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Zał�cznik 
do uchwały nr XII/157/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
 

Wysoko �� opłat za pobyt dzieci w �łobkach prowadzonych przez Gmin � Olsztyn, maksymalna wysoko �� opłat  
za wy�ywienie oraz warunki zwolnienia od ponoszenia  tych  opłat 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Rodzice (opiekunowie) zobowi�zani s� do 

pokrywania kosztów pobytu dziecka w �łobku, w tym: 
  1) opłaty za pobyt dziecka w �łobku, 
  2) opłaty za wy�ywienie, 
  3) dodatkowej opłaty za wydłu�ony wymiar opieki 

(przekraczaj�cy 10 godzin dziennie) nad dzieckiem. 
 

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 wynosi 
miesi�cznie 200 zł. 
 

2. W przypadku nieobecno�ci dziecka w �łobku 
wysoko�� opłaty za pobyt nie ulega zmianie, bez wzgl�du 
na liczb� dni nieobecno�ci. 
 

§ 3. 1. Maksymaln� wysoko�� opłaty za wy�ywienie,  
o której mowa § 1 pkt 2 ustala si� w formie dziennej 
stawki w kwocie 6 zł. 
 

2. Wysoko�� stawki okre�lonej w § 2 ust. 1 oraz § 3 
ust. 1 ulega waloryzacji w ka�dym kolejnym roku 
kalendarzowym w oparciu o �rednioroczny wska�nik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogółem za poprzedni 
rok kalendarzowy ogłaszany w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urz�du Statystycznego w Dzienniku 
Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 
pocz�wszy od nast�pnego miesi�ca przypadaj�cego po 
miesi�cu, w którym został opublikowany komunikat. 
 

3. Koszt wy�ywienia dziecka w �łobku obejmuje 
warto�� surowców u�ytych do przygotowania trzech 
posiłków dziennie. 

 
4. W przypadku nieobecno�ci dziecka w �łobku nie 

pobiera si� opłat za wy�ywienie za ka�dy dzie� 
nieobecno�ci dziecka. 
 

5. Aktualn� wysoko�� opłat w �łobku dyrektor zespołu 
podaje do publicznej wiadomo�ci poprzez ogłoszenie na 
tablicy ogłosze� w �łobkach. 
 

§ 4. Dodatkowa opłata, o której mowa w § 1  
pkt 3 wynosi 2,5% obowi�zuj�cego minimalnego 
wynagrodzenia za prac� za ka�d� dodatkow� godzin� 
opieki wykraczaj�c� poza 10 godzin pobytu dziecka w 
�łobku. 
 

II. Warunki zwolnienia od opłat 
 

§ 4. 1. Rodzice lub opiekunowie dzieci 
przebywaj�cych w �łobkach prowadzonych przez Gmin� 
Olsztyn, mog� ubiega� si� o cz��ciowe lub całkowite 
zwolnienie z opłat, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2,  
w przypadku, gdy: 
  1) dochód na osob� w rodzinie nie przekracza kryterium 

okre�lonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,  
poz. 1362 z pó�n. zm.) uprawniaj�cego rodzin� do 
�wiadcze� z pomocy społecznej, 

  2) zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek. 
 

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 dokonuje 
dyrektor zespołu na podstawie za�wiadczenia wydanego 
przez Miejski O�rodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 
oraz innych przedło�onych dokumentów. 

 
 
 

1948 

UCHWAŁA Nr XII/178/11 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów 

zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna  Pieni ��nego dla terenów ZP-2 i cz ��ci terenu ZP-1 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  
Nr 110, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043, 
Nr130 poz. 871 z 2011 r. Nr 32 poz.159), na wniosek 
Prezydenta Olsztyna, Rada Miasta Olsztyna uchwala, 
co nast�puje : 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. Uchwala si� zmian� Miejscowego plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna 
terenów zieleni wokół Starego Miasta w  rejonie ulicy 
Seweryna Pieni��nego dla terenów ZP-2 i cz��ci terenu 
ZP-1 – zwan� dalej planem. 
 

§ 2. 1. Plan składa si� z  nast�puj�cych elementów 
podlegaj�cych opublikowaniu w  Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Warmi�sko-Mazurskiego: 
  1) ustale� planu, stanowi�cych tre�� niniejszej uchwały, 
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  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowi�cego zał�cznik 
nr 1 do niniejszej uchwały i b�d�cego jego integraln� 
cz��ci�. Rysunek planu sporz�dzony jest w zapisie 
numerycznym na mapie zasadniczej, 

  3) stwierdzenia zgodno�ci planu z ustaleniami studium, 
stanowi�cego zał�cznik nr 2 do uchwały, 

  4) rozpatrzenia uwag do projektu planu przez Prezydenta 
Olsztyna stanowi�cego zał�cznik nr 3  do uchwały, 

  5) rozstrzygni�cia sposobu realizacji oraz zasad 
finansowania inwestycji z  zakresu infrastruktury 
technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, 
stanowi�cego zał�cznik nr 4 do uchwały. 
 
§ 3. 1. Przedmiot i granice planu okre�la uchwała  

Nr LVII/654/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 stycznia 
2010 roku w  sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół 
Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieni��nego dla 
terenów ZP-2 i cz��ci terenu ZP-1. 
 

2. Celem opracowania planu jest: 
  1) zmiana istniej�cego przeznaczenia terenu w granicach 

planu z dotychczasowego ZP-2 – Ziele� parkowa na 
teren usług ruchu turystycznego UT, 

  2) u�ci�lenie sposobu obsługi komunikacyjnej 
projektowanej zabudowy usługowej. 

 
3. Rysunek planu obowi�zuje w nast�puj�cym 

zakresie jego ustale�: 
  1) linii granic planu, 
  2) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
  3) oznaczenia terenów przeznaczonych na cele 

zabudowy o okre�lonej funkcji: UT jako usług obsługi 
ruchu turystycznego, 

  4) oznaczenia terenu przeznaczonego na cele ZP - 
zieleni parkowej. 
 
4. Ustalenia dotycz�ce ci�gu pieszo-jezdnego na 

terenie ZP. 
 
5. Ustalenia niezobowi�zuj�ce i orientacyjne obejmuj� 

oznaczenie ci�gu pieszego. 
 

§ 4. 1. Wyja�nienie wa�niejszych poj�� u�ytych 
w tre�ci niniejszej uchwały: 
 
  1) teren – nale�y przez to rozumie� teren wydzielony na 

rysunku planu liniami rozgraniczaj�cymi i oznaczony 
jednym symbolem, 

 
  2) przeznaczenie podstawowe terenu – oznacza takie 

przeznaczenie funkcjonalne, które jest przewa�aj�ce 
na danym terenie, zarówno w zakresie wykorzystania 
powierzchni jak i kubatury, 

 
  3) przeznaczenie dopuszczalne terenu - oznacza 

przeznaczenie inne ni� podstawowe, które uzupełnia 
funkcj� podstawow� lub wyst�puje zamiennie.  
Za przeznaczenie dopuszczalne uznaje si� 
przeznaczenie o zbli�onej charakterystyce do 
wymienionych przeznacze� w szczegółowych 
ustaleniach § 5 i § 6 dla poszczególnych terenów, 

 
  4) usługi turystyki – kompleksowe obiekty i zespoły 

obiektów o  funkcjach hotelarskich (obejmuj�cych 
hotel, motel, pensjonat, schronisko młodzie�owe, dom 
wycieczkowy) biur obsługi ruchu turystycznego, 
gastronomicznych i rekreacyjnych, wraz z urz�dzeniami 

terenowymi, przeznaczonych do obsługi turystów 
i mieszka�ców miasta oraz pokoje go�cinne jako baza 
noclegowa dla funkcji sportowej lub gastronomicznej; 
funkcje hotelarskie rozumie si� jako krótkotrwałe, 
ogólnodost�pne wynajmowanie miejsc noclegowych 
oraz �wiadczenie w obr�bie obiektu usług z tym 
zwi�zanych, 

 
  5) obsługi firm i klientów – nale�y przez to rozumie�: 

usługi administracji, usługi z zakresu nauki i o�wiaty, 
zdrowia i opieki społecznej, kultury, biur komercyjnych, 
pracowni plastycznych, pracowni projektowych, 
gabinetów lekarskich, kancelarii prawniczych 
i gabinetów o podobnym charakterze usług, 

 
  6) adaptacja nale�y rozumie� mo�liwo�� zachowania 

istniej�cego stanu zabudowy, a tak�e przystosowanie 
obiektu do potrzeb u�ytkownika. Przystosowanie mo�e 
si� wi�za� z przebudow�, rozbudow� obiektu oraz 
zmian� sposobu jego u�ytkowania. Adaptacja spełnia 
ustalenia uchwały je�eli: 
a) nowa funkcja b�dzie zgodna z  podstawowym  

lub dopuszczalnym przeznaczeniem terenu 
okre�lonym w uchwale, 

b) sposób kształtowania zabudowy b�dzie zgodny 
z ustaleniami szczegółowymi zawartymi w uchwale, 

 
  7) wysoko�� zabudowy – podana ilo�� kondygnacji 

oznacza kondygnacje mieszkalne lub usługowe 
wyniesione w cało�ci ponad poziom terenu mierzona 
przy głównym wej�ciu do budynku do najwy�ej 
poło�onego punktu pokrycia dachu. W wypadku 
stosowania dachów stromych w podanej ilo�ci 
kondygnacji mie�ci si� równie� poddasze u�ytkowe, 

 
  8) dach stromy - oznacza dach o k�cie nachylenia 

powy�ej 30º oraz dachy mansardowe, 
 
  9) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, poza 

któr� nie mo�na sytuowa� obiektów kubaturowych. 
Lini� t� mog� przekracza� tarasy, schody zewn�trzne, 
balkony, wykusze, nadwieszenia i ł�czniki zabudowy 
(nad terenami zabudowy, zieleni i komunikacji) tych 
obiektów, jednak nie wi�cej ni� 1,5 m. Okre�lenie linii 
rozgraniczenia jako to�samych z nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy oznacza mo�liwo�� sytuowania 
�ciany z  otworami bezpo�rednio przy tej linii. 
Przekraczanie tych linii balkonami, nadwieszeniami lub 
wykuszami, jak wy�ej, 

 
10) zabudowa historyczna i budynek historyczny dotyczy 

obiektów powstałych przed rokiem 1945, a  w tym 
wpisanych do rejestru zabytków, wpisanych do 
gminnej ewidencji zabytków i podlegaj�cych ochronie 
prawnej w ramach ustanowionej w planie strefy 
po�redniej ochrony zabytków, 

 
11) ziele� parkowa - istniej�ca i projektowana ziele� niska 

i wysoka pełni�ca ogólnomiejskie funkcje rekreacyjne, 
wyposa�ona w niezb�dne urz�dzenia rekreacyjno-
sportowe i mał� architektur�. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 

§ 5. 1. Ustala si� nast�puj�ce podstawowe 
przeznaczenia terenu: 
  1) tereny przeznaczone na zabudow� UT – usługi obsługi 

ruchu turystycznego, 
  2) tereny przeznaczone na ziele� ZP – ziele� parkowa, 



=BE�DDE%�>�B(C���� �
?�!��'CB#�F�?F�1E*�%�@-FB���%E���������2�� � )�B���+	6�
�

@�A	8��@

  3) tereny przeznaczone na komunikacj� i urz�dzenia 
infrastruktury technicznej CP - ci�g pieszy 
(postulowany). 

 
2. Zasady ochrony i  kształtowania ładu 

przestrzennego, kształtowania przestrzeni publicznej oraz 
zasady tymczasowego zagospodarowania, urz�dzania 
i u�ytkowania terenów: 
  1) W granicach planu zasady ładu przestrzennego 

okre�lone s� ustaleniami dotycz�cymi: 
a) zagospodarowania terenów oznaczonych 

symbolem ZP obj�tym ochron� z tytułu przepisów 
o ochronie przyrody, a w szczególno�ci zakazu 
zabudowy tych terenów za wyj�tkiem obiektów 
dopuszczonych ustaleniami § 6, 

b) przeznaczenia terenu oznaczonych symbolem UT 
pod zabudow� usług obsługi ruchu turystycznego. 

  2) Przestrze� publiczn� na obszarze planu stanowi� 
tereny zieleni parkowej – ZP. 

  3) Tereny wskazane pod zainwestowanie  i  urz�dzenie 
zieleni mog� by� zagospodarowane tylko zgodnie 
z ich docelowym przeznaczeniem bez jakiegokolwiek 
stanu przej�ciowego. Na terenie obj�tym planem 
obowi�zuje zakaz sytuowania drobnych, stałych 
obiektów usługowych takich jak: budki kioski, małe 
pawilony. 

  4) W granicach planu obowi�zuje zakaz sytuowania 
i instalowania reklam wolnostoj�cych i zwi�zanych 
z budynkiem za wyj�tkiem szyldów informacyjnych o  
nazwie i  funkcji obiektów i  instytucji rozmieszczonych 
w granicach planu. 

 
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 
 
  1) W granicach planu obowi�zuj�: 

a) Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej 
z  dnia 17 wrze�nia 1957 r. uznaj�c� za zabytek 
zało�enie urbanistyczne Starego Miasta 
w Olsztynie w granicach 50-100 m od zewn�trznej 
linii obwarowa� miejskich (zgodnie z obszarem 
zakre�lonym na zał�czniku graficznym do decyzji 
Prezydium), 

b) Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
z dnia 2 sierpnia 1992 r. w Sprawie wpisania dobra 
kultury do Rejestru Zabytków. Pod numerem  
A-A 123 wpisane jest dobro kultury jako 
nawarstwienia kulturowe 	redniowiecznego 
zało�enia starego miasta Olsztyna wraz z zamkiem 
biskupów warmi�skich (w granicach zaznaczonych 
na zał�czniku graficznym do w/w decyzji). Zakres 
w/w decyzji okre�lony jest na rysunku planu 
obszarem ochrony konserwatorskiej nawarstwie� 
kulturowych �redniowiecznego zało�enia starego 
miasta w Olszynie wraz zamkiem biskupów 
warmi�skich K1 i obszarem ochrony zało�enia 
urbanistycznego starego miasta w Olsztynie K2. 

 
  2) W granicach planu na wszelkie prace badawcze, 

prace projektowe zagospodarowania działki, 
zabudowy, infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania czy wprowadzenie nowych elementów 
zagospodarowania terenu nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 
  3) Zagospodarowanie na cele u�ytkowe zabytku 

nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków 
obliguje jego wła�ciciela lub posiadacza do wykonania: 
a) dokumentacji konserwatorskiej okre�laj�cej stan 

zachowania zabytku nieruchomego i mo�liwo�ci 

jego adaptacji, z uwzgl�dnieniem historycznej 
funkcji i warto�ci zabytku, 

b) uzgodnionego z  Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków programu prac konserwatorskich przy 
zabytku nieruchomym, okre�laj�cego zakres i sposób 
ich prowadzenia oraz wskazuj�cego niezb�dne do 
zastosowania materiały i technologie, 

c) uzgodnionego z  Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków programu zagospodarowania zabytku 
nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego 
korzystania z zabytku, z uwzgl�dnieniem 
wyeksploatowania jego warto�ci historycznej. 

 
  4) W granicach planu wszelkie działania  

inwestycyjne zwi�zane z  jakimikolwiek pracami 
ziemnymi, wymagaj� przeprowadzenia ratowniczych 
wyprzedzaj�cych inwestycje i  jej projektowanie, 
stosownych bada� archeologicznych, na które nale�y 
uzyska� stosowne pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
4. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego: 
  1) W granicach planu nie zezwala si� na lokalizacj� 

inwestycji mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko, wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o  
oddziaływaniu na �rodowisko, w  rozumieniu 
przepisów w  sprawie okre�lenia rodzajów 
przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na 
�rodowisko oraz szczegółowych kryteriów zwi�zanych 
z  kwalifikowaniem  przedsi�wzi��  do  sporz�dzenia 
raportu o oddziaływaniu na �rodowisko. 

  2) W granicach planu dla terenu oznaczonego symbolem 
ZP wprowadza si� zakaz zabudowy terenów obiektami 
budowlanymi oraz prowadzenia innych robót 
budowlanych za wyj�tkiem: 
a) zewn�trznych sieci uzbrojenia i urz�dze� 

infrastruktury technicznej, 
b) ci�gu pieszego, 
c) ci�gu pieszo-jezdnego. 

  3) Na terenie obj�tym planem wprowadza si� nakaz 
odprowadzenia �cieków bytowo-gospodarczych do 
komunalnej kanalizacji sanitarnej. 

  4) Nakazuje si� odprowadzenie �cieków deszczowych 
z powierzchni utwardzonych ulic i parkingów do sieci 
kanalizacji deszczowej. Zaleca si� miejscowe 
zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych 
powierzchni. 

  5) W granicach planu linie telekomunikacyjne oraz 
elektroenergetyczne �redniego i  niskiego napi�cia nale�y 
układa� doziemnie, a  urz�dzenia telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne nale�y realizowa� jako naziemne 
lub wbudowane w zabudow�. 

  6) Na obszarze obj�tym planem dopuszczalny poziomu 
hałasu z tytułu przepisów ochrony �rodowiska jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej. 

  7) Odpady komunalne nale�y składowa� w wyznaczonym 
miejscu na terenie UT zgodnie z ustaleniami wła�ciwej 
uchwały Rady Miasta Olsztyna. 

  8) W ogrzewaniu obiektów budowlanych  w  granicach 
planu wyklucza si� stosowanie w�gla i paliw 
w�glopochodnych. 

 
5. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo�ci: 

  1) Wprowadza si� zakaz podziału terenu na działki. 
  2) Na ewentualne regulacje granic działek w obszarze 

opracowania planu nale�y uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
 
6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
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  1) Podstaw� ustale� planu s� Programy Rozbudowy: 
Wodoci�gów, Kanalizacji Sanitarnej i  Kanalizacji 
Deszczowej oraz Plan Zaopatrzenia w Ciepło Miasta 
Olsztyna. Adaptuje si� istniej�ce systemy 
infrastruktury technicznej. 

  2) W granicach planu ka�da z działek budowlanych, 
przeznaczonych pod zabudow� budynkami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mie� 
zapewnion� mo�liwo�� przył�czenia uzbrojenia działki 
lub bezpo�rednio budynku do zewn�trznych sieci: 
elektroenergetycznej, wodoci�gowej i  kanalizacji 
sanitarnej. 

  3) W granicach planu zakazuje si� stosowania: 
indywidualnych uj�� wody, zbiorników bezodpływowych 
na gromadzenie �cieków sanitarnych i indywidualnych 
oczyszczalni �cieków. 

  4) Zaopatrzenie w wod� obiektów budowlanych 
w obr�bie planu nale�y przewidzie� z  istniej�cej sieci 
wodoci�gowej rozdzielczej. 

  5) Odprowadzenie wód opadowych: 
a) wprowadza si� nakaz odprowadzenia �cieków 

deszczowych z  istniej�cych i  projektowanych 
powierzchni szczelnych ulic, placów i parkingów do 
sieci kanalizacji deszczowej. 

b) Zaleca si� stosowanie miejscowej retencji wód 
opadowych oraz miejscowe zagospodarowanie 
wód opadowych z pozostałych powierzchni. 

  6) Odprowadzenie �cieków sanitarnych: 
a) odprowadzenie �cieków sanitarnych z budynków 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały lub 
czasowy pobyt ludzi - do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej, w oparciu o istniej�cy system kanalizacji 
komunalnej. 

  7) Zasady przył�cze� do sieci, o których mowa 
w punktach: 4,5,6 b�d� okre�lone w stosownych 
warunkach technicznych wydawanych przez 
dysponentów sieci. 

  8) Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy nale�y 
realizowa� z istniej�cej sieci ciepłowniczej lub 
indywidualnie w oparciu o ekologiczne �ródła energii: 
gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energi� elektryczn� 
lub energi� odnawialn�. Wyklucza si� 
wykorzystywanie w�gla lub paliw w�glopochodnych. 

  9) Zaopatrzenie w gaz przewodowy: 
a) adaptuje si� istniej�cy w granicach planu układ 

sieci gazowej niskiego ci�nienia, 
b) zasilanie z sieci gazowej podmiotów ubiegaj�cych 

si� o przył�czenie nale�y realizowa� wg warunków 
technicznych okre�lonych przez operatora sieci 
gazowej, w przypadku uzyskania odpowiednich 
wska�ników opłacalno�ci ekonomicznej dla 
operatora, 

c) nale�y zachowa� normatywne odległo�ci 
projektowanych urz�dze� i obiektów od sieci 
gazowej, na podstawie wła�ciwych przepisów, 

d) dopuszcza si� przebudow� sieci gazowej z  
koliduj�cymi obiektami, kosztem i staraniem 
Inwestora, na warunkach podanych przez 
operatora sieci gazowej. 

10) Zaopatrzenie w  energi� elektryczn� i  sieci 
telekomunikacyjne: 
a) adaptuje si� istniej�c� w granicach planu 

infrastruktur� energetyczn� i telekomunikacyjn�, 
b) przył�czanie odbiorców do wspólnej sieci 

elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej b�dzie 
nast�powało na ogólnych zasadach przył�czania 
odbiorców obowi�zuj�cych u operatorów 
odpowiednich sieci, 

c) linie telekomunikacyjne i energetyczne, w granicach 
planu, nale�y projektowa� jako podziemne, 

d) dopuszcza si� lokalizacj� sieci i urz�dze� 
infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej 
na terenach przeznaczonych pod zabudow�, 

e) w przypadku kolizji projektowanych obiektów z  
istniej�cymi liniami lub urz�dzeniami 
telekomunikacyjnymi i energetycznymi nale�y je 
przebudowa� lub dostosowa� zagospodarowanie 
terenu do ich przebiegu, zachowuj�c wymagane 
strefy ochronne, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, normami i warunkami przebudowy, 

f) cało�� kosztów zwi�zanych z  przebudow� i  
zabezpieczeniem istniej�cych urz�dze� i  linii 
telekomunikacyjnych i energetycznych ponosi 
Wnioskodawca, 

g) przyst�pienie do budowy sieci elektroenergetycznych i  
telekomunikacyjnych b�dzie mogło nast�pi� wył�cznie 
w  przypadku wykonania docelowej  
niwelacji terenu w obr�bie projektowanych urz�dze� 
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

11) Realizacj� zewn�trznych sieci i urz�dze� technicznego 
uzbrojenia terenu wraz z przył�czeniami działek 
budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energi� 
elektryczn� i gaz przewodowy, zapewniaj� 
odpowiednio wła�ciwe przedsi�biorstwa energetyczne, 
w trybie przepisów prawa energetycznego. 

12) Zapewnienie technicznych pasów eksploatacyjnych, 
dla istniej�cego uzbrojenia a w szczególno�ci: sieci 
cieplnej wysokoparametrowej 2×dn 300 mm, magistrali 
wodoci�gowej dn 500 mm, gazoci�gu niskiego 
ci�nienia dn 250 mm) i projektowanego uzbrojenia, 
jest obowi�zuj�ce dla całego planu. Przebieg sieci, 
lokalizacja urz�dze� infrastruktury technicznej 
i szeroko�ci pasów eksploatacyjnych sieci nale�y 
u�ci�li� na etapie projektu budowlanego na podstawie 
warunków wydanych przez dysponenta sieci. 
Informacje o istnieniu sieci i urz�dze� infrastruktury 
technicznej nale�y umie�ci� w akcie notarialnym przy 
sprzeda�y nieruchomo�ci. 

13) Zapewnienie pasów eksploatacyjnych obowi�zuje 
równie� przy projektowaniu i realizacji trwałych 
elementów zagospodarowania terenu takich jak: 
tarasy, mała architektura, urz�dzenia sportowo 
rekreacyjne. 

 
7. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 

  1) Dojazd do terenu UT jako ci�g pieszo-jezdny z ulicy 
Seweryna Pieni��nego przez teren ZP wył�cznie na 
prawy skr�t. 

  2) Parkowanie : 
a) miejsca postojowe nale�y lokalizowa� w granicach 

działki usługowej UT, 
b) nie ustala si� wska�nika miejsc postojowych. 

 
8. Zadania własne gminy: 

  1) W granicach planu ustala si� nast�puj�ce inwestycje, 
nale��ce do zada� własnych gminy, o których mowa 
w  przepisach art. 20 ust. 1  ustawy o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym - budowa ci�gu 
pieszego i ci�gu pieszo -jezdnego przez teren ZP. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe – karty terenów 
 

§ 6. Obowi�zuj� ustalenia szczegółowe: 
 

1. Karta terenu UT - usługi obsługi ruchu 
turystycznego 
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Symbol terenu: UT 
1) przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe – usługi 

obsługi ruchu turystycznego,  
Przeznaczenie dopuszczalne –  
1. obsługa firm i klientów (wg definicji. 
§ 4, ust. 1, pkt 5),  
2. funkcje kultu religijnego jako 
uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego 

2) zasady kształtowania 
zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu 

1. Zabudowa usługowa - projektowana.  
2. Istniej�ca na terenie zabudowa – 
adaptowana  
3. Według ustale� z § 5 pkt 4.  
Obiekt nale�y realizowa� według projektu 
indywidualnego.  
5. Nieprzekraczalna linia zabudowy od 
strony murów miejskich i działki 64-82 
to�sama z liniami rozgraniczenia terenu 
UT . Zabudowa mo�liwa w linii granicy 
z działk� s�siedni� 64-82 na zasadach 
ogólnych prawa budowlanego.  
6. Na terenie UT ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
7. W projektowaniu formy zabudowy 
obowi�zuje wysoki standard obiektu.  
Zabudow� nale�y kształtowa� 
w harmonijnym poł�czeniu projektowanej 
formy architektonicznej z sylwet� Starego 
Miasta i Katedry 	w. Jakuba. nawi�zuj�c 
w projektowanym obiekcie do form 
architektonicznych budynków zabudowy 
�redniowiecznej.  
Na przewa�aj�cej powierzchni elewacji 
nale�y stosowa� materiały 
wyko�czeniowe takie jak: kamie�, cegła 
licowa, okładzina ceramiczna lub 
kamienna, tynki szlachetne i drewno.  
9. Obowi�zuje nakaz stosowania dachów 
stromych z pokryciem dachówk� 
ceramiczn� o kolorze czerwonym 
nawi�zuj�c� kształtem i wielko�ci� do 
dachówek zabudowy �redniowiecznej.  
10. Według ustale� ogólnych uchwały. 

3) zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Teren działki jest cz��ci� składow� 
ukształtowanego historycznie zało�enia 
urbanistycznego zespołu zabudowy 
Katedry 	w. Jakuba i Starego Miasta Jest 
poło�ony w obr�bie dawnej fosy oraz 
przylega do murów obronnych Starego 
Miasta. Na terenie działki UT obowi�zuj�:  
a) Decyzja Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej z dnia 17 wrze�nia 1957 r. 
uznaj�c� za zabytek zało�enie 
urbanistyczne Starego Miasta w Olsztynie 
w granicach 50-100 m od zewn�trznej linii 
obwarowa� miejskich (zgodnie 
z obszarem zakre�lonym na zał�czniku 
graficznym do decyzji Prezydium),  
b) Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 2 sierpnia 1992 r. 
w Sprawie wpisania dobra kultury do 
Rejestru Zabytków.  
 Pod numerem A-A 123 wpisane jest 
dobro kultury jako nawarstwienia  
 kulturowe �redniowiecznego zało�enia 
starego miasta Olsztyna wraz z zamkiem 
biskupów warmi�skich (w granicach 
zaznaczonych na zał�czniku graficznym 
do w/w decyzji).  
2. Na terenie UT ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 

elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4) zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomo�ci 

1. Wprowadza si� zakaz podziału terenu 
na działki.  
2. Na ewentualn� regulacj� granic działki 
z terenami s�siednimi nale�y  
 otrzyma� pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

5) zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

1. Istniej�ca na terenie ziele� wysoka do 
zachowania.  
2. Ewentualne wycinki zieleni wysokiej 
nale�y uzgodni� i uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
3. Według ustale� ogólnych uchwały. 

6) zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego 
i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

1. Na terenie UT ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  
2. Według ustale� z § 5 pkt 3  
3. Według ustale� ogólnych uchwały. 

7) tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Teren działki obj�ty jest ochron� ustawy 
O ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami z 2003 r.(Dz. U. 03.162.1568 
z pó�. zmian.).  
Na terenie UT ochronie konserwatorskiej 
podlegaj� wszystkie elementy działki.  
Na wszelkie prace badawcze, prace 
projektowe zagospodarowania działki, 
zabudowy, infrastruktury, roboty 
budowlane, inne działania, czy 
wprowadzenie nowych elementów nale�y 
uzyska� pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

8) zasady obsługi 
w zakresie 
komunikacji 

1. Dojazd do terenu od strony ulicy 
Seweryna Pieni��nego przez teren ZP 
 w formie ci�gu pieszo-jezdnego 
wył�cznie na prawy skr�t.  
2. Dojazd do terenu UT mo�e 
jednocze�nie obsługiwa� s�siednie działki 
budowlane 64-82 i 64-80/3, przy zało�eniu 
odr�bno�ci wjazdu na teren 
poszczególnych posesji (teren UT 
i nieruchomo�� 64-82 i 64-82/3)  
3. Miejsca postojowe nale�y projektowa� 
wył�cznie na terenie UT.  
4. Nie ustala si� wska�nika miejsc 
postojowych.  
5. Projekt dojazdu na teren działki przez 
ci�g pieszo-jezdny i sposób obsługi miejsc 
postojowych na terenie działki wymaga 
uzyskania pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

9) zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

Przez teren UT przebiega sie� cieplna 
wysokoparametrowa 2×dn 300 mm i sie� 
gazowa niskiego ci�nienia dn 250 mm. 
W zbli�eniu do granicy terenu UT (na 
terenie ZP) przebiega magistrala 
wodoci�gowa dn 500 mm.  
Nale�y zapewni� pasy eksploatacyjne dla 
w.w. sieci.  
2. Według ustale� z § 5 pkt 6 uchwały. 

10) tymczasowe 
zagospodarowanie 
urz�dzenie 
i u�ytkowanie terenu 

Ewentualne zabudowania o charakterze 
prowizorycznym mo�liwe wył�cznie 
w okresie realizacji inwestycji. 

11) informacje i zalecenia Na terenie UT wszelkie działania 
inwestycyjne zwi�zane z jakimikolwiek  
pracami ziemnymi wymagaj� 
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przeprowadzenia ratowniczych  
wyprzedzaj�cych inwestycje i jej 
projektowanie, stosownych bada�  
 archeologicznych, na które nale�y 
uzyska� stosowne pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. 

 
2. Karta terenu ZP – ziele� parkowa 

 
Symbol terenu: ZP 
1 ) przeznaczenie terenu Przeznaczenie podstawowe - ziele� 

parkowa 
2) zasady kształtowania 

zabudowy 
i zagospodarowania 
terenu 

1. Na terenie ZP ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
2. Według ustale� z § 5 pkt 3. 

3) zasady ochrony 
i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Na terenie ZP ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

4) zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomo�ci 

1. Wprowadza si� zakaz podziału 
terenu na działki.  
2. Na ewentualn� regulacj� granic 
działki z terenami s�siednimi nale�y  
otrzyma� pozwolenie Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

5) zasady ochrony 
�rodowiska, przyrody 
i krajobrazu 
kulturowego 

1 Obowi�zuje zakaz zabudowy 
budynkami oraz prowadzenia innych 
prac budowlanych za wyj�tkiem:  
a) zewn�trznych sieci uzbrojenia 
i urz�dze� infrastruktury technicznej,  
b) ci�gu pieszego,  
c) przejazdu kołowego.  
2. Istniej�ca na terenie ziele� wysoka 
do zachowania.  
3. Ewentualne wycinki zieleni wysokiej 
nale�y uzgodni� i uzyska� pozwolenie 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 
4. Według ustale� ogólnych uchwały. 

6) zasady ochrony 
dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej 

1. Na terenie ZP ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 
działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
 Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.  
 2. Według ustale� z § 5 pkt 3  
 3. Według ustale� ogólnych uchwały. 

7) tereny lub obiekty 
podlegaj�ce ochronie 
na podstawie 
odr�bnych przepisów 

Teren działki obj�ty jest ochron� 
ustawy O ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami z 2003 r. 
(Dz. U. 03.162.1568 z pó�. zmian.)  
Na terenie ZP ochronie 
konserwatorskiej podlegaj� wszystkie 
elementy działki. Na wszelkie prace 
badawcze, prace projektowe 
zagospodarowania działki, zabudowy, 
infrastruktury, roboty budowlane, inne 

działania, czy wprowadzenie nowych 
elementów nale�y uzyska� pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

8) zasady obsługi 
w zakresie komunikacji 

1. Dopuszcza si� ci�g pieszo-jezdny 
realizowany przez teren ZP do działki  
terenu zabudowy usługowej UT 
w miejscu oznaczonym na zał�czniku  
graficznym.  
 2. Dojazd do terenu UT mo�e 
jednocze�nie obsługiwa� s�siedni� 
działk� budowlan� 64-82 i 64-80/3, 
przy zało�eniu odr�bno�ci wjazdu na 
teren poszczególnych posesji (teren 
UT i nieruchomo�� 64-82 i 64-82/3)  
3. Oznaczenia ci�gu pieszego przez 
teren ZP orientacyjne, do u�ci�lenia w 
 projekcie szczegółowym 
zagospodarowania terenu. 

9) zasady obsługi 
w zakresie 
infrastruktury 
technicznej 

1. Przez teren ZP przebiega magistrala 
wodoci�gowa dn 500 mm i sie� 
gazowa niskiego ci�nienia dn 250 mm. 
W zbli�eniu do granicy terenu ZP (na 
terenie UT) przebiega sie� cieplna 
wysokoparametrowa 2x dn 300. 
Nale�y zapewni� pasy eksploatacyjne 
dla w.w. sieci.  
 2. Według § 5 pkt 6 uchwały. 

10) tymczasowe 
zagospodarowanie 
urz�dzenie 
i u�ytkowanie terenu 

Według ustale� ogólnych uchwały. 

11) informacje i zalecenia Na terenie ZP wszelkie działania 
inwestycyjne zwi�zane z jakimikolwiek  
pracami ziemnymi wymagaj� 
przeprowadzenia ratowniczych  
wyprzedzaj�cych inwestycje i jej 
projektowanie, stosownych bada�  
archeologicznych, na które nale�y 
uzyska� stosowne pozwolenie  
Wojewódzkiego Konserwatora 
zabytków. 

 
§ 7. Stawka jednorazowej opłaty od wzrostu warto�ci 

nieruchomo�ci wnoszonej na rzecz gminy w zwi�zku 
z uchwaleniem planu, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12,  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenu UT ustala si� na 30%. 
 

§ 8. Na obszarze planu traci moc prawn� Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna 
terenów zieleni wokół Starego Miasta zatwierdzony 
uchwał� Nr LV/747/06 Rady Miasta Olsztyn z dnia  
25 stycznia 2006 r., Dz. Urz. woj. Warm-Mazur. Nr 29  
poz. 641 z dnia 22 lutego 2006 r. 

 
§ 9. Prezydent Olsztyna sprawuje bie��cy nadzór nad 

przestrzeganiem i realizacj� ustale� niniejszego planu. 
Prezydent Olsztyna przechowuje i udost�pnia do wgl�du 
plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy 
i wyrysy. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi 
Olsztyna. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie 
internetowej Urz�du Miasta Olsztyna. 
 

Przewodnicz�cy Rady  
Jan Tandyrak 
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Zał�cznik nr 1 
do uchwały nr XII/178/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Zał�cznik nr 2 
do uchwały nr XII/178/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
Stwierdzenie zgodno �ci zmiany Miejscowego plan zagospodarowania przestr zennego miasta Olsztyna terenów 

zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna  Pieni ��nego dla terenów ZP-2 i cz ��ci terenu ZP-1  
ze „Studium uwarunkowa � i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  Olsztyna”. 

 
W zwi�zku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 110, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) stwierdza si�, �e rozwi�zania zmiany Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie ulicy Seweryna Pieni��nego dla terenów ZP-2 i cz��ci terenu  
ZP-1 zgodne s� z ustaleniami "Studium uwarunkowa� i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Olsztyna". Na mapie pt. "Kierunki przekształce� struktury funkcjonalno-przestrzennej" - Mapa Nr 1 – obszar zmiany planu 
zapisany jest jako: 
  1) Obszar historyczny Starego Miasta, 
  2) Obszar zieleni urz�dzonej, parkowej, izolacyjnej, 
  3) Obszar �cisłej ochrony konserwatorskiej strefa A. 
 

 
Zał�cznik nr 3 
do uchwały nr XII/178/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
 

Rozstrzygni �cie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu zmiany Miejscowego plan 
zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna ter enów zieleni wokół Starego Miasta w rejonie  

ulicy Seweryna Pieni ��nego dla terenów ZP-2 i cz ��ci terenu ZP-1 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880 z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 110, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr130 poz. 871 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miasta Olsztyna rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 
 

W czasie przewidzianym w procedurze do pierwszego wyło�enia projektu planu wniesiono uwag� dotycz�c� zasady 
kształtowania zabudowy terenu na granicy z działk� s�siedni� nr 64-82 i okre�lenia sposobu obsługi komunikacyjnej działki 
UT przez teren ZP w koordynacji ze wspóln� obsług� działki 64-82. Uwag� uwzgl�dniono w projekcie planu. W czasie 
przewidzianym w procedurze do drugiego wyło�enia projektu planu uwag nie wniesiono. 
 
 

Zał�cznik nr 4 
do uchwały nr XII/178/11 
Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygni �cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inw estycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nale��cych do zada � własnych gminy zwi �zane z zmian � Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta  w rejonie ulicy Seweryna Pieni ��nego dla terenów ZP-2 

i cz��ci terenu ZP-1 
 

W zwi�zku z art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, z 2009 r. Nr 220 poz. 1413, z 2010 r.  
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 110, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871 
z 2011 r. Nr 32 poz. 159), stwierdza si�, �e rozstrzygni�cie sposobu realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, nale��cych do zada� własnych gminy, zostanie dokonane w nast�puj�cych dokumentach: 
realizacja inwestycji projektowanego ci�gu pieszo-rowerowego, b�dzie uj�ta w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta 
Olsztyna zatwierdzonym stosown� uchwał� Rady Miasta Olsztyna. 
 
 
 
 
 


