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Olsztyn, dnia 21.12.2021 r. 

ZNS.9022.3.101.2021.AZ 

 

Pan Piotr Grzymowicz 

Prezydent Olsztyna 

Plac Jana Pawła II 1 

10-101 Olsztyn  

 

O P I N I A  

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 54 ust. 1, 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 2021 r., poz. 247  

z późn. zm.), po przeanalizowaniu dokumentacji przedłożonej przy wniosku Urzędu Miasta Olsztyna  

z dnia 24.11.2021 r. znak: SF.040.8.13.2020 

 

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 

pozytywnie opiniuje projekt „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 

2030+”. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 25.11.2021 r. do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego wpłynął wniosek Urzędu Miasta w Olsztynie o zaopiniowanie projektu „Strategii 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+”. Do wniosku dołączono projekt 

przedmiotowego dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotowa Strategia należy do dokumentów, o których mowa 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, wymagających 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 54 ust. 1, w związku z art. 58 ustawy projekt poddaje się, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego. Z uwagi na lokalizację obszaru objętego dokumentem w przedmiotowej 

sprawie właściwym miejscowo do wydania opinii jest Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki 

Inspektor Sanitarny. Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko, na 

podstawie art. 53 ww. ustawy, został uzgodniony przez WMPWIS opinią z dnia 07.06.2021 r. znak: 

ZNS.9022.3.22.2021.AZ. 

Celem „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+” jest wspieranie 

działania poszczególnych samorządów w rozwiązywaniu ponadlokalnych problemów oraz budowanie 

potencjału społeczno-gospodarczego obszaru tworzonego przez wszystkie gminy MOF, czyli miasto 

Olsztyn oraz sąsiadujące z nim gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda  

i Stawiguda. Ujęte w Strategii MOF cele strategiczne, przechodzące horyzontalnie przez wymiar 

społeczny, gospodarczy i przestrzenny osiągnięte zostaną poprzez działania o zróżnicowanych 

oddziaływaniach na środowisko, uwarunkowanych typem i skalą planowanych przedsięwzięć. 
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W przedmiotowym dokumencie określono następujące cele strategiczne i operacyjne oraz 

kierunki działań: 

Cel strategiczny 1. Ochrona klimatu i jakość powietrza. 

1. Efektywność energetyczna. 

Kierunki działań: 

• Rozwój infrastruktury odnawialnych źródeł energii i dywersyfikacja źródeł energii. 

• Wzrost efektywności energetycznej. 

• Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej. 

2. Sprawne systemy gospodarki komunalnej. 

Kierunki działań: 

• Gospodarka wodno-ściekowa. 

• Gospodarka odpadami. 

• Sieci gazowe. 

• Gospodarka ciepłownicza. 

3. Adaptacja do zmian klimatu. 

Kierunki działań: 

• Gospodarka wodno-ściekowa. 

• Błękitna i zielona infrastruktura. 

• Miejski obszar funkcjonalny odporny na zmiany klimatu. 

4. Środowisko przyrodnicze. 

Kierunki działań: 

• Bioróżnorodność. 

• Infrastruktura dla ekoturystyki. 

5. Środowisko kulturowe. 

Kierunki działań: 

• Promocja zasobów kulturowych wśród mieszkańców. 

• Rozwój turystyki kulturowej. 

Cel strategiczny 2. Silne sieci powiązań życia społeczno-gospodarczego. 

1. Przyjazne środowisko inwestycyjne. 

Kierunki działań: 

• Przygotowanie terenów inwestycyjnych i infrastruktury dla biznesu. 

• Wspólna polityka inwestycyjna. 

• Promocja wysokiej jakości życia. 

• Kształtowanie wspólnoty lokalnej. 

2. Dostępność i bezpieczeństwo komunikacyjne. 

Kierunki działań: 

• Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej. 

• Poprawa bezpieczeństwa drogowego. 

• Wykorzystanie potencjału kolei aglomeracyjnej. 

3. Zrównoważona mobilność. 

Kierunki działań: 

• Rozwój infrastruktury dla transportu pieszego, rowerowego i urządzeń transportu osobistego. 

• Innowacje w transporcie. 

• Rozwój transportu publicznego. 

4. Rozwój dostępu do sieci szerokopasmowej. 

Kierunki działań: 

• Poprawa dostępu do sieci szerokopasmowej dla instytucji publicznych i przedsiębiorstw. 

• Poprawa dostępu do sieci szerokopasmowej dla mieszkańców. 

5. Zrównoważona przestrzeń uwzględniająca dziedzictwo kulturowe. 

Kierunki działań: 

• Przyjazna przestrzeń. 
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• Rewitalizacja. 

• Ochrona i promocja zabytków. 

Cel strategiczny 3. Nowoczesne usługi rozwojowe. 

1. Cyfryzacja życia społeczno-gospodarczego. 

Kierunki działań: 

• Transformacja cyfrowa. 

• Zmniejszanie wykluczenia cyfrowego. 

• Cyfryzacja edukacji. 

2. Współpraca na rzecz wysokich kwalifikacji. 

Kierunki działań: 

• Rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego. 

• Rozwój kompetencji kluczowych. 

• Przyjazne otoczenie dla edukacji. 

3. Działania w kierunku wzrostu produktywności. 

Kierunki działań: 

• Wsparcie przedsiębiorczości. 

• Wspólna promocja gospodarcza. 

• Przemysł 4.0. 

4. Usługi w obszarze zdrowia i pomocy społecznej. 

Kierunki działań: 

• Silver economy. 

• Rozwój usług społecznych. 

• Rozwój usług zdrowotnych. 

5. Ożywienie sektora kreatywnego. 

Kierunki działań: 

• Współpraca dla rozwoju kultury. 

• Wsparcie lokalnych twórców. 

• Kreatywna przestrzeń. 

 

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji WMPWIS stwierdza, że ustalenia „Strategii 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 2030+”, pod warunkiem, że zostaną one zrealizowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi, nie budzą 

zastrzeżeń natury sanitarno-higienicznej. 

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat jw. 

Do wiadomości:  

1. Państwowy Powiatowy  

Inspektor Sanitarny w Olsztynie 

2. Aa. 

 

 

 

  

Zastępca 
Warmińsko-Mazurskiego 

Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego 

 

mgr Agnieszka Wabik 
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