch gatunków chronionych. Chodzi o
poryblin jeziorny i rosiczkę długolistną. Poryblin jeziorny spotykany był w okolicach jez.
Tyrsko, natomiast rosiczka długolistna występowała w rezerwacie Mszar. Nie mamy
potwierdzenia obecności tych roślin z ostatnich lat.
Ze względu na to, że duża ilość chronionych gatunków roślin związana jest z torfowiskami i
obszarami podmokłymi, szczególnie ważne jest zachowanie tych siedlisk. Wśród chronionych
gatunków roślin na terenie gminy dominują rośliny zielne.
Zagłębienia bezodpływowe występują licznie w osiedlach: Redykajny, Likusy, Pieczewo.
Charakteryzuje je duża, sezonowa zmienność poziomu wody. Są one ważnym elementem
układu hydrologicznego terenu, a ponadto siedliskami wielu gatunków zwierząt oraz roślin.
Zbiorowiska roślinności związane z zagłębieniami spełniają bardzo istotną rolę filtru
zapobiegającego eutrofizacji. Roślinność szuwarowa charakteryzuje się najwyższą
akumulacją biogenów spośród wszystkich niezadrzewionych fitocenoz. Dzięki niej zmniejsza
się dopływ biogenów do wód powierzchniowych i gruntowych. Ma to duże znaczenie dla
stabilności i równowagi środowiska przyrodniczego.
Tym czasem zbiorniki te są bardzo często są zasypywane lub traktowanie jako lokalne
wysypiska odpadów, odbiorniki ścieków. Część z nich mogą ochronić stosowne zapisy w
planach przestrzennego zagospodarowania. Warto też rozważyć objęcie niektórych ochroną
jako użytki ekologiczne. W tym celu należałoby wykonać ocenę , która wskazałyby na
najcenniejsze pod względem przyrodniczym.
8.2.3. Fauna Olsztyna
Przestrzeń zurbanizowana jest trudnym terenem dla bytowania fauny. Olsztyn może
poszczycić się wyjątkową jak na miasto sytuacją - w granicach administracyjnych posiada
dużą powierzchnię lasów, terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej, wód
powierzchniowych. Stanowi to o dużej atrakcyjności przyrodniczej terenu, powoduje
występowanie dużej różnorodności siedlisk, co sprzyja również dużej różnorodności i
liczebności organizmów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych.
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W Olsztynie występuje wiele gatunków synantropijnych doskonale radzących sobie w
mieście. Przykładem (oprócz oczywiście wielu szkodników i pasożytów) jest bardzo
zauważalna ornitofauna, a spośród niej obecne nawet w centrum miasta synogarlice tureckie,
kawki, sroki, gawrony, wrony.
Najważniejszym obszarem bytowania ptaków i zwierząt w mieście są tereny leśne ze
względu na atrakcyjność i zróżnicowanie siedlisk , znaczną powierzchnię oraz połączenie z
dużymi kompleksami leśnymi położonymi poza granicami miasta .
Nie bez znaczenia jest fakt, że na obszarze Lasu Miejskiego nie działa żadne koło łowieckie,
zwierzyna łowna z lasów sąsiadujących z olsztyńskimi w sezonie polowań nierzadko szuka w
nim schronienia.
Do większych zwierząt spotykanych w lasach Olsztyna należy: sarna Capreolus
capreolus, jeleń europejski, dzik Sus scrofa, z drapieżników: borsuk, lis Vulpes vulpes, jenot
Nycterautes procyonoides, kuna leśna Martes martes, tchórz. Dość częsty jest zając szarak
Lepus europaeus. Ostatnio wykazano na razie nieliczną obecność bobra Castor fiber. Drobne
gryzonie reprezentują m. in. mysz polna, nornica ruda, badylarka, z większych wymienić
można licznie występującą wiewiórkę Sciurus vulgaris. Spośród nietoperzy występuje kilka
gatunków z notowanych w kraju. Częste owadożerne to: jeż europejski, ryjówka aksamitna,
kret.
Wśród występujących tu gadów najliczniejsze są jaszczurki: zwinka Lacerna agilis,
żyworodna Lacerta vivipora i padalec zwyczajny Angnis tragilis. Z węży obecne są
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix i żmija zygzakowata Vipera berus.
Płazy mają przedstawicieli w takich gatunkach, jak: kumak nizinny, rzekotka drzewna,
grzebiuszka ziemna, ropucha zielona i paskówka, traszka zwyczajna, i mniej liczna
grzebieniasta. Występują również pospolite gatunki żab i ropuch jak: żaba jeziorkowa,
trawna, śmieszka, ropucha szara).Jeziora i rzeki o stosunkowo czystej wodzie stwarzają
warunki do występowania bardzo wielu gatunków ryb.
Szczególnie urozmaicony jest świat ptaków. W latach 1991-1993 przeprowadzone były
badania dotyczące ornitofauny na obszarze miasta. Inwentaryzacja wykazała obecność 155
gatunków ptaków, w tym:
• 126 gatunków lęgowych i prawdopodobnie lęgowych
• 11 gatunków nielęgowych, regularnie, corocznie występujących i przebywających na
terenie miasta
• 18 gatunków sporadycznie zalatujących w okresie migracji
• 51 gatunków zimujących
Wśród gatunków odnotowanych w naszym mieście 12 znajduje się w Czerwonej Księdze
zwierząt (Głowaciński 1992):nur czarnoszyi Columbus arcticus, kormoran czarny
Phalacrocorax carbo, gęś gęgawa Anser anser, gągoł Bucephala clangula, bielik Haliaetus
albicilla, błotniak zbożowy Cirrus pygargus, orlik krzykliwy Aquila pomarina,orzełek
włochaty Hieraae pennatus, kureczka zielonka Porzana porzana, brodziec leśny Trinia
glareola. Bielik oraz derkacz są gatunkami zagrożonymi wyginięciem.
Na terenie Lasu Miejskiego występuje 69 gatunków (J.J. Nowakowski). Z tego 5 gatunków
było dominantami (zięba, rudzik , pierwiosnek, świstunka, drozd śpiewak) oraz 14
występowało z udziałem powyżej 1% (kos, pokrzewka czarnołbista, piecuszka, mysikrółik,
sikora bogatka, strzyżyk, pełzacz leśny, kowalik, sikora modra, sikora sosnówka,
pokrzewnica, świergotek drzewny, sójka, gil, kukułka, puszczyk, lelek, zimorodek, dzięcioł
duży, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, skowronek borowy, paszkot, kwiczoł, czyżyk,
grzywacz, siniak, strumieniówka świerszczak, strumieniówka brzęczka, cierniówka, zniczek,
raniuszek, krzyżówka, gągoł, łyska, słonka, brodziec leśny. Rzadko występują jastrząb,
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myszołów, orlik krzykliwy, pustułka, kruk, krogulec, brodziec samotny, łabędź niemy, słowik
szary, trzciniak, orzechówka i in.
Na przestrzeni lat awifauna miasta ulega różnorodnym zmianom. W ciągu ostatnich
ponad 20 lat z terenu miasta wycofują się gatunki nie znajdujące tu właściwych warunków
takie jak: rybitwa czarna, brodziec krwawodzioby, dudek, podróżniczek, dzierlatka. Ponad 30
gatunków i zmniejszyło liczebność. Pojawiają się też nowe jak: głowienka, gągoł, nurogęś,
gołąb miejski, kwiczoł.
Utrzymaniu różnorodności ptaków na terenie miasta sprzyjają zwarte powierzchnie
zieleni (najkorzystniej 20-10 ha). Nie bez znaczenia jest też wiek drzewostanów – stabilizacja
ornitofauny następuje w przypadku drzewostanów powyżej 20 lat. Bardzo cenna jest też
obecność zbiorników wodnych, bagien , terenów otwartych oraz korytarzy ekologicznych.
8.2.4. Zieleń miejska
Parki i założenia dworsko – parkowe.
Na terenie Olsztyna znajduje się 9 parków i 4 historyczne założenia dworsko – parkowe.
Miasto posiada również 35 zieleńców ogólnodostępnych miejskich zieleńców o ogólnej
powierzchni 3,8 ha, administrowanych obecnie przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni
(samorządowa jednostka organizacyjna).
Tabela 4. Parki miejskie

L.p.

Nazwa parku

Powierzchnia
ogólna, ha

Inwentaryzacja
Nr rejestru
szczegółowa szaty
zabytków
roślinnej
posiada

1 Jakubowo

9,34

2 Podzamcze

8,52

-

posiada

3 Im. Janusza Kusocińskiego I

8,71

-

posiada

4 Im. Janusza Kusocińskiego II

8,71

-

posiada

5 Rataja (dawny cmentarz Ewangelicki)

3,17

3957/88

posiada

6 Jeziorko Czarne

8,43

-

brak

7 Jar I

2,56

-

brak

8 Jar II

2,93

-

brak

9 Kortowski

5,88

3626/85

posiada

Razem powierzchnia

58,25 ha.
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Tabela 5. Założenia dworsko – parkowe

L.p

Lokalizacja

Pow.
Czas
Numer rejestru
ogółem powstania
zabytków
ha

Stan zachowania

1

Grądek

ok.1,0

XIX w.

4245/93
–park
3688 - dwór

Park w granicach
zbliżonych do
historycznych, znacznie
zniszczony, częściowo
zabudowany, zachowana
część starodrzewu (np.
szpaler graniczny). Dwór i
budynki folwarczne
zachowane w formie
historycznej lub zbliżonej, w
stanie do remontu.

2

Nagórki

5,88

XIX w.

1402/78 – park
1730/89 – dwór
3993/89 wozownia

Park zachowany w granicach
historycznych, z czytelną
częściowo kompozycją, z
resztką starodrzewu i
licznym, młodym
drzewostanem.
Dwór – willa
wyremontowany; siedziba
Działu Przyrody Muzeum
Warmii i Mazur. Z folwarku
zachowana wozownia –
wyremontowana.
Szczegółowa inwentaryzacja
dendrologiczna opracowana
w 1999 r.

3

Pozorty

3,5

XIX w.

1404/78- park

Park zachowany w granicach
zbliżonych do historycznych,
z bardzo cennym,
pomnikowym starodrzewiem
i cmentarzykiem rodowym.
Brak prac pielęgnacyjnych.
Brak dworu; gospodarstwo
UW-M. Folwark zachowany
w formie zbliżonej do
historycznej, częściowo
rozbudowany i
przekształcony.
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4

Ok. 5 ha XVIII/XIX 1436/78 – park, Park o czytelnych
w.
3460/89 - dwór historycznych granicach,
znacznie zdewastowany. W
części przy dworze
drzewostan wycięty, w
części oddzielonej torami
zachował się cenny
starodrzew i fragmenty
cmentarzyka rodowego.
Dwór zachowany w formie
historycznej, w złym stanie
technicznym, mieszkania d.
pracowników PGR. Folwark
zrujnowany.

Track

Razem powierzchnia

15,38 ha

Cmentarze
Na terenie Gminy Olsztyn znajduje się 12 cmentarzy, spośród których 6 zarządzanych jest przez
Zakład Cmentarzy Komunalnych (zakład budżetowy). Pozostałe są obiektami zamkniętymi,
zabytkowymi i objętymi ochrona konserwatorską .
Tabela 6. Cmentarze administrowane przez Zakład Cmentarzy Komunalnych

Lp.

Nazwa i lokalizacja
cmentarza

Powierzchnia
ogólna,ha

Inwentaryzacja
Numer rejestru szczegółowa szaty
zabytków
roślinnej

1

Św. Józefa

4,90

3906/88

posiada

2

Św. Jakuba

2,56

3905/88

posiada

3

Wyznaniowy, przy ul. Sielskiej

0,32

3956/88

posiada

4

Wojskowy, ul. Szarych

1,39

3903/88

brak

Szeregów
5

Komunalny, ul.Poprzeczna

18,32

-

brak

6

Komunalny, Dywity

14,49

-

brak

Razem powierzchnia

41,98

Tabela 7. Cmentarze zabytkowe

Lp. Nazwa współczesna Powierzchnia i
Czas
Nr rejestru
Stan zachowania
/dawne funkcje
lokalizacja
powstania zabytków
1. Katolicki św.
pow. ok. 1 ha
k. XIX w.
jest
Czynny, zachowany w
Wawrzyńca
Gutkowo,
historycznych granicach
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ul. Żurawia

2

Żydowski

pow.0,48 ha
ul. Zyndrama
z Maszkowic

1818 r.

3

Komunalny

Las Miejski
(k. Szpitala
Kolejowego)

lata 20-te
XX w.

4

Wojenny Niemiecki pow. ok. 0,5 ha,
Las Miejski, za
z
I Wojny Światowej ROK

5

Wojenny Rosyjski z pow. ok. 0,1 ha,
I Wojny Światowej Las Miejski za
szpitalem
kolejowym

1914 r.

6

Rodowy

XIX w.

pow. ok. 0,1 ha,
Pozorty,
ul. J. Tuwima

Razem powierzchnia

1914 r.

z licznymi nagrobkami
dawnymi i
współczesnymi oraz
starodrzewem
3960/88 Nieczynny; zachowany
układ przestrzenny w
historycznych granicach
ze starodrzewem.
Macewy zlikwidowano
ok. 1970 r. Zachowany
dom pogrzebowy
Nieczynny; zachowany w
granicach zbliżonych do
hist. z częściowo
zachowanymi
nagrobkami i
drzewostanem.
Zaniedbany.
3957/88 Zachowany w
historycznych granicach
z nagrobkami i cennym
starodrzewem.
Częściowo odtworzono
dawną kompozycję.
Zachowany w stanie
szczątkowym – tylko
głaz z pamiątkowym
napisem
3907/88 Zachowany teren w
granicach zbliżonych do
historycznych,
zdewastowane nagrobki.
Zachowany pomnikowy
starodrzew dębowy.

2,18 ha

Zieleń w pasach drogowych
Na terenie Gminy Olsztyn znajduje się 97,41 ha zieleni zlokalizowanej w pasach drogowych
ulic. Aktualną inwentaryzację szaty roślinnej posiadają tereny o powierzchni 9,12 ha czyli
9,36%, natomiast pozostała powierzchnia (88,29 ha czyli 90,64 %) terenów zieleni
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic nie posiada aktualnej inwentaryzacji szaty roślinnej.
Tereny miejskiej zieleni urządzonej w postaci parków, zieleńców, cmentarzy jak też zieleń
pasów drogowych ulic cechuje zróżnicowany poziom stanu zachowania, utrzymania oraz
pielęgnacji.
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W miarę dobrze utrzymane i na bieżąco pielęgnowane są miejskie parki, zieleńce oraz zieleń
pasów drogowych ulic. Najbardziej zaniedbane i zniszczone są obiekty historyczne –
zabytkowe założenia dworsko – parkowe oraz zabytkowe cmentarze (częściowo poddane
podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym drzewostanu w latach 2002-2003).
Niewielka część przedmiotowych terenów zieleni posiada aktualną inwentaryzację szaty
roślinnej, której opracowanie powinno stanowić podstawę dalszych planowych prac –
gospodarowania terenami zieleni, planowania i projektowania nowych nasadzeń drzew i
krzewów, wymiany nasadzeń tymczasowych (topól) itp.
Ze względu na postępującą w szybkim tempie urbanizację, realizowane na terenie miasta
inwestycje, zły stan zdrowotno – techniczny zadrzewień, stwarzane zagrożenia
bezpieczeństwa ludzi i mienia, zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego
usuwane są znaczne ilości drzew i krzewów.
Ogólnie w ciągu roku 2003 Wydział Ochrony Środowiska wydał zezwolenia administracyjne na
usunięcie 1408 szt. drzew oraz 1367 m2 powierzchni krzewów. W ramach tych zezwoleń
zobowiązano Wnioskodawców do realizacji nowych nasadzeń zastępczych drzew i krzewów
ozdobnych w ramach kompensacji przyrodniczej w ilości 740 szt. drzew oraz 2 726 szt.
krzewów. W ciągu trzech pierwszych kwartałów roku 2004 Wydział Ochrony Środowiska
wydał zezwolenia administracyjne na usunięcie 2053 szt. drzew oraz 1078 m2 powierzchni
krzewów. W ramach tych zezwoleń zobowiązano Wnioskodawców do realizacji nowych
nasadzeń zastępczych drzew i krzewów ozdobnych w ramach kompensacji przyrodniczej w
ilości 379 szt. drzew oraz 1 197 szt. krzewów.
Znaczący udział wśród usuwanych drzew mają topole (gatunki pochodzenia obcego), sadzone
na terenie miasta w latach powojennych. Drzewa te ze względu na szybki wzrost i minimalne
wymagania pielęgnacyjne wprowadzane były jako tzw. przedplon – poprzedzający rozwój drzew
gatunków docelowych (szlachetnych i długowiecznych).
Topole osiągnęły obecnie wiek dojrzały i ze względu na negatywne cechy gatunkowe
(krótkowieczność, kruche i łamliwe drewno, nadmiernie silna ekspansja systemów
korzeniowych, zaśmiecanie terenu puchem nasion, silne wyjaławianie gleby), lokalizację na
terenach intensywnie zagospodarowanych (osiedla mieszkaniowe, pasy drogowe ulic) stwarzają
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wymagają stopniowego usuwania i równoczesnego
zastępowania drzewami innych gatunków.
Tzw. ,,problem topolowy” dotyczy całego kraju. Niestety - zapisy obowiązującej ustawy
o ochronie przyrody regulują powyższe zagadnienia tylko w minimalnym zakresie, w sposób
niejednoznaczny.
Na skutek postępującego rozwoju infrastruktury drogowej oraz licznych modernizacji pasów
drogowych usuwane są w szybkim tempie znaczne ilości drzew przydrożnych. Wycinka drzew
przyulicznych powodowana jest również ich złym stanem zdrowotno – technicznym (skrajnie
niesprzyjające warunki wegetacji – zasolenie gleby, zanieczyszczenie powietrza, złe warunki
gruntowo – wodne, zbyt silne redukcje koron) oraz wynikającym z tego zagrożeniem
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zły stan utrzymania oraz brak właściwej pielęgnacji terenów zieleni są w dużej mierze wynikiem
wieloletniego niedofinansowania prac konserwatorskich i pielęgnacyjnych, niezbędnych do
wykonywania na terenach miejskiej zieleni
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Zieleń osiedlowa, tereny miejskie bez administratora
Wg uzyskanych danych dotyczących zasobów zieleni w zakresie zieleni osiedlowej
oraz terenów gminnych nie posiadających administratora (rekreacyjnych) jej stan
przedstawia się następująco:
Tabela 8. Tereny miejskie bez administratora (w zarządzie MZDMiZ)

Lp.

Dzielnica

1.

Centrum

2.

Os. Pojezierze

Powierzchnia ogólna, ha
8,86
10,33

Dz. Przemysłowa
3.

Jaroty

3,26

Pieczewo
4.

Likusy

7,02

Gutkowo
5.

Zatorze

1,93

6.

Dz. Zachód

9,34

7.

Dajtki

3,51

Tabela 9. Zieleń osiedlowa

Lp.

Administrator
Pow. ogólna
terenów osiedlowych zieleni ,ha

1

SM Pojezierze

43,71

2

OSM

28,13

3

Zakład Lokali
i Budynków
Komunalnych

4

SM Jaroty

-

72,23

- w tym podział
na Osiedla; pow. w ha
Pojezierze
Kormoran
Zatorze
Podgrodzie
Tereny zieleni
przejęte po ZBK
III (pozostałych
danych brak)

18,05
25,66
7,35
20,77
4,42

Nagórki
Pieczewo
Jaroty

22,12
12,39
37,72

Inwentaryzacja
szczegółowa
szaty roślinnej
+
+
-

(w trakcie)

Dla udokumentowania zieleni w osiedlach o zabudowie jednorodzinnej brak jest
jakichkolwiek danych - jej zasoby są wyłącznie w rękach prywatnych.
Przedstawiając np. na planach czy graficznie ogólną lokalizację poszczególnych osiedli w
obrębie miasta można zauważyć rozszerzającą się i coraz bardziej powszechną tendencję
tworzenia w granicach posesji ogrodów ozdobnych – z udziałem wartościowej zieleni
mającej, znaczący udział w ogólnym bilansie zieleni miejskiej.
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Z analizy zainwestowania i zagospodarowania zieleni w mieście11, w tym w
szczególności terenów parkowych wynika potrzeba działań dotyczących zrealizowanych i
częściowo zrealizowanych założeń parkowych, pozostających w gestii gminy. Ujawniają się
w tych obszarach trzy grupy problemów:
- utrzymanie; sprzątanie, konserwacja i uzupełnianie programu użytkowego
- dokończenie rozpoczętych realizacji; w zakresie materiału roślinnego (nasadzenia i
wymiana nasadzeń typu tymczasowego np. topoli, które miały szybko wyrosnąć) oraz w
zakresie programu użytkowego – wyposażenie w urządzenia powodujące aby parki nie były
wyłącznie terenami spacerowymi; wyposażenie w funkcje rozrywkowo-gastronomiczne,
urządzenia sportowe, zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe, tory i rampy do skateboardingu,
elementy dekoracyjne (fontanny, pomniki) niezbędne funkcje użytkowe jak np. szalety itp.
- urządzanie nowych parków i zielonej przestrzeni publicznej (ta grupa stanowić będzie
przedmiot nowego planowania strategicznego), a także renowacja i odbudowa istniejących
założeń parkowych w tym także objętych ochroną konserwatorską.
Rozwiązanie tych problemów wymaga rozstrzygnięć organizacyjnych prowadzących
do wskazania jednej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialnej za planowanie
terenów zieleni i ich utrzymanie. Marginalne traktowanie tej problematyki z racji innych
poważnych zadań w Miejskim Zarządzie Dróg Mostów i Zieleni i nadzorowanie jej z
poziomu dwóch wydziałów Urzędu (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Wydz.
Ochrony Środowiska) utrudnia sprawność działania, sukcesywne projektowanie i realizację
terenów zielonych. Koordynacji wymagają także działania w zakresie zieleni na styku zieleni
miejskiej i innej nie komunalnej (spółdzielnie mieszkaniowe, Uniwersytet WarminskoMazurski itp.) oraz prywatnych właścicieli terenów.
Kolejnym problemem do rozwiązania są Pracownicze Ogrody Działkowe. Sytuacja w w
wypadku Olsztyna jest dość specyficzna i ma duże znaczenie. Olsztyn zajmuje przodującą
pozycję w kraju pod względem wielkości terenów ogrodów 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 (Łącznie z
Wójtową Rolą) na jednego mieszkańca wynika, że (po odjęciu mieszkańców zabudowy
jednorodzinnej) prawie każda rodzina w mieście posiada ogródek. Problematyka Ogrodów
Działkowych wymaga poważnego podejścia także z uwagi na przesądzenia prawne
faworyzujące w gospodarce przestrzennej zespoły ogrodów działkowych (utrudniona
możliwość ich likwidacji, niekontrolowana zabudowa bez zezwoleń, zieleń regulowana
wewnętrznymi regulaminami zespołów ogródków itd.) Niektóre zespoły ogrodów kolidują z
rozwojem przestrzennym miasta (np. przy ul. Piłsudskiego w sąsiedztwie Z-dów Michelin
SA) . Studium ekologiczne wykonane przez Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański
podkreśla uciążliwość ogrodów w dolinie rzeki Łyny przy ul. Sikorskiego w związku z
zagrożeniem jakie stanowią one dla czystości wód Łyny.
Zieleń osiedlowa – charakteryzuje się ona odmiennością kształtowania i utrzymania w
różnych rejonach. W osiedlach starszych założono niezbędną ilość terenów zieleni, jednak
osiedla te nie dysponują odpowiednią ilością miejsc parkingowych. Tereny zieleni
poddawane są naciskom inwestycyjnym dla zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych. Sytuacja
ta występuje zwłaszcza we wschodnich rejonach miasta. Na południu miasta istnieje wyraźny
niedobór zieleni i terenów rekreacyjnych przy dużym zagęszczeniu zabudowy. Sytuacja w
zakresie miejsc postojowych jest nieco lepsza niż w części wschodniej miasta, choć także
11

W oparciu o Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Olsztyna.
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niezadowalająca. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną praktycznie
wszystkie tereny mogące stanowić publiczną przestrzeń zieleni i rekreacji zajmowane są
przez nową zabudowę. Problem zieleni osiedlowej najgorzej przedstawia się na terenach
inwestycji wielorodzinnych najnowszych. Konieczność zabezpieczenia odpowiedniej ilości
miejsc postojowych dla samochodów przy braku parkingów podziemnych i
wielopoziomowych powoduje eliminację terenów zieleni i rekreacji. W obszarach tych układy
zieleni zaprojektowanej w zasadzie nigdzie nie doczekały się realizacji. Zazwyczaj także
brakuje miejsc rekreacji sportu i zabawy dla dzieci i młodzieży.
Stan utrzymania zieleni jest zależny od właściciela (użytkownika) terenu. Tymczasem
porównanie tego stanu między terenami należącymi do spółdzielni mieszkaniowych a gminą
przemawia na niekorzyść gminy.
Na utrzymanie zieleni ma znaczny wpływ skomplikowany układ przestrzenny stanu władania
terenami. Problemy terenów zieleni osiedlowej dotyczą:
- niedoinwestowania terenów, które powinny mieć zgodnie z projektem osiedla odpowiednie
nasadzenia i wyposażenie w urządzenia (trzepaki, śmietniki, utwardzone ciągi komunikacji
pieszej i kołowej, miejsca zabaw dla dzieci, odpoczynku starszych, przydomowej rekreacji
młodzieży itd.) i nie zostały zrealizowane. Dotyczy to także zieleni w zabudowie historycznej
Olsztyna.
- niewłaściwy stan zieleni osiedlowej urządzonej, potrzeba przebudowy drzewostanu
niewłaściwego i działań sanitarnych.
Powyższe problemy niezależnie od silnego ich występowania w obszarach zabudowy
mieszkaniowej dotyczą także obiektów usług publicznych.
Celem działań władz miasta powinny być :
- poprawa warunków użytkowych i zdrowotnych życia mieszkańców
- poprawa estetyki i wizerunku Olsztyna (w zamiarach urbanistów przedwojennych miastaogrodu)
- stworzenie systemu programowania i planowania realizacji terenów zieleni (w trybie
zagospodarowania przestrzennego miasta, procedurach lokalizacyjnych i gospodarki
terenami)
8.2.5. Zasoby wodne
Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny, która jest dopływem Pregoły. W swoich granicach
administracyjnych ma aż 11 jezior, wiele mniejszych akwenów śródpolnych i śródleśnych
oczek wodnych. Miasto w całości jest położone w dorzeczu Łyny. Po ostatnim zlodowaceniu
pozostało charakterystyczne, pagórkowate ukształtowanie powierzchni, z typową dla niego
dużą ilością jezior. Ponadto, na obrzeżach miasta położone jest kilka jezior, w tym powiązane
z Olsztynem systemem hydrologicznym (Kanał Szczęsne) jezioro Wadąg, Linowskie
Klebarskie, Umląg i Kiernoz. Rozmieszczenie jezior w obrębie miasta jest wybitnie nie
równomierne. Tylko dwa zbiorniki jez. Skanda i Zalew Tracki są położone we wschodniej
części miasta pozostałe w jego zachodniej części. Stąd ogólna jeziorność miasta jest bardzo
wysoka i wynosi ponad 8%, lecz w części zachodniej sięga prawie 40% wobec średniego
udziału wód w odniesieniu do powierzchni województwa rzędu 5,73 % (średnia dla kraju –
2,7%).
Wody podziemne
Warunki hydrologiczne na terenie miasta są skomplikowane , co jest konsekwencją złożonej
budowy geologicznej. Wierceniami rozpoznano dwa piętra wodonośne : czwartorzędowe i
trzeciorzędowe. Oba piętra są w więzi hydraulicznej. Teren miasta jest położony w obrębie
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Olsztyn” nr 213 – zbiornik międzymorenowy
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Olsztyn w obrębie utworów czwartorzędowych i subzbiornika „Warmia” nr 205 w obrębie
utworów trzeciorzędowych. Piętro trzeciorzędowe zalega na głębokości 150 m i jest
rozpoznane punktowo. Najlepiej rozpoznano piętro czwartorzędowe stanowiące podstawę
zaopatrzenia miasta w wodę. W jego obrębie można generalnie wyodrębnić dwa główne
poziomy wodonośne górny i dolny. Sieć krajowa Monitoringu Jakości Zwykłych Wód
Podziemnych działa od 1991r. i składa się z blisko 700 punktów obserwacyjnych na terenie
całego kraju w województwie warmińsko-mazurskim jest ich 41 z czego 7 obejmuje wody
podziemne w utworach starszych od czwartorzędu. Sieć krajowa jest prowadzona przez
Państwowy Instytut Geologiczny. Monitoring regionalny na zlecenie wojewody prowadzi
przedsiębiorstwo Geologiczne „PolGeol” S.A. w Warszawie i obejmuje on 72 punkty.
Badania jakości wód podziemnych prowadzone w sieci krajowej wykazują, że wody
zbiornika nr 213 i 205 należą do wysokiej klasy jakości Ib lub średniej jakości-II.
Wody powierzchniowe
Wody powierzchniowe są ważnym elementem różnorodności krajobrazowej miasta Olsztyna
i posiadają duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Sieć hydrologiczną miasta Olsztyna
tworzy głównie rzeka Łyna oraz rzeka Wadąg i Kortówka oraz liczne zbiorniki wodne (11
jezior).
Łyna jest rzeką II rzędu, lewobrzeżnym dopływem Pregoły. Długość Łyny wynosi 263,7 km,
w tym na terenie kraju – 190 km. Zlewnia Łyny w granicach kraju zajmuje obszar 5700 km2.
Łyna w granicach miasta posiada jeden lewobrzeżny dopływ, którym jest rzeka Korówka i
jeden prawobrzeżny dopływ, którym jest rzeka Wadąg. Łyna wypływa w okolicy
miejscowości Łyna, na wys. 160 m npm (Pojezierze Olsztyńskie). Obszar źródliskowy rzeki
objęty jest ochrona rezerwatową z uwagi na źródła wysiękowe i erozję wsteczną. Przepływy
charakterystyczne ( m3/s) z okresu 1951-1985 wynosiły na wodowskazie Olsztyn Kortowo
SWQ - 4,65; SSQ - 2,87 SNQ – 1,59. Wody od przekroju poniżej Olsztyna do granicy
Państwa były wodami pozaklasowymi według wyników uzyskanych w 2003r. i
wcześniejszych wykonanych przez WIOŚ. Rzeka stanowi wyraźną oś hydrograficzną miasta,
dzieląc je na cześć wschodnią i zachodnią. Przepływając przez miasto zmienia swój charakter,
co pozwala wyodrębnić w jej biegu trzy odcinki:
południowy, ciągnący się ok.4km od południowej granicy miasta – dolina rzeki zwęża
się tu do ok. 400-600m, dno rzeki jest podmokłe, pocięte licznymi rowami
melioracyjnymi. Na tym odcinku rzeka przyjmuje z lewej strony dopływ Kortówkę;
środkowy – znaczna cześć zlewni tego biegu rzeki zajmuje zabudowa Olsztyna. Dolina
tu zwęża się, brzegi rzeki są umocnione. Występują liczne obiekty zabudowy
hydrotechnicznej (mosty i jeden stopień wodny);
północny – ciągnący się od zabudowy miejskiej Olsztyna do ujścia rzeki Wadąg.
Rzeka tu płynie głęboko wciętą, krętą doliną przez tereny leśne.
Wadąg jest rzeką III rzędu prawobrzeżnym dopływem rzeki Łyny o długości 68 km.
Zlewnia zajmuje powierzchnię 1194,6 km2. W górnym biegu nosi nazwę Kanał Dymarski i
Dymer. Od jeziora Dadaj do jeziora Pisz nazywa się Dadaj, od jeziora Pisz do jeziora Wadąg
– Pisa, a poniżej jeziora Wadąg – Wadąg ( odcinek o długości 8,8 km). Przebieg przepływów
średniorocznych w okresie 1976-2003 był dość zróżnicowany. Amplituda wynosiła 6,06m3/s i
nie przypominała rytmu wahań rzeki jeziornej, ponieważ jest to właściwie rzeka o
zmienionym antropogenicznie ustroju hydrologicznym, praktycznie od początków XIV
wieku, kiedy w miejscu obecnej MEW „Wadąg” pobudowano młyn wodny. W kwietniu
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2002r. w odległości ok. 1,18 km poniżej elektrowni „Wadąg” uruchomiona została Mała
Elektrownia Wodna (MEW) „Kieźliny”.
Ocena jakości wód rzeki Wadąg w przekroju powyżej ujścia do Łyny odpowiadała III klasie
czystości wg badań z 2000r. wykonanych przez WIOŚ. Rzeka poniżej miejscowości Wadąg
płynie w głęboko wciętej dolinie przez tereny leśne; na znacznym odcinku stanowi granicę
administracyjną miasta Olsztyna.
Kortówka jest rzeką III rzędu, lewobrzeżnym dopływem rzeki Łyny. W obrębie zlewni rzeki
występują dwa największe miejskie jeziora: Ukiel i Kortowskie. Korówka wypływa z jeziora
Ukiel w rejonie ulic Jeziornej i Żeglarskiej. Odpływ jest regulowany przez zasuwę. W
pierwszym odcinku rzeka przepływa przez tereny podmokłe w rejonie ulicy Sielskiej i I
Dywizji. Przy ulicy Jagiellończyka przechodzi w kolektor zamknięty i wpływa do jeziora
Kortowskiego. Wypływ rzeki z jeziora Kortowskiego jest regulowany w związku z
prowadzoną od 1956 r. rekultywacją tego jeziora metodą odprowadzania wód hypolimnionu
do odpływu.
Badania czystości rzek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzone są
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach:
- monitoringu krajowego, polegającego na kontrolowaniu w dwóch punktach granicznych
wód Łyny (Stopki) i Węgorapy (Mieduniszki) oraz wód Pasłęki w punkcie w Nowej Pasłęce;
- monitoringu regionalnego, w punktach ustalonych na terenie województwa.
Jakość wód rzecznych określana jest przez porównanie stężeń charakterystycznych
poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń z normami ustalonymi dla trzech klas czystości
wody następująco:
wody klasy I – przeznaczone są do zaopatrzenia w wodę ludności i niektórych zakładów
przemysłowych, wymagających jakości wody do picia oraz hodowli ryb łososiowatych,
wody klasy II – przeznaczone do hodowli ryb, hodowli zwierząt gospodarskich i do celów
rekreacyjnych,
wody klasy III – wody do zaopatrzenia przemysłu i do nawodnień rolniczych.
Stan zanieczyszczenia rzek ocenia się zaliczając wyniki badań monitoringowych
kontrolowanych odcinków rzek do poszczególnych klas czystości. Dla wszystkich klas
określone są wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń; o klasyfikacji ostatecznej
decyduje najbardziej niekorzystny wskaźnik.
Wyniki oceny jakości rzek, przepływających przez teren miasta Olsztyn przedstawiono w
tabeli niżej.
Tabela 10. Ocena jakości wód rzek przepływających przez Olsztyn badanych przez WIOŚ

Lp.

1
2

Ocena
Wskaźnik
fizyko- decydujący o
Ocena
chem. fizyko-chem. sanitarna
ocenie
ŁYNA* pom.Olsztyn 208,4 NON O2,NO2,PO4,Po
NON
a Redykajny
g
WADĄG* pow.ujścia
1,8
II
BZT5,ChZTIII
*
do Łyny
Mn, ChZT-Cr,
NO2, PO4, Pog
Nazwa Lokalizacja
rzeki przekroju

Km

Ocena
ogólna
NON
III

* - rz.Łyna badana przez WIOŚ w 2003r.
** - rz. Wadąg badana przez WIOS w 2000 roku.
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Niska jakość wód rzek ( III klasa lub NON jako nie odpowiadająca normom ) spowodowana
jest ponadnormatywną ilością znajdujących się w wodach rzek substancji organicznych,
fosforu ogólnego, azotynów jak też deficytem tlenowym oraz mianem coli.
Zasoby wód powierzchniowych Olsztyna w postaci zbiorników wodnych to 11 jezior, o
powierzchni od kilku hektarów do ponad 400 ha.
Badania jakości wód jezior prowadzone są również przez WIOS w ramach sieci regionalnej
Państwowego Monitoringu Środowiska. Żadne jezioro w Olsztynie do tej pory nie były objęte
badaniem przez WIOŚ.
Badania oceny jakości jezior w celu określenia czystości wód oraz stopnia ich podatności na
degradację prowadzone były przez Wydział Ochrony Wód b. Akademii Rolniczo-Technicznej
na zlecenie Urzędu Miasta – Wydziału Ochrony Środowiska w 1991r. Podobne badania
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powtórzył w 2004r. Poniżej w tabeli
zestawiono podstawowe informacje o jeziorach Olsztyna.
Tabela 11. Podstawowe dane morfometryczne i wyniki oceny czystości jezior Olsztyna

Lp. Nazwa jeziora

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11

Ukiel

Położenie

Zachodnia
cz. miasta
Kortowskie
Zachodnia
cz. miasta
Sukiel
Zachodnia
cz. miasta
Tyrsko
Północnozachodnia cz.
miasta
Starodworskie Południowozachodnia cz.
miasta
Redykajny
Północnozachodnia cz.
miasta
Skanda
Północnowschodnia
cz. miasta
Długie
Zachodnia
cz. miasta
Track
Wschodnia
cz. miasta
Podkówka
Zachodnia
cz. miasta
Czarne
Zachodnia
cz.miasta

Pow, ha Głęb.max

412,0

43,0

89,7

17,2

20,8

25,0

18,6

30,6

6,9

29,9

51,1

23,3

20,6

12

Rok
badań

Klasa
czystości

1991
2004
1991
2004
1991
2004
1991

II
II
II/III
III
III
II/III
I

Kat.
podatn. na
degradację
I/II
II
III
III
III
III
I

2004

II

II

1991

III

II

2004

NON

III

1991

II

II

2004

II

II

1991

III

II

2004

III

II

NON
II
III

II
II
-

26,8

17,2

59,9

-

1991
2004
2004

7,5

-

2004

II

-

1,7

-

2004

III

-
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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.
Działania prowadzone w ramach inwestycji sieci kanalizacyjnych a szczególnie budowa
kolektorów sanitarnych i deszczowych w zachodniej części miasta w latach
dziewięćdziesiątych ub. wieku stworzyły warunki do realnej ochrony zlewni jezior
położonych w tej części miasta. Oprócz jezior - na terenie miasta występuje kilkadziesiąt
małych zbiorników wodnych, z których większość ma charakter naturalny. Zbiorniki te
pełnią przede wszystkim rolę retencyjną dla wody opadowej, jednak urbanizacja terenów
śródpolnych przyczynia się do stopniowej ich degradacji.
8.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Podstawowym dostawcą wody na terenie miasta jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka Gminy Olsztyn.
Zapotrzebowanie mieszkańców Olsztyna w wodę pitną realizowane jest z ujęć wód
podziemnych. Na terenie miasta znajduje się 6 ujęć wody wraz ze stacjami jej uzdatniania.
Ujmują one wody z warstw czwartorzędowych i w ograniczonym stopniu z trzeciorzędowych.
Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia miasta w wodę mają dwa ujęcia „Karolin” i
„Zachód”. Łącznie pokrywają one 79% ogólnego zapotrzebowania - „Karolin 51% i Zachód
28%. Trzecie w kolejności ujęcie „Kortowo” pokrywa 9% zapotrzebowania, a trzy pozostałe
(Jaroty, Wschód, Likusy) 12% całkowitej produkcji wody w mieście. Łącznie zatwierdzone
zasoby eksploatacyjne ujęć komunalnych przekraczają 115 tys. m3 na dobę12. Obecna
zdolność produkcyjna ujęć szacowana jest na ponad 90 tys. m3 na dobę, podczas gdy dzienne
wydobycie wody zaspokajające potrzeby miasta szacuje się na ok. 50 tys. m3 .
Jakość wody dostarczanej odbiorcom w Olsztynie odpowiada wymaganiom stawianym
przez rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 listopada 2002r. w tym
zakresie. Jakość wody przeznaczonej do konsumpcji monitorowana jest na etapie ujmowania,
produkcji jak i dostawy wody. Oprócz monitoringu prowadzonego przez PWiK niezależną
ocenę jakości wody wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie.
Sieć wodociągowa Olsztyna ma długość 305 km; 60% ogólnego wodociągu liczy ponad 30
lat.
Oczyszczanie ścieków
System kanalizacji na obszarze Olsztyna ma charakter rozdzielczy. Obecnie obejmuje ok.95%
powierzchni miasta. Dodatkowo włączone są dopływy z gmin Barczewo, Dywity i
Stawiguda. Łączna długość sytemu kanalizacyjnego Olsztyna wynosi ok. 250 km, w tym 80%
rurociągów jest starsza niż 10 lat. W ramach systemu kanalizacji sanitarnej funkcjonuje 16
przepompowni ścieków i dwa punkty zlewne nieczystości ciekłych. Blisko 100 % budynków
12

Studium ekologiczne, opracowane przez Gdański Instytut Ochrony Środowiska 1998 r.
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mieszkalnych i użyteczności publicznej jest podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie
mniej wciąż jeszcze w granicach miasta znajdują się 262 budynki korzystające z szamb
przydomowych.
Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków miejskich „Łyna”. W maju
2004r. zakończona została jej modernizacja, wykonana w ramach programu ISPA. Obecnie
MOS „ŁYNA” jest obiektem o trzystopniowym procesie oczyszczania ścieków z
biologicznym usuwaniem związków biogennych i możliwością chemicznego wspomagania
tego procesu. Oczyszczalnia może docelowo przyjąć 60 000 m3/d. Przeprowadzona
modernizacja obiektu pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych uprzednio do rzeki Łyny, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości
jej wód.
Gospodarka wodami opadowymi
Głównym odbiornikiem wód opadowych z terenu Olsztyna jest rzeka Łyna do której uchodzą
kolektory deszczowe lub rowy otwarte o łącznej długości ok.190 km. Na trasie rzeki
przepływającej przez miasto uchodzi do niej ponad 40 kolektorów o średnicy od 200 do
1800mm.
Istotnym problemem jest brak systemu podczyszczania odprowadzanych do rzeki wód
opadowych oraz słaby stan techniczny istniejących urządzeń poza jednostkami
wykonanymi w ramach budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zachodniej części
miasta w połowie lat 90 ubiegłego wieku.
Obecny układ kanalizacji deszczowej niekorzystnie wpływa na stan rzeki Łyny, co
odzwierciedlają wynik badań stanu jakości wód rzeki w obrębie miasta. Ponadto przy
ulewnych deszczach kanalizacja nie jest w stanie odebrać wód, co powoduje występowanie w
niektórych częściach miasta nie wielkich ale uciążliwych podtopień terenu.

Tabela 12. Małe Elektrownie Wodne na terenie miasta Olsztyna

Rzeka
MEW „Wadąg”
MEW „Kieźliny”

Lokalizacja od ujścia
6,72 km
5,54 km

Moc turbozespołu
200 kW
255 kW

8.4. Zagospodarowanie i ochrona powierzchni ziemi
Struktura użytkowania gruntów w mieście
Olsztyn położony jest w rejonie mało zurbanizowanym z dominującą gospodarką rolną i
leśną, powstał w wyniku wzrostu rangi sieci osadniczej regionu. Powierzchnia geodezyjna
miasta wynosi 8789 ha. Strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta w roku 2004
przedstawia poniższa tabela.
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Tabela 13. Struktura użytkowania gruntów

Wyszczególnienie gruntów
Użytki rolne
w tym:
•
grunty orne
•
sady
•
łąki
•
pastwiska
•
inne
Grunty leśne i tereny zadrzewione
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Wody
Nieużytki
Użytki ekologiczne
Tereny różne

Powierzchnia
ha
% udział
2212
25,1
1410
69
231
444
58

63,7
3,1
10,4
20,0
2,6

2009
3421
841
241
65

22,8
38,9
9,5
2,7
0,7

Plany rozwoju miasta zakładają wzrost i rozwój terenów zabudowanych i zurbanizowanych –
dzielnic mieszkaniowych,
takich jak Brzeziny, Jaroty i Pieczewo oraz obszarów
przemysłowych we wschodniej części miasta.
W stosunku do 2003r. nie zmienił się udział procentowy powierzchni wód, użytków
ekologicznych i terenów różnych, natomiast zwiększył się udział gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych (o 6,4%), kosztem użytków rolnych (mniej o 7,8%), gruntów leśnych i
zadrzewionych (mniej o 0,7%) oraz nieużytków (mniej o 0,4%).
Plany rozwoju miasta zakładają dalszy wzrost i rozwój terenów zabudowanych i
zurbanizowanych – dzielnic mieszkaniowych, takich jak Brzeziny, Jaroty i Pieczewo oraz
obszarów przemysłowych we wschodniej części miasta.
Na terenie miasta dominuje drobna działalność wytwórczo – usługowa usytuowana głównie
w części wschodniej miasta (tzw. dzielnica składowo-przemysłowa), która nie stanowi
znaczącego zagrożenia dla środowiska. Do większych zakładów przemysłowych w mieście
należą m.in. Stomil-Olsztyn (obecnie Michelin SA), MPEC sp. z o.o., Mebelplast, Indykpol,
Chłodnia-Olsztyn, Olsztyńska Spółdzielnia Mleczarska. Wszystkie obecnie funkcjonujące
obiekty mogące stwarzać potencjalne zagrożenie znajdują się pod stałą kontrolą
odpowiednich służb (WIOŚ). Natomiast tereny, które przestały być przedmiotem działań
gospodarczych traktować należy jako grunty zanieczyszczone lub potencjalnie
zanieczyszczone. Takie grunty należy poddać zabiegom rekultywacyjnym, mającym na celu
przywrócenie im zdolności produkcyjnej lub użytkowej oraz umożliwiającym ich późniejsze
zagospodarowanie.
Tereny poprzemysłowe
W obrębie miasta do gruntów poprzemysłowych wymagających bezwzględnej rekultywacji
zalicza się tereny byłego Zakładu Gazowniczego przy ulicy Knosały i Zakładów Mięsnych
przy ulicy Lubelskiej.
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Tereny potencjalnie zanieczyszczone
O terenach, w stosunku do których nie ma pewności co do stanu ich jakości/stopnia
zanieczyszczenia mówimy jako o potencjalnie zanieczyszczonych. Na terenie miasta są to
przede wszystkim rejony, zajmowane do niedawna przez jednostki wojskowe, zlokalizowane
na terenie miasta i posiadające własne bazy paliw (tereny przy ul. Artyleryjskiej, przy
ul.Jagiellońskiej); także dawne bazy kolejowe (Lokomotywownia, Olsztyn Towarowy)oraz
małe, stare stacje paliw płynnych, dotychczas jeszcze nie zmodernizowane.
8.5. Gospodarka odpadami
Zagadnienia związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych na
terenie miasta zostały przedstawione w „Planie Gospodarki Odpadami dla M. Olsztyna”,
przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyna z dnia 17 grudnia 2003 r.
Problem gospodarowania odpadami jest coraz częściej zauważany przez mieszkańców, o
czym świadczą zarówno deklaracje chęci segregowania odpadów jak i rzeczywiste
zachowania. Segregacja odpadów stanowić może przykład pożądanej postawy
proekologicznej, ponieważ dość kłopotliwe działania podejmowane są dobrowolnie i
bezinteresownie.
Odrębną sferę konfliktów stanowią natomiast spory i brak akceptacji dla lokalizacji
inwestycji służących współczesnej gospodarce odpadami jak np. składowiska, kompostownie
czy spalarnie odpadów. Przyczyną takich zachowań w zdecydowanej większości zdarzeń jest
brak rzetelnej informacji o planowanych przedsięwzięciach oraz brak kontaktów z lokalną
społecznością.
Wprowadzanie systemowego gospodarowania odpadami, opartego na europejskim
ustawodawstwie i znowelizowanym polskim prawie, przewidującego nowe, nieznane
inwestycje wymaga stałego kontaktu i dialogu z mieszkańcami terenu, którego dotyczą
planowane działania.
Ustawa o odpadach stanowi, że plany gospodarowania odpadami powinny określać działania
zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wymaga to ustalenia
celów i zadań na poziomie planu gospodarowania odpadami miasta-gminy na prawach
powiatu, uwzględniającym politykę ekologiczną państwa oraz zadania planu nadrzędnego,
tj. wojewódzkiego.
Mając na względzie ustaloną hierarchię działań w gospodarowaniu, która wynika ze
strategii krajowej
i realizowanej w krajach Unii Europejskiej - w planie gospodarki
odpadami komunalnymi dla Olsztyna przyjęto następujące założenia jako zadania ilościowe i
jakościowe do wykonania w latach 2004-2007, z określeniem sposobów ich realizacji
(przedsięwzięć techniczno-technologicznych), terminów i źródeł finansowania (tworzących
harmonogram rzeczowo-finansowy), tj:
A. zamknięcie starego składowiska odpadów komunalnych w Łęgajnach i rozpoczęcie
rekultywacji;
B. budowa nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych obsługującego
Olsztyn oraz sąsiednie gminy zgodnie z ustaloną lokalizacją;
C. odzyskiwanie odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych i budowlanych
zgodnie z ustalonymi poziomami odzysku i recyklingu przez objęcie wszystkich
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mieszkańców miasta sprawnym systemem zbiórki odpadów, dostosowanym do
specyfiki dzielnic;
D. zorganizowanie w całym mieście zbiórki odpadów niebezpiecznych, wchodzących w
strumień odpadów komunalnych ;
E. odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji stosownie do
poziomów odzysku i unieszkodliwiania , określonych na podstawie Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami.
Przedstawione wyżej założenia dla gminnego planu gospodarki odpadami wymagają
określenia sposobów ich realizacji w postaci koniecznych do wprowadzenia w obecnej
gospodarce nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych, technicznych jak też przedsięwzięć
technologicznych w postaci nowych inwestycji.
Funkcjonujący obecnie w mieście system gospodarowania tworzą prywatne firmy komunalne
oraz spółka gminna (ZGOK) o różnych zakresach działania, tj:
• firmy zbierające i transportujące odpady komunalne,
• firmy przetwarzające niektóre rodzaje odpadów, np. budowlane czy zielone,
• spółka gminna, zarządzająca systemem selektywnego gromadzenia surowców
wtórnych, sortownią oraz składowiskiem odpadów komunalnych.
Dla stworzenia kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, służącego
osiągnięciu wyżej przedstawionych celów niezbędne jest współdziałanie tych firm, na
zasadach określonych w przepisach prawa miejscowego (uchwała porządkowa), zgodnych z
zasadami gospodarki rynkowej.
W celu osiągnięcia ustalonych w miejskim planie gospodarki odpadami poziomów odzysku i
recyklingu odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych i budowlanych, stosownie do
ustaleń WPGO - w działaniach ZGOK należy uwzględnić następujące przedsięwzięcia:
systematyczne rozszerzanie na teren całego miasta systemu selektywnego
gromadzenia surowców wtórnych i dostosowanie systemu zbiórki do specyfiki
dzielnic, z objęciem wszystkich mieszkańców sprawnym systemem zbiórki odpadów,
zwiększenie przez ZGOK zakresu pozyskiwania odpadów opakowaniowych i
poużytkowych z obiektów infrastrukturalnych, (handlu, usług, obiektów użyteczności
publicznej itp.), utworzenie przez ZGOK punktów skupu surowców wtórnych,
współpracę ZGOK z komunalnymi firmami, zajmującymi się odzyskiem i
recyklingiem odpadów budowlanych,
współpracę ZGOK z organizacjami
odzysku w zakresie pozyskiwania i
przekazywania zebranych surowców wtórnych/odpadów opakowaniowych do
recyklingu,
współpracę ZGOK z organizacjami odzysku w zakresie informacyjno-edukacyjnych
działań, adresowanych do mieszkańców, a zwłaszcza do dzieci i młodzieży.
działania organizacyjne i edukacyjne adresowane do mieszkańców,
8.6. Powietrze atmosferyczne
Pojawienie się w danej warstwie atmosfery substancji obcych jej naturalnemu składowi ,
następujące zarówno w wyniku różnorodnej działalności gospodarczej człowieka (spalanie
węgli, paliw płynnych i gazów, mechaniczna, termiczna i chemiczna przeróbka surowców
mineralnych), jak i czynników naturalnych nazywamy zanieczyszczeniem powietrza
atmosferycznego.
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Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu
oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.
Miasto Olsztyn zaopatrywane jest w energię, wytwarzaną przez:
•
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., ul.Słoneczna 46
•
Wydział Elektrociepłowni Stomil Olsztyn S.A.
Tabela 14. Podstawowe dane o miejskich ciepłowniach

Lp.

1.

2.

Adres ciepłowni

Ciepłownia
„Kortowo”
Ul. Słoneczna 46
Wydział
Elektrociepłowni
Ul. Leonarda 9

Moc w
MW

Charakterystyka kotłów
Typ kotła Moc kotła
Rodzaj
paliwa

174,450

WR-25
wodny

29,075

miał

145

WR-25
wodny

24,2

węgiel
kamienny

Pracuje
na
potrzeby
co + cw

co + cw

Przez Wydział Elektrociepłowni eksploatowana jest również kotłownia technologiczna,
pracująca dla potrzeb „Stomil Olsztyn” S.A.:
Lp.

1.

Nazwa kotłowni

Kotłownia
technologiczna

Moc
kotłowni
(MW)
143

Charakterystyka kotłów
Typ
Moc
Rodzaj
kotła
kotła
paliwa
OP-70
pyłowy

47,7

węgiel
kamienny

Pracuje na
potrzeby
Produkuje parę
technologiczną

Kotłownie eksploatowane prze MPEC:

Lp.

Adres kotłowni

Moc
kotłowni
w MW

1.

Żytnia 71

1,150

2.

Bałtycka 37a

1,440

3.

Bałtycka 37

1,150

4.

Bałtycka 17b

0,450

5.

Bałtycka 151

0,450

6.

Fałata 23

0,690

Charakterystyka kotłów
Typ kotła Moc kotła
Rodzaj
paliwa
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex
Paromat
Simplex

Pracuje
na
potrzeby

0,575

GZ-50

co + cw

0,720

GZ-50

co + cw

0,575

GZ-50

co + cw

0,225

GZ-50

co

0,225

GZ-50

co + cw

0,345

GZ-50

co + cw
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Największy problem w mieście to emisja niska. Jest to związane, głównie w okresie
zimowym, z pracą palenisk domowych na terenach osiedli domków jednorodzinnych.
W 2000 r. na zlecenie Urzędu Miasta wykonana została metodą pasywną roczna seria
badawcza stanu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Pomiary przeprowadzono w 41
punktach, zlokalizowanych po 1 – 2 w wyspowych dzielnicach miasta (np. Redykajny,
Likusy). Badania wykazały, że w mieście można się liczyć ze stosunkowo wysokimi
stężeniami średniorocznymi sumy tlenków azotu w powietrzu.
Źródłami tlenków azotu są przede wszystkim pojazdy poruszające się
ciągami
komunikacyjnymi. Stężenia dwutlenku siarki w powietrzu są niewysokie i dla żadnego z
punktów nie występuje nawet zagrożenie
przekroczenia odpowiedniej wartości
dopuszczalnej. Dla zarejestrowanych w badaniach stężeń SO2 w powietrzu stwierdzono
bardzo dużą zmienność pomiędzy ciepłą i chłodną porą roku.
Stężenia dwutlenku siarki w powietrzu stwierdzane w okresie lata (ciepła pora roku) są
minimalne, co wskazuje na pochodzenie SO2 ze źródeł energetycznego spalania paliw.
W związku z prowadzoną przez miasto inwestycją polegającą na budowie ulicy Sielskiej w
okresie luty – grudzień 2003 i styczeń 2004 zostały przeprowadzone badania stanu
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu w 10 punktach wokół tej
ulicy. Stwierdzono, że głównym zanieczyszczeniem w rejonie tej ulicy jest NO2. Stężenia
stwierdzone pomiarami nie są wysokie – wartości nie zbliżają się do 50% dopuszczalnego
poziomu danej substancji. Stężenia SO2 nie są wysokie i dla żadnego z punktów nie
występuje poziom bliski wartości dopuszczalnej.
Na terenie miasta stały monitoring zanieczyszczenia powietrza prowadzony
jest przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Inspekcję Sanitarną.
Dwie stacje
zanieczyszczeń podstawowych zlokalizowane są przy ul. Żołnierskiej 16 i przy ul.
Niepodległości 16m i jedna stacja pyłu PM10 przy ul. Żołnierskiej 16 (WSSE) oraz stacja
zanieczyszczeń podstawowych i pyłu PM10 przy ul. Puszkina(WIOS). Analiza danych za
2003 rok pozwala wnioskować, że jakość powietrza w Olsztynie jest dobra. Stężenia
średnioroczne badanych zanieczyszczeń nie przekraczały wartości dopuszczalnych,
określonych w rozporządzeniu.
W związku z powyższym wojewoda warmińsko – mazurski nie ustanowił dla terenu Gm.
Olsztyn strefy oceny jakości powietrza. Brak takiej strefy zwalnia wojewodę z obowiązku
wydania w postaci rozporządzenia „Programu ochrony powietrza”.
8.7. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne
Hałas
Mianem hałasu określa się nie zharmonizowane, głośne i dokuczliwe dźwięki zakłócające
spokój i negatywnie wpływające na organizm ludzki.
Hałas jest czynnikiem towarzyszącym cywilizacji. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym
gwałtownie wzrasta nasilenie hałasu. Występujący w środowisku hałas można podzielić na
dwie podstawowe kategorie:
hałas komunikacyjny i
hałas przemysłowy.
Dopuszczone do emitowania do środowiska wartości hałasu określone zostały w
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
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poziomów hałasu w środowisku. Wielkości dopuszczalne odnoszą się w nim do terenów
wymagających ochrony przed hałasem i są zależne od funkcji urbanistycznej terenu.
Podstawowym wskaźnikiem oceny poziomu hałasu lub ogólnej oceny klimatu akustycznego
środowiska jest równoważny poziom hałasu (A) wyrażony w decybelach dB. Stopień
obciążenia hałasem środowiska jest zróżnicowany przestrzennie i czasowo. Występujący w
mieście w porze dziennej poziom hałasu komunikacyjnego stanowi istotną uciążliwość,
często sygnalizowaną przez mieszkańców.
Hałas przemysłowy emitowany przez zakłady przemysłowe i usługowe ma zasięg lokalny –
punktowy.
Hałas komunikacyjny
Komunikacja drogowa należy do najważniejszych czynników wpływających na klimat
akustyczny
i jest głównym źródłem uciążliwości hałasu dla ludzi i środowiska
przyrodniczego. Środki transportu są ruchomymi emitorami hałasu decydującymi o
parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Hałas
powodowany przez transport samochodowy powoli dorasta do rangi jednego z trudniejszych
problemów naszych czasów.
Ostanie badania hałasu komunikacyjnego w Olsztynie wykonane były w 2001 r. Pomiary
hałasu przeprowadzone zostały w 68 punktach pomiarowych, w tym dwa punkty
zlokalizowane zostały na terenach podmiejskich. Pomiary objęły 66,0 km ulic, co stanowi
26% wszystkich ulic na terenie miasta.
Na poziom panującego w mieście hałasu główny wpływ ma zespół czynników, które można
nazwać komunikacyjno – drogowymi. Należy tu wymienić: ilość przejeżdżających pojazdów
ogółem, procent udziału pojazdów ciężkich oraz średnia prędkość pojazdów, ich stan
techniczny, nachylenie drogi względem poziomu, a także rodzaj i stan nawierzchni. Czynniki
te, w powiązaniu z pozostałymi (rzeźba terenu, rodzaj okolicznej zabudowy, warunki
meteorologiczne) dają pewien wypadkowy poziom hałasu.
Wiele ze zmierzonych odcinków ulic wykazuje przekroczenie progowych poziomów hałasu.
Najwyższe poziomu hałasu występują na ciągach ulic Sielska – Armii Krajowej – Obrońców
Tobruku – Sikorskiego – Pstrowskiego – Wyszyńskiego – Leonharda – Towarowa – Lubelska
oraz na niektórych odcinkach ulic Bałtyckiej, Niepodległości i Kętrzyńskiego. Obliczony
poziom równoważny na tych ulicach przekracza 75 dB, co uważa się za poziom progowy
szczególnego zagrożenia hałasem i świadczy o nasilającym się zjawisku zanieczyszczenia
środowiska przez hałas.
W czterech wybranych punktach poziomy hałasu zmierzone zostały metodyką rozszerzoną i
różnią się od poziomów hałasu zmierzonych w pozostałych punktach metodyką uproszczoną
średnio o 0,1 – 0,9 dB. Świadczy to o stabilizacji danego poziomu na poszczególnych ulicach
w dłuższym okresie czasu.
Większości punktom podporządkowana jest maksymalna wartość poziomu progowego tj. 75
dB. W 14 punktach podporządkowany jest poziom progowy 65 dB z uwagi na sąsiedztwo
terenów zabudowy szpitalnej oraz terenów związanych ze stałym pobytem dzieci i młodzieży.
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% udział
pojazdów

3
4
5
22
38
39
40
S
41
1
8
9
12
37
35
36
13
10
11
44
14
15
16
17
2
20
18
19
21
34
28
23
31
47
49

1,0
0,3
0,1
0,6
0,3
0,5
0,2
0,2
2,0
0,8
0,5
0,5
1,6
1,4
1,6
1,5
0,7
1,0
0,7
1,0
0,6
0,4
0,6
1,1
0,9
1,2
1,0
0,6
0,8
0,7
1,3
1,6
1,2
0,4
0,4

1218
1914
1482
810
1461
1854
1608
1293
528
782
1716
1896
1659
1074
576
888
876
1536
696
294
864
1662
1598
1014
1410
1146
846
936
654
1980
1152
984
918
1548
732

90
96
96
90
51
93
48
45
78
75
48
120
135
156
78
68
76
150
84
48
78
156
159
24
30
36
30
57
30
144
342
210
144
96
42

1308
2010
1578
900
1512
1947
1656
1338
606
857
1764
2016
1794
1230
654
956
948
1686
780
342
942
1818
1757
1038
1440
1182
876
993
684
2124
1494
1194
1062
1644
774

7
5
6
10
3
5
3
3
13
9
3
6
8
13
12
7
8
9
11
14
8
9
9
2
2
3
3
6
4
7
23
18
14
6
5

72,6
72,8
73,2
74,0
7,8
71,8
71,3
72,9
73,6
75,9
75,5
77,3
75,7
72,8
70,5
70,3
71,4
76,3
71,8
72,3
70,3
77,7
77,1
72,1
74,1
70,7
72,9
71,9
68,6
75,7
75,8
75,3
76,0
75,5
71,9

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
75
75
65
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
75
65
75
65
75
65
75
75
75
65
75

25
30

0,7
1,2

1764
804

210
114

1974
918

11
12

73,9
72,5

75
75

LAeg[dB]

Pojazdy ogółem
na godz.

Pl.Rosvelta
Grunwaldzka
11 Listopada
Piłsudskiego
1-go Maja
1-go Maja
Al.Warszawska
Al.Warszawska
Niepodległości
Niepodległości
Sikorskiego
Sikorskiego
Wilczyńskiego
Krasickiego
Krasickiego
Pstrowskiego
Pstrowskiego
Pstrowskiego
Synów Pułku
Wyszyńskiego
Wyszyńskiego
Żołnierska
Kościuszki
Kościuszki
Piłsudskiego
Piłsudskiego
Kołobrzeska
Dworcowa
Leonarda
Towarowa
Lubelska
Kętrzyńskiego
Partyzantów
Dworzec Główny
36 Limanowskiego
37 Jagiellońska

Pojazdyciężarowe na godz.

Mochnackiego

Pojazdy osobowe na godz.

Śliwy

Długość
odcinka ulicy (km)

1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ulica

Nr punktu
pomiarowego

L
p.

Wartości średnie z trzech
pomiarów

Progowy poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem
dźwięku A[dB]

Tabela 15. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Olsztynie w 2001 r.
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Sybiraków
Wojska Polskiego
Al.W. Polskiego
Partyzantów
Dąbrowszczaków
Stary Rynek
Bałtycka
Bałtycka
Pieniężnego
Pieniężnego
Sielska
Sielska
Kłosowa
Szarych
Szeregów
52 Szarych
Szeregów
53 Armii Krajowej
54 Teren dawnego
campingu na
Os.Dajtki
55 Obrońców
Tobruku
56 Obrońców
Tobruku
57 Synów Pułku
58 Wilczyńskiego
59 Kościuszki
60 Pływacka
61 M.Z.Malewskiej
62 M.Z.Malewskiej
63 Jarocka
64 Dworcowa
65 Dworcowa
66 Żołnierska
67 Wojska Polskiego
68 Piłsudskiego
ŚREDNIO
Hałas przemysłowy

26
29
27
24
46
48
32
42
7
6
33
43
45
60

0,9
2,7
1,8
0,8
0,6
0,1
3,2
3,3
0,2
0,5
2,6
1,2
2,0
0,3

510
684
1620
1194
582
128
984
390
1891
1914
1104
540
78
548

66
96
54
78
0
1
90
72
135
144
102
108
22
46

576
780
1674
1266
582
129
1074
462
2026
2058
1206
648
108
594

11
12
3
6
0
1
8
16
7
7
9
17
22
8

70,8
70,7
75,1
72,9
66,5
61,1
75,7
74,1
73,8
74,3
75,6
76,9
65,2
74,0

65
75
75
65
65
75
65
75
75
75
75
75
75
75

61

0,6

516

46

562

8

71,2

75

59
55

0,9
-

870
-

144
-

1014
-

14
-

75,9
42,1

75
75

57

0,9

1446

225

1671

13

76,2

65

58

0,5

1502

222

1724

13

76,0

65

52
65
51
54
67
53
50
56
62
63
64
66

1,0
0,6
0,3
2,2
1,9
1,2
0,5
0,5
0,5
1,3
1,75
1,00

483
87
714
387
492
132
1866
1926
726
1380
186
1046

63
18
96
28
36
12
150
54
24
72
6
88

546
105
810
415
528
144
2016
1980
750
1452
192
1134

12
17
12
7
7
8
7
3
3
5
3
8,4

71,6
63,5
71,0
41,7
68,2
70,4
64,4
72,8
73,7
70,7
70,7
67,3
72,5

75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
65
75

Hałas emitowany przez zakłady przemysłowe i usługowe stanowi głównie uciążliwość dla
osób zamieszkujących w pobliżu tych źródeł.
Zagrożenie hałasem przemysłowym związane jest przede wszystkim z niewłaściwą
lokalizacją zabudowy mieszkaniowej w pobliżu zakładów przemysłowych i usługowych.
Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, szczególnie w dzielnicach domków
jednorodzinnych, wpływa na pogorszenie klimatu akustycznego w tych rejonach, co jest
powodem licznych skarg ludności. Dotyczy to głównie emisji dźwięku ze stolarni,
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warsztatów samochodowych, hurtowni i lokali rozrywkowych, które rozpoczynają
działalność bez zabezpieczeń akustycznych
Promieniowanie elektromagnetyczne
Środowisko elektromagnetyczne jest jednym ze składników środowiska naturalnego
człowieka. Pola elektryczne i magnetyczne emitowane przez źródła naturalne są
wszechobecne od początku istnienia Ziemi.
Od kilkudziesięciu lat na naturalne pola elektromagnetyczne (PEM) nakładają się te, które
sztucznie zostały wytworzone przez człowieka. Nie znany jest stopień tych zmian, z uwagi na
brak danych. Pola te są niewidoczne (poza wąskim wycinkiem widma elektrycznego w
zakresie widzialnym), nie drażnią błon śluzowych, nie powodują uczucia duszności, nie
przesłaniają horyzontu, ale oddziałują na środowisko i człowieka.
Każde urządzenie zasilane prądem elektrycznym jest źródłem PEM, które rozchodzi się w
otaczającą nas przestrzeń
w postaci pola i promieniowania elektromagnetycznego.
Ekspozycji na PEM podlega więc cała ludność. Zależnie od przeznaczenia źródła PEM,
zakresu wytwarzanych częstotliwości i mocy generatora, różne grupy ludności z populacji
generalnej podlegają w różnym stopniu ekspozycji na PEM. Wielkość tej ekspozycji zależy
od stopnia uprzemysłowienia danego obszaru kraju, czy regionu i przeciętnie jest wyższa dla
mieszkańców wielkich miast w porównaniu z obszarami wiejskimi.
Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego zależy od
częstotliwości.
Interesujący nas zakres częstotliwości to przedział od 0 Hz do 300GHz. Promieniowanie
elektromagnetyczne rozchodzi się w postaci fali elektromagnetycznej, która niesie ze sobą
energię.
Coraz powszechniejsze stosowanie urządzeń generujących PEM w przemyśle, łączności i
gospodarstwie domowym oraz wzrastająca emisja energii elektromagnetycznej do środowiska
spowodowały opracowanie zasad ochrony ludności przed tymi polami.
W Olsztynie najbardziej znaczącym obiektem z punktu widzenia oddziaływania pracujących
w nim urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne w wolną przestrzeń jest Centrum
Radiowo Telewizyjne przy ul. Masztowej1.
Na maszcie o wysokości 336 m rozmieszczone są:
3 systemy antenowe do emisji programów telewizyjnych;
2 układy antenowe do emisji programów radiowych;
anteny nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej operatorów PTC ERA GSM, PTK
CENTERTEL i PLUS GSM;
anteny radiolinii TP S.A.;
anteny nadawczo – odbiorcze należące do Policji, UOP, TP S.A., LOJACK.
Jednocześnie na terenie Olsztyna pola elektromagnetyczne emitują:
stacje bazowe trzech operatorów: PLUS GSM, PTK CENTERTEL, PTC ERA GSM.
Elementami emitującymi pola elektromagnetyczne w otwartą przestrzeń są anteny
nadawcze stacji bazowych. Anteny te są instalowane na wysokich masztach antenowych
lub dachach wysokich budynków. Urządzenia pracują w zakresie od 300 – 300 000 MHz,
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stacje radioamatorskie, pracujące przy różnych częstotliwościach i szerokim zakresie
mocy tj. od 10 – 300 MHz,
stacje „CB RADIA”, pracujące w paśmie 27 MHz,
urządzenia nadawcze łączności specjalnej należące do Policji, UOP i Straży Pożarnej i
pracujące w zakresie od 3 – 300 000 MHz,
linie przesyłowe sieci energetycznych 110 kV i 220 kV, pracujące w paśmie 50 Hz. Na
terenie miasta Olsztyna przebiega jedna linia napowietrzna o napięciu 220 kV z Ostrołęki
przez GPZ Olsztyn 1, ul. Letnia do Mątek. Linia jest własnością Polskich Sieci
Energetycznych,
stacje transformatorowe zmieniające napięcie z 15 Kv na 0,4 kV, pracujące w paśmie 50
Hz,
stacje elektroenergetyczne (GPZ).
Przeprowadzone w 2001 roku przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w
Olsztynie pomiary wokół źródeł reprezentatywnych dla poszczególnych grup urządzeń
emitujących pola elektromagnetyczne wykazały, że w miejscach przebywania ludzi nie
występują wartości ponadnormatywne. W większości przypadków zmierzone wartości były
poniżej wartości dopuszczalnych.
Źródła o największej mocy emisji zainstalowane są w RTCN przy ul. Masztowej. Jednak w
obecnym stanie zagospodarowania terenu wokół RTCN przebywanie ludzi na obszarze
otaczającym ogrodzoną posesję z masztem antenowym jest bezpieczne i dozwolone bez
ograniczeń.
W związku z powyższym można stwierdzić, że w obrębie miasta Olsztyna w miejscach
dostępnych dla ogółu ludności, nie ma zagrożenia z punktu widzenia ochrony przed polami
elektromagnetycznymi.
Poważne awarie przemysłowe
Przez określenie „poważna awaria” należy rozumieć zdarzenie, np. emisję, pożar lub
eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w
których występują niebezpieczne substancje, powodujące natychmiastowe zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi lub zagrożenie środowiska. Nawiązujące do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 ustala
rodzaj i ilość substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W mieście istnieją potencjalne warunki dla powstania poważnych awarii, mogących nastąpić
podczas transportu przez teren miasto toksycznych środków przemysłowych (TSP) głównymi
drogami publicznymi lub transportem kolejowym.
Na terenie Olsztyna do potencjalnych sprawców poważnych awarii, z uwzględnieniem
posiadanych substancji niebezpiecznych, należy zaliczyć takie zakłady jak:
Chłodnia Sp z o.o. – amoniak;
Indykpol S.A. – amoniak, dwufluorochlorometan, olej opałowy, benzyna, chlorowodór,
dwutlenek węgla;
MICHELIN S.A. (d. Stomil Olsztyn) – etanol, olej opałowy, dwumetylokarbinol,
destylaty ropy naftowej, guma, odpady, kwiat siarczany, węgiel drzewny, chlorowodór,
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ług sodowy, gazy węglowodorowe, metanal, amoniak, 3-hydroksyfenol, zapalne
materiały stałe;
Mleczarnia Olsztyn Sp. z o.o. – amoniak, olej opałowy, bielące roztwory, soda żrąca,
kwas azotowy, nadtlenek wodoru, kwas nadtlenooctowy;
JURAND Browary Warmińsko – Mazurskie Sp. z o.o. – amoniak, olej opałowy, soda
żrąca, dwutlenek węgla;
BIALCHEM GROUP Sp. z o.o., Rozlewnia Gazu – gazy węglowodorowe, kwas
azotowy, płyn akumulatorowy.
Działania związane z ratownictwem chemiczno – ekologicznym na terenie Olsztyna prowadzi
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej. Do przykładowych akcji przeprowadzonych
w latach 2003 – 2004 należy zaliczyć:
film olejowy na rzecze Łynie;
wyciek kwasu solnego na jezdnię;
rozszczelnienie instalacji z kwasem solnym w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej;
zderzenie czołowe trzech samochodów, w tym cysterny przewożącej CO2.
Na wypadek wystąpienia zdarzenia o znamionach poważnej awarii całodobowe dyżury
prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.
8.8. Podsumowanie i wnioski z diagnozy środowiska naturalnego
Sporządzona na podstawie dostępnych opracowań oraz materiałów własnych Urzędu Miasta
(pkt.10) DIAGNOZA aktualnego stanu miejskiego środowiska wskazuje na problemy,
wymagające rozwiązania w sposób zgodny z polityką ekologiczną państwa, co stanowić
będzie przedmiot KONCEPCJI, drugiej części Programu Ochrony Środowiska, gdzie
określone zostaną cele oraz sposoby ich osiągania w latach 2005-2008 z perspektywą do 2011
r.
Główne problemy miejskiego środowiska, konieczne do rozwiązania w nadchodzących
latach to:
stale rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego w mieście, powodujące rosnący
poziom hałasu w środowisku – uciążliwość sygnalizowaną coraz częściej przez
mieszkańców osiedli mieszkaniowych, sąsiadujących z głównymi miejskimi układami
komunikacyjnymi,
wzrastające ilości drzew, usuwanych z pasów zieleni przyulicznej z powodu budowy
lub modernizacji miejskich układów komunikacyjnych jak też drzew wycinanych na
terenie miasta ze względu na ich zły stan, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa
ludzi lub mienia,
niezmienna od lat powierzchnia urządzonych terenów miejskiej zieleni w postaci
parków czy zieleńców,
brak terenów urządzonej zieleni, zielonych placów zabaw dla dzieci w rejonach
nowobudowanych niewielkich osiedli mieszkaniowych,
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brak warunków
w istniejących
rozwiązaniach infrastruktury kanalizacji
deszczowej do retencjonowania wód opadowych,
zły stan techniczny sieci kanalizacji deszczowej we wschodniej części miasta i
urządzeń podczyszczających wody opadowe, kierowane do rz.Łyny,
związana z powyższym wnioskiem - pozaklasowa jakość wód rz. Łyny, odbiornika
wód opadowych z terenu miasta,
rekultywacja terenów po starej gazowni przy ul.Knosały.
Obok wskazanych wyżej do rozwiązania zagadnień, służących osiągnięciu wymaganych
prawem standardów jakości środowiska – kontynuować należy działania, zmierzające do
utrzymania dobrego stanu środowiska w odniesieniu do:
sanitarnego stanu powietrza miejskiego, charakteryzującego się poziomem
zanieczyszczeń w granicach 50% dopuszczalnych norm,
jakości wód miejskich jezior, posiadających w zdecydowanej większości wody II klasy
czystości,
poziomu oczyszczania ścieków komunalnych w zmodernizowanej MOS „ŁYNA”,
racjonalnego gospodarowania oraz rekreacyjnego i turystycznego korzystania z zasobów
Lasu Miejskiego,
racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych, tj. zmniejszania materiało-, energo- i
wodochłonności miejskiej gospodarki.

9. Problematyka rewitalizacji miasta
Strategiczne planowanie rozwoju miasta jest procesem jaki między innymi ma wskazać i
opisać metody i środki zapewniające postęp na drodze do celów wytyczonych w strategii.
Należy przy tym podkreślić, że pojecie „środki” powinno być rozumiane szerzej niż jako
tylko środki finansowe.13
Mając na uwadze fakt, iż po przekroczeniu pewnego poziomu horyzontu czasowego
staje się niemożliwym szacowanie wielkości nakładów finansowych – zarówno po stronie
potrzeb jak i możliwości, a planowanie przechodząc z realistycznego przybiera formę
indykatywną, można wtedy opierać się co najwyżej na prognozach przyszłego stanu
uwarunkowań, (na opcjonalnych założeniach i hipotezach kończąc). Okres jaki pozwala w
miarę realnie określić poziom finansowania to okres, jaki jest w danej jednostce objęty
wieloletnim planem finansowym. Taki plan powinien zawierać, dzięki zestawieniu rocznych i
wieloletnich (różnorodnych) planów sumę projektów i zadań bilansujących się z
możliwościami finansowania i wykazującymi jasne powiązanie środków z celami. Praktyka
dowodzi, że jest tu miejsce dla planowania tzw. średniookresowego nie wykraczającego poza
czas, dla jakiego spodziewane dochody i wydatki gminy stanowią przedmiot rzetelnej wiedzy
opartej na dających się potwierdzić informacjach ściśle skorelowanych z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami oraz bieżącą i średniookresowo prognozowaną kondycją finansową
13

Mianem „środków” (użytych do realizacji …, zapobiegawczych, przymusu itd.), określa się także pewne
określone działania aktywnie zmieniające rzeczywistość niezależnie od faktu, iż one także wymagać mogą
nakładów finansowych.
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budżetu gminy. Znaczącą pomocą jest tu także Planowanie Operacyjne stosowane w ramach
Unii Europejskiej obejmujące okres siedmiu lat. Dlatego też zazwyczaj planowanie
średniookresowe obejmuje okres od 5 do 7 lat.
Dla stworzenia programu działania w średnim okresie gminy przygotowują programy
średniookresowe, branżowe lub sektorowe, a także mające charakter interdyscyplinarny.
Powinny one w sposób bardziej szczegółowy niż czyni to strategia, określić obszary
aktywności wyznaczone w strategii i zgodnie z hierarchią potrzeb jaka z niej wynika.
Strategia rozwoju Olsztyna nazywa je programami taktycznymi. Jednym z nich jest Lokalny
Program Rewitalizacji.
Nie ma uniwersalnej definicji pojęcia Rewitalizacja. W „Słowniku Wyrazów Obcych
PWN” istnieje jedynie medyczne ujęcie tego terminu. Pomimo tego z pewnością możemy
stwierdzić, iż podstawowym celem rewitalizacji jest przywrócenie dotychczasowych funkcji
zdegradowanego społecznie, ekonomicznie, środowiskowo obszaru, bądź zamiana jego
dotychczasowych funkcji na nowe.
Inna definicja wprowadza pojęcie „stanu kryzysowego”. Rewitalizacją określa się
proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w dzielnicach miast objętych
rewitalizacją, mający na celu rozładowanie kryzysu danego obszaru oraz jego społeczności
lokalnej, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu
przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Obejmuje
ona kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne mające na celu osiągnięcie
akceptowalnych standardów cywilizacyjnych na obszarach miejskich oraz zapewnienie
rozwoju objętych rewitalizacją dzielnic miejskich, terenów poprzemysłowych i
powojskowych, "blokowisk", z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania środowiska
naturalnego. Problematyka rewitalizacji obejmuje humanizację osiedli budowanych z wielkiej
płyty oraz działania restrukturyzacyjne na terenach po-przemysłowych i po-wojskowych. Do
istotnych, pozytywnych wyznaczników koncepcji rozwiązywania sytuacji kryzysowych
poprzez rewitalizację należą: zachowanie walorów historycznych danego obszaru,
podkreślenie jego unikalności i kolorytu lokalnego, działanie w zgodzie z potrzebami i
wartościami danej społeczności, przy jej aktywnym udziale w przygotowaniu i realizacji
programów rewitalizacji.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego rewitalizacją
nazywa kompleksowe, zintegrowane, kilkuletnie, lokalne programy inicjowane przez
samorząd terytorialny (głównie gminny) dla realizacji działań technicznych, gospodarczych i
społecznych - przy uwzględnieniu zasad: spójności terytorialnej i ochrony środowiska
naturalnego - na zróżnicowanych obszarach, takich jak: zdegradowane dzielnice miast lub
obszary po-przemysłowe i po-wojskowe.
Wyprowadzając z powyższych definicji uogólniający wniosek musimy powiedzieć, że
« rewitalizować » możemy tylko obszar, interweniując w sprawy bytowe mieszkańców,
chroniąc -a niekiedy tworząc -miejsca pracy, rozwijać życie gospodarcze obszaru,
poprawiając równocześnie stan techniczny i funkcjonalny budynków i
przestrzeni
publicznych. A równocześnie - upiększać miasto. Dlatego też niewiele będą miały wspólnego
z wymogami rewitalizacji, wymagalnymi przy przyszłej ocenie programy, kiedy proponować
będą do „zrewitalizowania” kilka kamienic z zamiarem ich renowacji czy rewaloryzacji.
Ujawnia to problem merytorycznego przygotowania gmin - a właściwie – zespołów (często
będą to firmy zewnętrzne), opracowujących programy, a pośrednio, problem zdolności do
absorpcji preliminowanych na te programy pieniędzy.
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Programy rewitalizacji są interdyscyplinarnymi i często nawet kilkunastoletnimi
dokumentami operacyjnymi. Programy te bazują na współudziale finansowym mieszkańców,
właścicieli nieruchomości, jednostki samorządu terytorialnego przy zapewnieniu
wieloletniego, określonego, co do zasad i wielkości, przeznaczania środków samorządu i
zewnętrznych źródeł finansowania (np. Fundusze Strukturalne oraz środki prywatne).
Planowanie i wdrażanie programów rewitalizacji przez samorząd terytorialny wymaga także
właściwych form współpracy pomiędzy jego jednostkami organizacyjnymi. Koniecznym jest
zapewnienie odpowiedniej koordynacji pomiędzy wydziałami i jednostkami organizacyjnymi
znajdującymi się w Urzędzie Miasta, zajmującymi się tematami na pozór odległymi (np.
pomoc socjalna, infrastruktura, zapewnienie bezpieczeństwa), a także stworzenie lokalnego
partnerstwa społeczno-gospodarczego.
Program rewitalizacji powinien obejmować działania techniczne, takie jak: remonty,
modernizacje, nadbudowy, rozbudowy, poprawa funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni
publicznych. Program powinien obejmować równocześnie działania przygotowane na rzecz
rozwoju handlu i usług dla mieszkańców wskazanej w programie dzielnicy (dzielnic). Innym
celem programu rewitalizacji powinno być tworzenie nowych, stałych14 miejsc pracy
(głównie dla osób zmarginalizowanych). Wiąże się to z koniecznością opracowania
„wplatających się” w program rewitalizacji tzw. mikroprogramów „włączenia społecznego”.
Ważnym tutaj jest, aby tak konstruować program rewitalizacji, aby poszczególne projekty
pochodziły z różnych działań ZPORR, SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” i „Wzrost
Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. Dzięki temu w większym stopniu nastąpi integracja
poszczególnych działań programu, a wnioskowane projekty dzięki swojej kompleksowości
mają większą szansę na uznanie (otrzymują punkty za spójność z innymi działaniami). Należy
tutaj podkreślić, iż programy rewitalizacji nie mogą być przygotowywane wyłącznie na
bieżący okres programowania. Nie powinny też być przygotowywane wyłącznie na użytek
Funduszy Strukturalnych. Programy te mają stać się „zaczynem” dla rozpoczęcia
kompleksowego rozwiązywania problemów społecznych. Dlatego też istotnym jest wskazanie
w programach rewitalizacji działań, które będą realizowane z innych środków. O sukcesie
takich programów decydować będzie przede wszystkim aktywność podmiotów
zaangażowanych w ich realizację, a także umiejętności zdobywania dodatkowych środków
finansowych, nie tylko pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Mikroprogramy mogą dotyczyć działań z zakresu np.: tworzenia mikroprzedsiębiorstw,
działań społecznych, a także robót publicznych. Istotnym jest tu umiejętna selekcja,
szkolenie, a następnie pomoc w znalezieniu miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Nie chodzi
tutaj o tworzenie szerokich programów przekwalifikowywania bezrobotnych, ale o tworzenie
mikroprogramów tworzących bazę do dalszego rozwoju.
Dla potrzeb przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji muszą zostać wyznaczone
przez miasto granice obszaru podlegającego rewitalizacji (ustanowienie spójnych stref
geograficznych), w których skoncentrowane jest działanie, a w których wyraźny jest kryzys
miejski lub zapotrzebowanie na odnowę społeczno-gospodarczą. Wyznaczone obszary
miejskie o szczególnych trudnościach powinny spełniać przynajmniej jedno z poniższych
kryteriów:
• stopa bezrobocia wyższa od średniej dla kraju;
• wysoki poziom ubóstwa oraz trudne warunki mieszkaniowe;
14

Stałe miejsca pracy (nie sezonowe) – są to miejsca utworzone w wyniku interwencji EFRR
osiągnięte w terminie bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu lub w dłuższej perspektywie
(np. 2-3 letniej – w okresie monitorowania projektu).
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•
•
•

wysoki poziom przestępczości;
niski poziom wykształcenia mieszkańców;
szczególnie zanieczyszczone środowisko.

10. Podsumowanie diagnozy i wnioski do analizy SWOT

Istniejące przyczyny obiektywne, takie jak:
- brak korelacji pomiędzy zapisami obowiązującej strategii a Studium Uwarunkowań i
Kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
- zmiany uwarunkowań wynikające z:
- włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej,
- wprowadzenia reformy administracyjnej państwa,
- zmian uregulowań prawnych dotyczących zasad finansowania samorządu
terytorialnego,
- weryfikacji założeń prognostycznych, w szczególności prognozy demograficznej
dla Olsztyna,
- weryfikacji założeń rozwojowych dla kraju i, w szczególności województwa
Warmińsko-Mazurskiego (Narodowy Plan Rozwoju, Strategia dla Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju etc)
skłaniają do wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w Strategii Rozwoju Olsztyna.
W trakcie prac nad strategią należy wyeksponować konieczność nadania
odpowiedniego znaczenia kwestiom komunikacji społecznej, a doświadczeniu jakie
przewiduje się zdobyć w tym zakresie w trakcie współpracy nad aktualizacją strategii
nadać cechy trwałości. Właściwie rozumiana komunikacja społeczna jest niezbędna
dla uzyskania powszechności przekonania o potrzebie budowania społeczeństwa
obywatelskiego, zaangażowanego w rozwój dobra wspólnego jakim jest miasto
Olsztyn dla jego mieszkańców. Aktywne uczestnictwo wspólnoty samorządowej
Olsztyna będzie niezbędne podczas dalszych etapów programowania rozwoju miasta,
Uwzględnienia i wyeksponowania w procesie aktualizacji strategii wymaga
konieczność określenia korzyści i zagrożeń wynikających z położenia
geograficznego Olsztyna jako stolicy województwa będącego wschodnią rubieżą Unii
Europejskiej, graniczącego z całą długością granicy rosyjskiej (Obwód Kaliningradzki
z głównym ośrodkiem gospodarczym Kaliningradem), leżącego w cennym
przyrodniczo obszarze Zielonych Płuc Polski, stanowiącym jednocześnie część
zaniedbanej tzw. Ściany Wschodniej
Jakkolwiek przyrost naturalny w Olsztynie (mierzony jako różnica pomiędzy liczbą
urodzeń żywych a zgonami), w przeciwieństwie do tendencji ogólnokrajowych, jest
dodatni, zjawisko to należy jednak dostrzec jako zagrożenie i uwzględnić w założeniach
rozwojowych systematyczny spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, i to
zarówno wśród płci żeńskiej jak i męskiej, oraz wzrost liczby ludności w wieku
poprodukcyjnym.
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Należy zwrócić uwagę na niski stopień identyfikacji z miastem (mierzony dążeniem
do zmiany miejsca zamieszkania) młodszego pokolenia. Tendencja ta wykazuje
kierunek wzrostowy. Może to korelować z faktem, iż społeczeństwo olsztyńskie nadal
nie należy do zasobnych materialnie
Należy rozważyć zasadność utrzymujących się stereotypowych przekonań co do
wizji przyszłości wskazujących dla Miasta kierunek kreujący je na ośrodek
rekreacji i turystyki oraz - w następnej kolejności - kultury. Wydaje się, iż brak jest
dostatecznego potwierdzenia dla tak monogamicznej struktury gospodarczej miasta w
świetle istniejących potencjałów w innych obszarach (uniwersytet, przedsiębiorczość,
innowacyjność etc) i przy braku przekonujących danych statystycznych co do siły
gospodarczej turystyki. (Brak jest danych na temat wielkości dochodu kreowanego w
Olsztynie przez tę dziedzinę gospodarki) Budowanie metropolitarnych funkcji miasta
w oparciu o tak określony kierunek rozwoju budzi wątpliwości
Należy kierunkować działania odnoszące się do rozwoju kultury w stronę
postrzegania jej już nie tylko jako akcent artystyczno- i rekreacyjno- wypoczynkowy
w życiu społecznym ale także (lub zwłaszcza), jako czynnik rozwoju
ekonomicznego. Wpływa ona bowiem na atrakcyjność miasta, determinuje rozwój
turystyki, tworzy miejsca pracy, kreuje przemysły kulturowe, tworzy funkcje
metropolitarne.
Należy docenić i uwypuklić znaczenie marketingu dla rozwoju gminy. Dzięki
mocniejszej orientacji na rynek; klienta zewnętrznego i wewnętrznego, promocyjne
wysiłki miasta mogłyby być skuteczniejsze. Zasadnym wydaje się opracowanie
specjalnej strategii marketingowej (taktycznego programu marketingowego)
precyzyjnie określającej produkt/y rynkowy Gminy,
integralnie związanej z
przyjętymi kierunkami rozwoju, bez której działania promocyjne (w przeważającej
mierze o charakterze Public Relations) mają często charakter intuicyjny i niespójny.
Dla podejmowanych obecnie działań promocyjnych nie da się określić (wyliczyć)
efektywności ich skutków ekonomicznych innych niż koszty.
Należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo związane ze skłonnością dostosowania
celów i działań strategicznych umieszczanych w strategii rozwoju Olsztyna do
priorytetów i działań dla jakich istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z
funduszy strukturalnych UE. Szansa na pozyskanie znaczących środków z Unii może
przysłonić potrzebę koncentrowania się na faktycznych oczekiwaniach społeczności
mieszkańców Olsztyna. Dokumenty planistyczne sporządzane są często (jest to
typowe nie tylko dla Olsztyna ale dla większości samorządów na obecnym etapie
naszego członkostwa w Unii) raczej jako załączniki do wniosków o sfinansowanie
projektów, niż dla sprostania potrzebie spójności i celowości systemu planistycznego
w relacji do ujawnionych potrzeb. Należy pamiętać, że środki UE przeznaczone są
na wsparcie dążeń strategicznych miasta, a nie odwrotnie.
Mając na uwadze kadencyjność władzy samorządowej, czego skutkiem może być
trudność z utrzymaniem przyjętych koncepcji co do długoterminowych zamierzeń
strategicznych należy dążyć do zapewnienia sprawnego systemu monitorowania
przebiegu wdrażania postanowień strategii i zagwarantowania w zapisach strategii
systemu kontroli społecznej.

83

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Olsztyna 2006 – 2020
Diagnoza Prospektywna Sfery Przestrzenno – przyrodniczej
__________________________________________________________________________________________

Mając na uwadze skromność finansów miasta należy podjąć próby określenia
obszarów działalności, jakie mogłyby i powinny być „wyprowadzane” ze struktur
urzędowych i przekazywane w ręce innych zewnętrznych podmiotów (szersze
urynkowienie oświaty, szkół wyższych, służby zdrowia, transportu zbiorowego,
promocji etc)
Uwzględniając szczególne uwarunkowania ekofizjograficzne miasta (rzeka Łyna i
tory kolejowe – liniami dzielącymi miasto na 4 części) dążyć do zwiększenia
przepustowości układu komunikacyjnego Olsztyna (w tym stan i ilość obiektów
inżynieryjnych jak mosty i wiadukty). Poszukiwać rozwiązań sprzyjających
wyprowadzeniu przejazdów tranzytowych zwłaszcza przez obszary zwartej zabudowy
miasta.
Należy dążyć do zachowania naturalnie utworzonych obniżeń terenowych wraz z
doliną rzeki Łyny jako ciągu logicznego zieleni o różnych formach zagospodarowania
(ciągi spacerowe pieszo-rowerowe, zieleń parkowa, tereny rekreacji i wypoczynku z
elementami małej architektury itp.).
Należy wskazać na potrzebę skoordynowanych działań różnych użytkowników
terenów (miasto, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa, właściciele prywatni)
na rzecz zwiększenia ilości miejsc postojowych w mieście,
Należy zmierzać do przystosowania obszaru Lasu Miejskiego do współczesnych
potrzeb rekreacyjnych i turystycznych przy częściowym odtworzeniu pierwotnych
form zagospodarowania i użytkowania. Oznacza to zasadność:
- udostępnienia w celach edukacyjnych w zakresie ekologii istniejących rezerwatów
przyrody po stosownym zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem.
- stworzenia warunków inwestowania obiektów i urządzeń służących potrzebom
rekreacyjnych mieszkańców i turystów (gastronomia, wypożyczanie sprzętu
sportowego, pływającego, rowerów, obiektów sportowych itp.) w rejonach nie
kolidujących z ochroną środowiska.
- przywrócenia do funkcjonowania stadionu Leśnego z działalnością hotelarską dla
stworzonych programów o charakterze (np.) rehabilitacyjnym, sportowym,
edukacyjnym itp. gwarantującym możliwość optymalnego (masowego?)
wykorzystania sportowego czy imprez muzycznych itp.
- uporządkowania stanu władania terenami lasu miejskiego gwarantujące czytelne
określenie podmiotów uprawnionych i zobowiązanych do ich zgodnego z planem
zagospodarowania utrzymania.
- w oparciu o kompleksowy program operacyjny (do wykonania) określający zasady
zagospodarowania terenów zieleni (w tym także zieleń urządzona (parki,
cmentarze) oraz ogrody działkowe i zieleń nie urządzona (łąki, nieużytki i użytki
rolne) podjęcie działań przystosowawczych do ich użytkowania.
Należy dążyć do aktywizacji zagospodarowania terenów przyjeziornych pod
katem ich rekreacyjnego wykorzystania,
Poszukując dziedzin definiujących funkcje metropolitarne Olsztyna, pamiętając iż
w krajowych planach strategicznych został on uznany za krajowy ośrodek
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równoważenia rozwoju, należy wskazywać obszary w jakich Olsztyn mógłby i
powinien odgrywać tę rolę (przykładowo: poza ośrodkiem administracyjnym także
regionalnego ośrodka rozwoju przedsiębiorczości, ośrodka dyspozycyjnokoordynacyjnego inwestycji zagranicznych, ośrodka inicjatyw ekorozwojowych,
ośrodka dynamizującego rozwój gospodarki turystycznej (w szczególności ze względu
na uwarunkowania klimatyczne w okresie wykraczającym poza sezon letni, poprzez
proponowanie form turystyki kwalifikowanej – zdrowotnej, biznesowej) czy też
regionalnego ośrodka zagospodarowania odpadów i recyklingu, itp.)
Należy doprowadzić do zadowalającego stanu gospodarkę wodno-ściekową miasta.
Podjęte i realizowane w tej mierze zadania w dużym stopniu spełnią ten postulat
Mimo to jednak wciąż pozostaje na terenie Olsztyna zbyt duża ilość obiektów
obsługiwanych przez przydomowe szamba, a stan znacznych odcinków kanalizacji
wymaga remontów.
W obrębie miasta znajduje się pewna ilość gruntów
poprzemysłowych i
powojskowych bezwzględnie wymagających rekultywacji. Należy do nich zaliczyć
tereny byłego Zakładu Gazowniczego przy ulicy Knosały i Zakładów Mięsnych przy
ulicy Lubelskiej oraz rejony zajmowane do niedawna przez jednostki wojskowe,
zlokalizowane na terenie miasta i posiadające własne bazy paliw (tereny przy ul.
Artyleryjskiej, przy ul.Jagiellońskiej); także dawne bazy kolejowe (Lokomotywownia,
Olsztyn Towarowy) oraz małe, stare stacje paliw płynnych, dotychczas jeszcze nie
zmodernizowane.
Nadal oczekuje na rozwiązanie problematyka zagospodarowaniem odpadów
komunalnych,
Rozwiązania wymaga stale rosnące natężenie ruchu komunikacyjnego w mieście,
powodujące rosnący poziom hałasu w środowisku – uciążliwość sygnalizowaną
coraz częściej przez mieszkańców osiedli mieszkaniowych, sąsiadujących z głównymi
miejskimi układami komunikacyjnymi,
Obserwuje się wzrastające ilości drzew, usuwanych z pasów zieleni przyulicznej z
powodu budowy lub modernizacji miejskich układów komunikacyjnych jak też drzew
wycinanych na terenie miasta ze względu na ich zły stan, stwarzający zagrożenie dla
bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Nowe nasadzenia w ich miejsce nie wyrównują
ubytków.
Brak państwowych regulacji określających standard świadczonych przez podmioty
publiczne usług. Brak, przykładowo, norm dotyczących dostępności
komunikacyjnej, nasycenia obszaru (w zależności np. od gęstości zaludnienia) w
sieć wodociągową i kanalizacyjną lub kojarzenia wodociągu z kanalizacją.
Pomijane są takie problemy jak pożądana struktura zabudowy, jej racjonalne
rozplanowanie, intensywność, dostępność terenów zieleni, rekreacyjnych,
dostępność obiektów małego sportu i rozrywki, dostępność komunikacją
publiczną, a wszystko to przekłada się na warunki życia mieszkańców gminy.
Ponieważ są to jednocześnie ważne czynniki lokalizacyjne i podnoszące wartość
rynkową terenu, a zatem wpływające korzystnie zarówno na finanse gminy jak i na
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dochody właścicieli nieruchomości, powinny być więc one dostrzeżone w postulatach
strategicznych.
Rozwiązań wymaga problematyka związana z urządzaniem parków i zielonej
przestrzeni publicznej. Postulować należy stworzenie systemu programowania i
planowania realizacji terenów zieleni (w trybie zagospodarowania przestrzennego
miasta, procedurach lokalizacyjnych i gospodarki terenami). Rozwiązania te
wymagają rozstrzygnięć organizacyjnych prowadzących do wskazania jednej komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta odpowiedzialnej za planowanie terenów zieleni i ich
utrzymanie. Marginalne traktowanie tej problematyki z racji innych poważnych zadań
w Miejskim Zarządzie Dróg Mostów i Zieleni i nadzorowanie jej z poziomu dwóch
wydziałów Urzędu (Wydz. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji oraz Wydz. Ochrony
Środowiska) utrudnia sprawność działania, sukcesywne projektowanie i realizację
terenów zielonych. Koordynacji wymagają także działania w zakresie zieleni na styku
zieleni miejskiej i innej nie komunalnej (spółdzielnie mieszkaniowe, Uniwersytet
Warminsko-Mazurski itp.) oraz prywatnych właścicieli terenów.
Problematyka Ogrodów Działkowych wymaga stosownego przemyślenia z uwagi
na przesądzenia prawne faworyzujące w gospodarce przestrzennej zespoły ogrodów
działkowych (utrudniona możliwość ich likwidacji, niekontrolowana zabudowa bez
zezwoleń, zieleń regulowana wewnętrznymi regulaminami zespołów ogródków itd.)
Niektóre zespoły ogrodów kolidują z rozwojem przestrzennym miasta (np. przy ul.
Piłsudskiego w sąsiedztwie Z-dów Michelin SA) . Studium ekologiczne wykonane
przez Instytut Ochrony Środowiska Oddział Gdański podkreśla uciążliwość ogrodów
w dolinie rzeki Łyny przy ul. Sikorskiego w związku z zagrożeniem jakie stanowią
one dla czystości wód Łyny.
W zakresie zarządzania miastem – prowadzić analizy pod kątem możliwości
wyodrębnienia określonych zadań realizowanych przez Urząd Miasta z myślą o
„wyprowadzeniu” ich z jego struktur i powierzeniu realizacji zadań podmiotom
zewnętrznym. (w tym także prywatyzacja pewnych obszarów działań realizowanych
poprzez spółki gminy lub z-dy budżetowe)
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10.1. Analiza SWOT w sferze przestrzenno ekologicznej

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
- 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 i na części terenów - sanitarnej
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. 60% obszarów miasta
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Nieuporządkowany stan władania terenami powodujący ograniczenie możliwości
efektywnego oddziaływania na sposób zagospodarowania przestrzeni
Znaczna część terenów miejskich zajęta przez pracownicze ogrody działkowe
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
Nieefektywny sposób upowszechniania systemu segregacji odpadów
Niedostatek umiejętności opracowywania i zarządzania projektami dotyczącymi
działań zgłaszanych do współfinansowania z funduszy europejskich
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 produktu/ów mogącego stanowić przedmiot
promocji)
Brak efektywnej koncepcji o charakterze programu pozyskiwania inwestorów
zewnętrznych
Niski poziom kapitału lokalnego
Postępujący spadek stopnia identyfikacji mieszkańców z miastem wyrażający się
wzrostem skłonności, zwłaszcza wśród młodych mieszkańców do opuszczenia
Olsztyna
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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 stanowi o jego wewnętrznym, w ramach gminy
ulokowaniu, 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 w obszarach uznanych za wymagające ingerencji) zostaje zaliczone do
czynników stanowiących potencjał stymulujący tj. szanse (bądź – w przypadku zaniechania –
czynnik destymulujacy, a więc zagrożenie) 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,
zarówno na etapie ich opracowywania jak i wdrażania,
Możliwość pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich
przeznaczonych na rozwój przez przedsiębiorców sektora prywatnego.
Wykorzystanie 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,
Liberalizacja warunków wymiany z państwami leżącymi za wschodnią granicą Polski
pozwalająca na aktywne wykorzystanie potencjału gospodarczych powiązań z
Obwodem Kaliningradzkim
Wzrost skłonności samorządów gmin ościennych do zaktywizowania współpracy i
wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych
Aktywny wpływ działań Euroregionu Bałtyk
Budowa w Olsztynie terminala transportu kombinowanego (zgodnie z założeniami
Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)
Wprowadzenie zmian w organizacji i strukturze oraz systemie zarządzania Urzędem
Miasta umożliwiających sukcesywne stosowanie podejścia procesowego w
zarządzaniu miastem (w tym budżet zadaniowy, praca zespołowa, zmiana struktury
pionowej – funkcjonalnej na mieszaną)
Zwiększenie nacisku na rozwój funkcji metropolitarnych Olsztyna (w tym
uwieńczenie sukcesem starań o nadanie Olsztynowi statusu miasta metropolitarnego)
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Polityka zachęt wywołująca skłonność wykształconych mieszkańców miasta do
trwałego wiązania z nim swojej przyszłości
Aktywne uczestnictwo w realizacji regionalnej strategii innowacyjności
Rozwój bogactwa form środowiska przyrodniczego oraz podniesienie estetyki i
czystości miasta w efekcie podjęcia działań edukacyjnych na rzecz wzrostu
świadomości obywatelskiej mieszkańców
Wzrost znaczenia lokalnego lotniska zapewniającego dobre warunki do uprawiania
aktywnej rekreacji i sportu (szybownictwo, spadochroniarstwo, komunikacja
biznesowa 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 obiektów na terenach powojskowych połączona z nadaniem funkcji
oczekiwanych społecznie
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

ZAGROŻENIA
Działania sąsiednich samorządów gmin i miast powodujące wzrost ich pozycji
konkurencyjnej skutkujące lokalizacją inwestycji gospodarczych poza terenem
Olsztyna
Wzrost poziomu bezrobocia
Niekorzystna polityka fiskalna państwa
Utrzymywanie się stanu peryferalnego postrzegania Olsztyna w strukturze osadniczej
w polityce państwa
Nie dofinansowanie środkami budżetu państwa rozbudowy i modernizacji dróg
krajowych przebiegających przez teren Olsztyna (miasta na prawach powiatu)
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
Nieefektywność założeń i słabość wykonania Regionalnej Strategii Innowacyjności
Postępująca, spontaniczna urbanizacja gmin ościennych w bezpośrednim sąsiedztwie
granic miasta i wzrost zainteresowania mieszkańców Olsztyna tymi terenami pod
budownictwo jednorodzinne (odpływ mieszkańców wyżej uposażonych i osiedlanie
się w skupiskach domów mieszkalnych niedostatecznie wyposażonych w
infrastrukturę zarówno techniczną jak i usługową handlową oraz oświatowo
kulturalna)
Osłabienie koniunktury gospodarczej w gminie i w skali kraju.
Mała aktywność na polu wprowadzania skutecznych instrumentów zarządzania
strategicznego umożliwiających realizację przyjętej strategii rozwoju
Brak efektywnego i perspektywicznego planowania gospodarki gruntami
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Brak woli i/lub umiejętności 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
w następnych okresach
Bariery organizacyjno formalne dla pozyskania środków i prowadzenia działań
rewitalizacyjnych miasta
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
Utrata zdolności kredytowej miasta i brak zabezpieczenia finansowego udziałów
własnych dla zadań o jakich dofinansowanie gmina będzie chciała się ubiegać
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
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