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Olsztyn, czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)

informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
(dalej SOOŚ) dla projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ (dalej Strategii).

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska 
organ opracowujący projekt dokumentu może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, 
odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii określa ramy rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta w horyzoncie 
czasowym do 2030 r. i jest odpowiedzią na zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta. 
Dokument został przygotowany z uwagi na konieczność dostosowania jej zapisów do 
obowiązujących przepisów wyższego rzędu, wyznaczających zakres i ramy polityki 
regionalnej, a także zważywszy na potrzebę uwzględnienia potrzeb Miasta, jego zasobów, 
w tym jego obywateli w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Do 
najważniejszych zmian należą:

- wydłużenie horyzontu obowiązywania Strategii minimum do roku 2030 (2030+),
- zaktualizowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Olsztyna;
- modyfikacja układu celów strategicznych (w centrum stawiane są działania związane 

z kapitałem ludzkim),
- modyfikacja układu celów operacyjnych, a także weryfikacja dotychczasowych kierunków 

działań,
- koncentracja przestrzenna - wskazanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Miasta oraz obszarów strategicznej interwencji.

Odstępując od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu 
Strategii, wzięto pod uwagę wynikające z ww. ustawy przesłanki, określone w art. 48 oraz 
uwarunkowania w art. 49, a mianowicie charakter działań przewidzianych do realizacji 
w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy 
obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko.



Projekt Strategii dotyczy obszaru w granicach administracyjnych jednej gminy. Realizacja 
aktualizowanej Strategii nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000. Założenia projektu Strategii mają na celu poprawę stanu środowiska, 
a także jakości życia mieszkańców Olsztyna. Projekt Strategii w sposób ogólny określa 
preferowane kierunki rozwoju i planowane kierunki interwencji. Rozwój Olsztyna będzie 
koncentrować się przede wszystkim na racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska 
przyrodniczego i kulturowego, w ramach jak najszerzej pojętego rozwoju zrównoważonego. 
Projekt Strategii nie wskazuje konkretnych inwestycji oraz ich lokalizacji, skali, zakresu, oraz 
budżetu, które mają służyć osiągnięciu przyjętych celów.

Wobec powyższego, na podstawie art. 48 ust. 1. i 2 w związku z art. 57 i 58 ustawy
0 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu 
aktualizowanej Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia procedur sooś pismem 
z dnia 3 czerwca 2022 r. znak: WOOŚ.411.60.2022.MP, natomiast Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny stwierdził brak konieczności przeprowadzenia sooś pismem z dnia
1 czerwca 2022 r., znak ZNS.9022.3.42.2022.W.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna 
https://umolsztyn.bip.gov.pl/tablica-wydzial-strategii-i-funduszy-europejskich/ oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna w jego siedzibie: PI. Jana Pawła II 1 w Olsztynie.

wz. PREZYDENTA

Ewa Monika Kaliszuk 
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Załączniki:
1. pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2022 

r. znak: WOOŚ.411.60.2022.MP
2. pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 1 czerwca 2022 r., 

znak ZNS.9022.3.42.2022.W
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REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE
Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Olsztyn, 3 czerwca 2022 r.

W00Ś.411.60.2022.MP

Prezydent Olsztyna

2 maja 2022 r. (data wpływu do RDOŚOdpowiadając na pismo z dnia 
w Olsztynie 05.05.2022 r.), przedłożone przez Prezydenta Olsztyna w sprawie uzgodnienia 
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
aktualizacji dokumentu

„Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+”

informuję jak niżej.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ w Olsztynie) dokonał 

analizy wymienionych poniżej dokumentów:
■ wniosku o uzgodnienie odstąpienia,
■ informacji, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 
1029) - ustawa ooś i uznał, że w przedmiotowym przypadku można uzgodnić 
odstąpienie od procedury sooś. uzasadniając swoje stanowisko poniższymi 
uwarunkowaniami i przesłankami.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

0 środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, po uzgodnieniu z właściwymi organami ochrony środowiska
1 organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujący projekt dokumentu może odstąpić od 
przeprowadzenia procedury sooś, jeżeli uzna, że realizacja postanowień tego dokumentu albo 
jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary 
Natura 2000. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie 
modyfikację przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów, dotyczących obszarów 
w granicach jednej gminy.

Strategia Rozwoju Miasta Olsztyn 2030+ to dokument planistyczny określający ramy 
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w horyzoncie czasowym do 2030 r. Aktualizacja 
Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ ma na celu dostosowanie jej zapisów do zmian 
społeczno-gospodarczych oraz do zmian wynikających z ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, a także zweryfikowanie jej zapisów pod względem zgodności z zapisami 
nadrzędnych dokumentów strategicznych wyznaczających zakres i ramy polityki regionalnej. 
Do najważniejszych zmian należą:

- wydłużenie horyzontu obowiązywania Strategii minimum do roku 2030 (2030+);
- zaktualizowanie diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej Olsztyna;
- modyfikacja układu celów strategicznych (w centrum stawiane są działania związane 

z kapitałem ludzkim);

Spełniamy wymagania EMAS - zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dworcowa 60,10-437 Olsztyn, lei. 89 537-21-00, fax: 89 527-04-23, sekretariat.olsztyn@rclos.gov.pl, gov.pl/web/rdos-olsztyn
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- modyfikacja układu celów operacyjnych, a także weryfikacja dotychczasowych 
kierunków działań;

- koncentracja przestrzenna - wskazanie modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej 
Miasta oraz obszarów strategicznej interwencji.
Projekt aktualizacji Strategii obejmuje obszar zlokalizowany w granicach 

administracyjnych jednej gminy - Olsztyna.
Mając powyższe na uwadze należy uznać, że istnieją zasadne przesłanki, pozwalające 

na uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego dokumentu.

Nadmieniam, że stosownie do art. 48 ust. 7 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku (...) informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, organ opracowujący projekt dokumentu, podaje do publicznej 
wiadomości bez zbędnej zwłoki. Sposób podania do publicznej wiadomości został 
zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.

Zaznaczam też, że powyższe stanowisko dotyczy uzgodnienia odstąpienia, w oparciu 
o zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), w zakresie, w jakim wprowadzenie do realizacji 
zapisów dokumentu, mogłoby spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Z up. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Olsztynie 

Marta Harhaj 
Naczelnik Wydziału 

Ocen Oddziaływania na środowisko 
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:
1. Prezydent Olsztyna - za dowodem doręczenia - przez e-PUAP
2. aa.

str. 2
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_ ,a podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 48 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1029), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Olsztyna znak: SF.061.2.2022 z dnia 
02.05.2022 r. (data wpływu 05.05.2022 r.)

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

stwierdza brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+”

UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2022 r. do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego wpłynął wniosek Prezydenta Olsztyna o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 
2030+”.

Przedmiotowa Strategia należy do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1029) i wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy. Na podstawie 
art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, 
może - po uzgodnieniu m.in. z państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym (wymienionym 
w art. 58) - odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli 
stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na 
środowisko. Jak wynika z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektu dokumentu dotyczącego obszaru w 
granicach jednej gminy (co ma miejsce w przedmiotowej sprawie).

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, projekt „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+” 
stanowi kluczowy dokument strategiczny, a określone w nim założenia rozwoju Olsztyna stanowią 
odpowiedź na najważniejsze zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności oraz ambicji samorządu. 
Dokument stanowi aktualizację „Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2020” przyjętej Uchwalą 
Nr XLV/752/2013 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 października 2013 r. Projekt aktualizacji Strategii



w sposób ramowy wskazuje kierunki działań, które powinny być podjęte dla zapewnienia wysokiej 
jakości życia w Olsztynie. W dokumencie wskazano cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań 
planowanych do realizacji w perspektywie minimum roku 2030 (2030+) w czterech kluczowych 
obszarach rozwoju miasta: środowiskowym, społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Nie wskazuje 
natomiast konkretnych inwestycji oraz ich lokalizacji, skali, zakresu czy budżetu, które mają służyć 
osiągnięciu przyjętych celów. W dokumencie wyznaczono trzy cele strategiczne (Olsztyn wrażliwy, 
Olsztyn otwarty, Olsztyn proaktywny), w ramach których sformułowano dwanaście celów operacyjnych. 
Cele te mają wymiar horyzontalny, wzajemnie współzależny od siebie.

Projekt Strategii w sposób ogólny wyznacza ramy dla ewentualnej późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W ramach niektórych kierunków działań 
mogą bowiem powstać inwestycje zakwalifikowane (w zależności od ich parametrów) do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dotyczy to np. działań w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej miasta, rozwoju transportu publicznego i dróg, rozwoju terenów 
inwestycyjnych. Jednakże obecnie, na wstępnym etapie planowania (tj. w ramach opracowywania 
Strategii), nie jest możliwe szczegółowe przeanalizowanie wpływu przedsięwzięć na środowisko oraz na 
stan sanitarny miasta. W projekcie Strategii nie są bowiem ustalone konkretne inwestycje ani ich 
parametry techniczne lub lokalizacyjne, jak również inne specyficzne warunki ich realizacji. 
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach może być konieczne przeprowadzenie ewentualnego postępowania 
oddziaływania na środowisko, które wynika z przepisów ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W trakcie takiej procedury (o ile jej przeprowadzenie będzie 
wymagane) zostanie dokonana analiza prognozowanego wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko, 
w tym na zdrowie ludzi. W związku z tym WMPWIS uważa, że na obecnym etapie, związanym 
z opracowaniem i przyjęciem dokumentu strategicznego, można odstąpić od przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
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INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 

USTAWY O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, 
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA 

ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

1) charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i art. 47 ust. 1, 
w szczególności:
a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu 

do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
Projekt Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ (dalej: projekt Strategii) stanowi kluczowy 

dokument strategiczny, a określone w nim założenia rozwoju Olsztyna są odzwierciedleniem 

odpowiedzi na najważniejsze zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności i ambicji samorządu. 

Projekt aktualizowanej Strategii w sposób ramowy wskazuje kierunki działań, które powinny być 

podjęte dla zapewnienia wysokiej jakości życia w Olsztynie. W dokumencie wskazano w czterech 

kluczowych obszarach rozwoju miasta (środowiskowym, społecznym, przestrzennym i gospodarczym) 

cele strategiczne i operacyjne oraz kierunki działań planowanych do realizacji w perspektywie minimum 

roku 2030 (2030+). Nie wskazuje zaś konkretnych inwestycji i ich lokalizacji, skali, zakresu oraz planu 

konkretnych inwestycji/projektów i ich budżetu, które będą służyć osiągnięciu przyjętych celów. W 

dokumencie wyznaczono niżej wymienione trzy cele strategiczne oraz dwanaście celów operacyjnych. 

Cele te mają wymiar horyzontalny, wzajemnie współzależny od siebie.

• Cel strategiczny Olsztyn wrażliwy

o Cel operacyjny Olsztyn empatyczny 

o Cel operacyjny Olsztyn bezpieczny 

o Cel operacyjny Olsztyn tolerancyjny 

o Cel operacyjny Olsztyn świadomy

• Cel strategiczny Olsztyn otwarty

o Cel operacyjny Olsztyn kompetentny 

o Cel operacyjny Olsztyn inspirujący 

o Cel operacyjny Olsztyn zapraszający 

o Cel operacyjny Olsztyn dostępny

• Cel strategiczny Olsztyn proaktywny

o Cel operacyjny Olsztyn metropolitalny 

o Cel operacyjny Olsztyn zaangażowany 

o Cel operacyjny Olsztyn przedsiębiorczy 

o Cel operacyjny Olsztyn witalny.
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Projekt Strategii zakłada, że wizja Olsztyna 2030+ realizowana będzie poprzez określony model 

trzech zasadniczych kierunków działań, który jest powtarzalny w każdym z celów operacyjnych:

• obywatel - działania ukierunkowane na indywidualnego obywatela miasta, ewentualnie grupy 

mieszkańców,

• organizacje - działania wspierające organizacje (instytucje, jak i grupy społeczne funkcjonujące 

w sposób zorganizowany),

• przestrzeń - działania przekształcające przestrzeń Olsztyna zgodnie z założeniami planowania 

zintegrowanego.

W projekcie Strategii przyjęto zasadę dwóch poziomów zarządzania strategicznego: strategiczny 

oraz wdrożeniowy. Przedłożony projekt Strategii na poziomie strategicznym wskazuje w sposób 

ogólny, ramowy kierunki działań, które będą podjęte dla zapewnienia wysokiej jakości życia. Nie 

zawiera lokalizacji, skali oraz planu konkretnych działań i ich budżetu. Założono, że operacjonalizację 

celów zapewnią programy wdrożeniowe, które stanowić będą odrębne opracowania, wskazujące 

konkretne rozwiązania i zadania do realizacji. W związku z powyższym, projekt dokumentu nie ustala 

ram dla późniejszej realizacji konkretnych przedsięwzięć. Z tego względu nie jest możliwe określenie 

ich usytuowania, rodzaju i skali.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Wyznaczone cele strategiczne, cele operacyjne i kierunki działań przyjęte w projekcie Strategii 

są zbieżne z innymi zatwierdzonymi, wieloletnimi planami rozwoju wyższego szczebla na poziomie 

m.in. krajowym oraz regionalnym.

Poniżej zaprezentowano cele dokumentów strategicznych wyższego rzędu, na które pozytywnie 

będzie oddziaływać realizacja projektu Strategii Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+:

• Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (zperspektywą do 2030 r.J:

- Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną,

- Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony,

- Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 

gospodarczemu.

• Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030:

- Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, 

środowiskowym i przestrzennym,

- Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych,

- Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie.

• Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego:

- Kompetencje przyszłości,

- Inteligentna produktywność,
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- Kreatywna aktywność,

- Mocne fundamenty.

• Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+ - Nowe Wyzwania (projekt 

dokumentu, kwiecień 2022)

- Zrównoważone korzystanie z zasobów środowiskowych,

- Silne sieci powiązań życia społeczno-gospodarczego,

- Nowoczesne usługi rozwojowe.

• Plan Zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (PZPW 

WM):

- Wzmacnianie funkcji metropolitalnych Olsztyna,

- Wzmacnianie powiązań funkcjonalnych Olsztyna z węzłowymi ośrodkami sieci osadniczej 

na poziomie ponadregionalnym,

- Integracja MOF ośrodka wojewódzkiego Olsztyna,

- Zwiększanie wpływu potencjału Olsztyna na rozwój całego województwa.

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania 

zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony 

środowiska:
Wizja rozwoju Olsztyna ogniskuje się wokół jakości życia mieszkańców Olsztyna, 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zapewnienia bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska, odpornego na zmiany (w tym klimatyczne), umiejętnego łączenia środowiska miejskiego z 

przyrodniczym w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez kolejne pokolenia. Podkreśla 

wspólnotowość jego obywateli, tak w ujęciu społecznym, gospodarczym, jak i środowiskowym, 

uwzględniając jednocześnie indywidualne potencjały i aspiracje mieszkańców, bez względu na ich wiek 

i sprawność fizyczną.

Zapisy Strategii Rozwoju Miasta-Olsztyn 2030+ będą miały istotne znaczenie dla uwzględnienia 

aspektów środowiskowych, w szczególności wspierania zrównoważonego rozwoju, a także we 

wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska. Potrzeba utrzymania unikatowych 

zasobów środowiska przyrodniczego, krajobrazu i jego ochrony wyrażona jest w ujęciu horyzontalnym 

w każdym celu operacyjnym. W projekcie Strategii konieczność dbałości o środowisko została w sposób 

szczególny ujęta w celu operacyjnym Olsztyn bezpieczny, w którym kierunki planowanych działań 

skupiają się m.in. na poprawie jakości powietrza, ograniczaniu niskiej emisji, ograniczaniu emisji 

zanieczyszczeń do wód, dostosowaniu przestrzeni do gwałtownych zjawisk atmosferycznych i in.

W zakresie wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w 

dziedzinie ochrony środowiska, realizacja zapisów projektu Strategii wspierać będzie efektywność 

podejmowanych interwencji, w ramach dokumentów wyższego szczebla, przede wszystkim niżej 

wymienionych dokumentów:
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1) szczebla międzynarodowego i wspólnotowego:

• XII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. Dobrze żyć w granicach 

naszej planety (7 ETAP),

• Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r. 70/1. 

Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Zielony Ład,

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Nowy plan działania UE dotyczący 

gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy,

• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,

2) szczebla krajowego:

• Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej (PEP 2030),

• Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020),

• Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030,

• Krajowy program ograniczania zanieczyszczenia powietrza,

• Krajowy plan gospodarki odpadami 2022,

3) szczebla regionalnego:

• Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030,

• Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022,

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego wraz z jego 

integralną częścią „Planem zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna”.

Z uwagi na ogólny, ramowy charakter dokumentu, nie jest możliwa szczegółowa ocena 

oddziaływania na środowisko zdefiniowanych celów. Uwzględniając stopień szczegółowości projektu 

Strategii oraz dostępne na tym etapie programowania informacje dotyczące warunków realizacji 

poszczególnych celów, można stwierdzić, że ich realizacja w ujęciu ogólnym przyczyni się do poprawy 

jakości środowiska, zachowania różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo- 

kulturowego. Realizacja celów służących ochronie i wzbogaceniu lokalnego środowiska naturalnego 

Olsztyna wpisuje się w najważniejsze cele ochrony poziomu wspólnotowego, krajowego i regionalnego. 

Skutkiem realizacji celów będą pozytywne zmiany, tak w skali lokalnej, jak i regionu, kraju oraz 

Europy.
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d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
W projekcie dokumentu Strategia Rozwoju Miasta - Olsztyn 2030+ wskazano planowane 

interwencje ściśle powiązane z problemami w zakresie ochrony środowiska, które służą ich rozwiązaniu. 

Do głównych problemów związanych ze stanem środowiska w Olsztynie należą:

• przekroczenia standardów emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym wynikające z tzw. niskiej 

emisji pochodzącej głównie ze sfery komunalnej (instalacji grzewczych na paliwa stałe) oraz 

sfery transportowej,

• pogorszenie warunków przewietrzania miasta oraz zwiększanie się udziału terenów o 

powierzchni utwardzonej, wynikające z narastających procesów urbanizacyjnych,

• wzrost zagrożenia ze strony postępujących zmian klimatycznych (tzw. noce tropikalne, nawalne 

deszcze, wichury, susze),

• zagrożenie hałasem na akwenach wodnych (używany sprzęt motorowy, organizowane na 

akwenach i w ich pobliżu letnie imprezy sportowe i kulturalne),

• potrzeba prowadzenia działań w zakresie edukacj i ekologicznej.

Przewiduje się, że wdrażanie Strategii przyczyni się w znacznym stopniu do rozwiązania 

problemów, o których mowa powyżej, m.in. dzięki podniesieniu świadomości ekologicznej 

mieszkańców, których efektem będą zachowania o wysokim poziomie prośrodowiskowym. Jak również 

poprzez działania w zakresie: ograniczania niskiej emisji w osiedlach o szczególnie wysokim 

zanieczyszczeniu, dostosowania przestrzeni do nawalnych deszczy i powodzi błyskawicznych, 

ograniczania źródeł emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, rozwoju terenów zieleni 

miejskiej i wzrostu zadrzewienia miasta, rozwoju infrastruktuiy technicznej promocji bezpiecznych 

i nowoczesnych sposobów ogrzewania, promocji rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo 

w przestrzeni publicznej.

2) rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność 

oddziaływań
Ze względu na kierunkowy, ramowy charakter projektu Strategii i brak wskazania konkretnych 

zamierzeń inwestycyjnych, niemożliwe jest wskazanie podstawowych informacji na ich temat (skali 

przedsięwzięcia, lokalizacji, powierzchni zabudowy, technologii itp.), niemożliwa jest więc 

szczegółowa ocena oddziaływania na środowisko proponowanych w dokumencie celów, tj. 

prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność odziaływań nie 

może być przedmiotem dokładniejszej analizy.

Nie można jednak wykluczyć, że realizacja niektórych programów wdrożeniowych (odrębnych 

dokumentów), ze względu na ich zakres i charakter, może mieć znaczące oddziaływanie na środowisko, 

przede wszystkim na etapie realizacji przedsięwzięć. W takim wypadku, określenie szczegółowych
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warunków realizacji przedsięwzięć, zastosowanych metod ograniczania negatywnego oddziaływania, 

analiza wariantów alternatywnych bądź propozycja działań kompensacyjnych zachodzić będzie na 

etapie oceny oddziaływania na środowisko konkretnego programu wdrożeniowego.

W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych, których oddziaływanie na środowisko może być 

potencjalnie negatywne, rozważane będą warianty alternatywne, które pozwolą wybrać ten, który w jak 

najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko. Można natomiast założyć, że 

większość przedsięwzięć wpisujących się w kierunki działań strategicznych, na etapie eksploatacji 

będzie pozytywnie oddziaływać na środowisko.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych
Podstawą podjęcia oceny transgranicznej jest stwierdzenie możliwości wystąpienia znaczącego 

negatywnego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z teiytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z 

uwagi na kierunkowy, ogólny charakter projektu Strategii oraz brak konkretnych zadań do realizacji, 

ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań skumulowanych nie może zostać dokonana. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne służące realizacji celów strategicznych i operacyjnych określonych w 

projekcie Strategii obejmują obszar jednej gminy - Gminy Olsztyn (miasta na prawach powiatu). Ze 

względu na znaczną odległość planowanych działań od granicy Polski, nie przewiduje się wystąpienia 

oddziaływań transgranicznych wynikających z wdrażania celów Strategii.

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska
Ze względu na ogólny charakter dokumentu i brak wskazania konkretnych zadań i projektów, ich 

lokalizacji i zakresu, prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla 

środowiska nie może podlegać dokładnej analizie.

Założono, że cele wyznaczone w projekcie Strategii będą wpływać pozytywnie na poprawę 

warunków środowiska, w głównej mierze będą to działania skutkujące poprawą stanu środowiska oraz 

komfortu i jakości życia mieszkańców. W związku z powyższym, na tym etapie można stwierdzić, że 

nie przewiduje się wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz zagrożenia dla środowiska, wynikającego 

z wdrażania dokumentu.

3) cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności: 
a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa 

kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów jakości 

środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu
Projekt Strategii jest dokumentem obejmującym obszar Olsztyna. Krajobraz kulturowy Olsztyna 

składa się z zasobów przyrodniczych połączonych z infrastrukturą miejską. Miasto leży na terenach 

o urozmaiconym krajobrazie, nad rzeką Łyną, otoczone jeziorami i lasami. Na odcinku poprzedzającym 

centrum miasta, Łyna płynie spokojnym nurtem, natomiast po północnej stronie posiada bystry nurt
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żłobiąc w otaczającym ją terenie kaniony dochodzące nawet do 30 metrów. Zabudowa miejska od strony 

południowej, zachodniej i północnej otoczona jest kompleksami leśnymi. W północnej części miasta 

znajduje się Las Miejski przecięty przełomami Łyny. Posiada on wysokie wartości krajobrazowe, 

rekreacyjne i przyrodnicze. Na jego obszarze znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Mszar i Redykajny. 

Duża część drzewostanu osiąga wiek powyżej 120 lat.

Elementami systemu przyrodniczego w granicach administracyjnych Olsztyna są tereny leśne 

(22,79%), rolnicze (23,99%) oraz wody śródlądowe (9,64%) i ich otoczenie. Znaczna część olsztyńskich 

terenów leśnych to zwarty kompleks Lasu Miejskiego - ok. 1400 ha, jeden z największych miejskich 

kompleksów leśnych w Europie. Łącznie obszary prawnie chronione stanowią 5,8% powierzchni 

miasta.

Znaczącą rolę w krajobrazie Olsztyna odgrywają jeziora. Grunty pod wodami pokrywają 850 ha 

i stanowią blisko 10% powierzchni miasta. W granicach administracyjnych miasta znajduje się 11 jezior 

oraz 5 mniejszych akwenów wodnych. Ponadto przez Olsztyn przepływają 3 rzeki: Wadąg, Kortówka 

oraz najdłuższa - Łyna.

Lasy, tereny zielone oraz akweny wodne stanowią duży potencjał do rozwoju turystyki i rekreacji 

oraz stworzenia mieszkańcom przyjaznych, bliskich naturze warunków życia, sprawiając jednocześnie, 

że duży procent powierzchni miasta jest wyłączony z zabudowy lub pretenduje do inwestycji 

o mniejszej intensywności.

W obszarach zurbanizowanych wyróżnia się pięć podstawowych typów krajobrazu:

a) krajobraz miasta średniowiecznego obejmujący obszar Starego Miasta z dominantami: zamku 

Kapituły Warmińskiej, katedry św. Jakuba oraz Bramy Górnej,

b) krajobraz miasta z architekturą typową dla okresu historyzmu i secesji kształtujący się na 

przełomie XIX i XX w. Dotyczy on obszaru kształtujących się w tym czasie dzielnic 

Śródmieście oraz Zatorze. Jego cechą charakterystyczną był duży udział zieleni pojawiającej 

się w formie:

- niewielkich ogródków przed domami i kamienicami,

- alejowych nasadzeń drzew wzdłuż ciągów komunikacyjnych, na skwerach i placach,

- nasadzeń na placach przed gmachami użyteczności publicznej i kościołami,

- zieleni komponowanej na terenie cmentarzy,

- zieleni komponowanej, parkowej wplecionej w kompozycję założeń szpitalnych,

- parków miejskich,

c) zespoły zabudowy koszarowej,

d) zespoły zabudowy mieszkaniowej ukształtowane w okresie dwudziestolecia 

międzywojennego,

e) układy ruralistyczne wsi wchłoniętych po II wojnie światowej w granice administracyjne 

miasta.
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Istotną rolę na rzecz zachowania równowagi przyrodniczej pełnią korytarze ekologiczne, którymi 
w Olsztynie są głównie dolina Środkowej Łyny (północ-południe) oraz pas złożony z parków, ogrodów 

działkowych, zieleni urządzonej i nieurządzonej w centralnej części miasta (wschód-zachód). 

Pomniejsze korytarze są formowane przez różnego rodzaju tereny zielone i jeziora we wschodniej części 

miasta. Problemem dla wszystkich korytarzy ekologicznych jest brak ciągłości i fizyczne bariery, przede 

wszystkim gęsto zabudowane obszary śródmiejskie oraz poszczególne duże szlaki komunikacyjne.

Planowane przez Miasto działania, istotne na rzecz zachowania jego dziedzictwa kulturowego 

będą realizowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami oraz wpisują się w realizację Celu głównego oraz Celów szczegółowych (cel 2. Wsparcie 

działań w zakresie opieki nad zabytkami oraz Cel 3. Budowanie świadomości społecznej wartości 

dziedzictwa kulturowego) Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na łata 2019

2022. Założono, że cele wyznaczone w projekcie Strategii będą wpływać pozytywnie na zachowanie 

substancji zabytkowej miasta, jak również na tworzenie przestrzeni publicznej, podnoszącej 

świadomość mieszkańców w zakresie historii i dziedzictwa kulturowego Miasta. W głównej mierze 

będą to działania skutkujące poprawą stanu środowiska, zabytkowej substancji miejskiej oraz komfortu 

i jakości życia mieszkańców.

W projekcie Strategii nie wskazuje się lokalizacji przedsięwzięć, nie jest też zapisany plan 

konkretnych działań oraz ich skala. Na tym poziomie planowania strategicznego nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na opisane obszary. Zakłada się, że realizowane zadania, zostaną 

przeprowadzone w sposób wywierający minimalny wpływ na środowisko przyrodnicze, zaś wszelkie 

prace inwestycyjne będą podlegały obowiązkowi uzgadniania z odpowiednimi służbami i jednostkami.

b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.

W granicach administracyjnych Gminy Olsztyn obszary prawnie chronione stanowią łącznie 5,8% 

powierzchni miasta. Najcenniejszymi komponentami w ramach systemu środowiska naturalnego 

w Olsztynie są tereny rezerwatów przyrody i Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. 

Rezerwat Mszar i Rezerwat Redykajny (o łącznej pow. 15,2 ha) są obszarami ochrony rzadkiej 

roślinności torfowej oraz rzadkich gatunków zwierząt oraz roślin. W granicach Olsztyna położone są 

fragmenty Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny (o pow. 492,70 ha), obejmujące 

koryto rzeki oraz część obszarów w północno-zachodniej części Miasta. Za cenne przyrodniczo, poza 

ww. wymienionymi, uznaje się także obszary, takie jak: „Dolina Wadąga”,„Płociduga Mała”, 
„Płociduga Duża”, „Żurawia Dolina”, „Torfowisko Dajtki”, „Jezioro Sgnitek”, „Zbiorniki Skandy”, 

Park Pozorty”, „Park Track”. Poza wyżej wymienionymi, na terenie Olsztyna, 

występują także inne formy ochrony przyrody, w tym 34 obiekty uznane za pomniki przyrody.

„Zbiorniki Pieczewa”
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Na terenie Lasu Miejskiego zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze Natura 2000, a wśród nich: 

grąd subkontynentalny, grądy zboczowe, sosnowy bór bagienny, borealna świerczyna bagienna, 

brzezina bagienna borealna, niżowy łęg olszowo-jesionowy, torfowiska wysokie z roślinnością 

torfotwórczą.

W przedłożonym dokumencie nie wskazano lokalizacji, skali oraz planu konkretnych działań, 

które będą służyć osiągnięciu celów strategicznych i operacyjnych, ujętych w projekcie Strategii. 

Jednakże na tym etapie można stwierdzić, że nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań 

na obszary objęte ochroną. Wizja Olsztyna wyrażona m.in. hasłem „Olsztyn - nasz wspólny dom” 

przejawia się zarówno w dbałości o wspólnotowość społeczną, obywatelską, jak i potrzeby traktowania 

miasta jako najbliższego i przyjaznego środowiska, o którego walory kulturowe i przyrodnicze należy 

dbać, by zachować dla kolejnych pokoleń.

OLSZTYNAPREZYDEN
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