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UCHWAŁA NR .../..../21 
RADY GMINY OLSZTYN 

z dnia 9 marca 2021 r. 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn 

Na podstawie art. 4 b ust. 1 – 3 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2020 713 ze zm.1)) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących 
tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości 
statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych 
w tych sprawach (Dz.U. z 2014 poz. 310), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami,  

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Mając na uwadze wyniki konsultacji z mieszkańcami Gminy, opiniuje się pozytywnie starania 

o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta. 

§ 2.  
1. Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem 

Wojewody Śląskiego, z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn; 
2. Treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn. 

§ 4.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
1) Dz.U.2020.1378 
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Załącznik do uchwały Nr .../..../21 

Rady Gminy Olsztyn 

z dnia 9 marca 2021 r. 

Olsztyn, dn. 9 marca 2021 r. 
      
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
za pośrednictwem 
Wojewody Śląskiego 
Wnioskodawca: Rada Gminy Olsztyn, 42 -256 Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 

WNIOSEK 
o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn 

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 4 oraz art. 4b ust. 1-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.1)) oraz § 1 ust. 1 i § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, 
łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu 
miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych 
sprawach (Dz.U.2014.310), 

Rada Gminy Olsztyn, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy, niniejszym wnosi 
o wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia o nadaniu miejscowości Olsztyn statusu miasta. 

I.  Uzasadnienie 
W przypadku miejscowości Olsztyn, spełnione są wszystkie przesłanki wskazane 

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, warunkujące nadanie statusu 
miasta. 

Historycznie Olsztyn był miastem królewskim z największym na całej Jurze zamkiem – warownią 
broniącą granic Rzeczypospolitej. Prawa miejskie nadał mu Król Kazimierz Jagiellończyk w roku 
1488 a zabrał w 1870 roku car Rosji, za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. W herbie 
Olsztyna figurują insygnia królewskie (załącznik nr 37). 

Dzisiaj – występując do Rady Ministrów o przywrócenie praw miejskich – chcemy zadośćuczynić 
sprawiedliwości historycznej. 

Odzyskanie praw miejskich jest także ważne z punktu widzenia prestiżu i dalszego rozwoju 
miejscowości i całej gminy. 

Olsztyn w obecnym kształcie, z pełną infrastrukturą techniczną (kanalizacja, wodociągi, gaz), 
miejskim układem urbanistycznym, turystycznym charakterem, nierolniczym charakterem struktury 
zatrudnienia i dokonaniami, o czym poniżej, zasługuje, aby odzyskać zabrane przez cara Rosji prawa 
miejskie. 

Inicjatywę władz gminy popierają mieszkańcy, czemu dali wyraz w przeprowadzonych 
konsultacjach. Jako miasto i gmina miejsko-wiejska Olsztyn będzie lepiej postrzegany przez 
inwestorów i innych  partnerów, pozyska też nowe możliwości ubiegania się o środki unijne. 

Wzrośnie także ranga Olsztyna jako miasta w skali powiatu częstochowskiego oraz całego 
regionu. W liczącym 16 gmin powiecie częstochowskim są tylko dwa miasta – Blachownia 
i Koniecpol. Jako trzecie miasto w powiecie Olsztyn ma szanse zyskać na atrakcyjności. 

1. Ogólna charakterystyka gminy i miejscowości Olsztyn  
1.1. Położenie 
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Gmina Olsztyn, w tym miejscowość Olsztyn, której dotyczy wniosek, położona jest na Jurze 
Krakowsko-Częstochowskiej, w północnej części województwa śląskiego i południowej powiatu 
częstochowskiego. Leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Sąsiaduje bezpośrednio 
z oddaloną o 15 km Częstochową. Poprzez swoje położenie względem tego 200-tysięcznego miasta, 
a zarazem w samym centrum Subregionu Północnego województwa śląskiego - stanowi naturalny 
obszar przepływu towarów, usług, kapitału i zasobów ludzkich. Atuty te dodatkowo wzmacnia 
dogodna lokalizacja względem głównych szlaków transportowych: 

- autostrady A1 
- drogi krajowej nr 46 
- linii kolejowej Kielce - Częstochowa (tzw. proteza koniecpolska łącząca Warszawę przez CMK 

i Kraków z Wrocławiem) 
- linii kolejowej Warszawa/Łódź - Piotrków - Częstochowa - Katowice 
- portu lotniczego Katowice-Pyrzowice. (zob. rys. 1). 
Rysunek 1. Położenie jurajskiego Olsztyna w kontekście autostrady A1 

 
Źródło: Opracowanie własne  
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Gmina Olsztyn zajmuje obszar o powierzchni 10913 ha. Składa się z dwunastu sołectw: Olsztyn, 
Odrzykoń, Biskupice, Biskupice Nowe, Bukowno, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie, Kusięta, 
Krasawa, Bukowno, Turów i Przymiłowice. 

Szczegółowe dane na temat powierzchni poszczególnych obrębów ewidencyjnych zawiera 
zaświadczenie Starosty Częstochowskiego (załącznik nr 7). 

1.2. Środowisko przyrodnicze 
Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy Olsztyn są malownicze wzgórza z  ostańcami 

skalnymi. Zdaniem wielu geologów, zgrupowania wzgórz w okolicach Olsztyna są pozostałością 
dawnych raf zbudowanych z gąbek. Po ustąpieniu z tych terenów morza (ok. 135 mln lat temu) 
rozwinął się proces krasowienia. W jego wyniku powstały liczne ostańce, jaskinie i doliny krasowe, 
które zdecydowały o uksztaltowaniu obecnej rzeźby terenu i krajobrazu. 

Najstarszymi osadami geologicznymi, które zalegają na tym obszarze, są wapienie z okresu 
jurajskiego ery mezozoicznej. W okresie górnej jury osadziły się złoża wapieni skalistych 
zawierających skamieniałości organizmów morskich, m.in. amonitów, jeżowców, małż i gąbek. 

Ze względu na wyjątkowe walory środowiska przyrodniczego w 1953 r. na terenie gminy 
utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Sokole Góry” i „Zielona Góra”, wchodzące w  skład Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

W porośniętym buczyną rezerwacie „Sokole Góry” znajduje się kilkanaście jaskiń, w tym 
najgłębsza na Jurze jaskinia „Studnisko” (o głębokości 77,5 m). Znaną atrakcją turystyczną Gór 
Towarnych są jaskinie: Towarna, Niedźwiedzia i Dzwonnica, tworzące system korytarzy o łącznej 
długości 170 m. 

Piękny jurajski krajobraz okolic Olsztyna zdobią duże przestrzenie kamienistych nieużytków 
porośniętych jałowcem. W odsłoniętej ścianie kamieniołomu Kielniki można odnaleźć odciśnięte 
w skale amonity. 

Obszar Gminy Olsztyn cechuje bardzo duże urozmaicenie szaty roślinnej. Według badań 
przyrodników znajduje się tu ponad 800 gatunków roślin, w tym występująca tylko na tym terenie, 
porastająca skały, roślina o nazwie przytulia jurajska. 

1.3 Walory turystyczne 
Niewątpliwie największą atrakcją turystyczną Olsztyna są usytuowane na wzgórzu skalnym 

rozległe ruiny średniowiecznego zamku. Zamek w  Olsztynie posadowiono na skałach już w drugiej 
połowie XIII wieku, jako jeden z  elementów systemu obronnego Małopolski od strony Śląska. 
W murach potężnej wówczas twierdzy gościli i dbali o jej dobry stan królowie Rzeczypospolitej. 
Potwierdzone w źródłach historycznych są wizyty: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, 
Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Zygmunta III Wazy, a także Władysława IV. 
Katastrofalny dla warowni, podobnie jak całej Polski, okazał się potop szwedzki z połowy XVII wieku 
i późniejsza wojna północna. Splądrowana warownia nie wróciła już do stanu z czasów swojej 
świetności. Dziś malownicze ruiny zamku stanowią największą atrakcję turystyczną regionu, 
odwiedzaną corocznie przez dziesiątki tysięcy turystów. 

U podnóża zamku zrekonstruowano w 2007 r. przeniesiony z miejscowości Borowno XVIII-
wieczny, drewniany spichlerz dworski, w którym mieści się obecnie stylowa restauracja. W 2008 r. 
obiekt uzyskał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepiej zadbany zabytek, a w 2021 roku wpisano 
go na Szlak Architektury Drewnianej wojewódzstwa śląskiego. 

Na terenie Gminy Olsztyn, w tym w samym Olsztynie znajdują się zabytkowe obiekty sakralne oraz 
ruchoma szopka Jana Wewióra, składająca się z kilkuset ręcznie wyrzeźbionych w drewnie figur. 
Usytuowana w 100-letniej chłopskiej chacie, przedstawiająca sceny z życia Świętej Rodziny i tradycji 
ludowych regionu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, otrzymała certyfikat Częstochowskiej 
Organizacji Turystycznej. 

W tabeli 1 przedstawiono nieruchomości oraz obszary przyrodnicze zlokalizowane w obrębie 
gminy Olsztyn i wpisane do rejestru zabytków. 

Tabela 1. Zestawienie zabytków gminy Olsztyn 
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Lp. 

 
Miejscowość 

 
Obiekt 

Numer rejestru 
zabytków 

i data wpisu 
1.  

Bukowno 
Budynek dworu z początku XX wieku, murowany z 
cegły i kamienia wapiennego  
Wpis w granicach zainwestowania działki  

A/533/90  
21 IX 1990  

 
2.  Olsztyn Układ urbanistyczny  

A/23/76  
20 II 1978  
A/1159/70  
29 XII 1970  

 
3.  Olsztyn 

Kościół parafialny pod wezwaniem Święte-go Jana 
Chrzciciela, z XVIII wieku, barokowy. Granice 
ochrony obejmują obiekt z najbliższym otoczeniem 
w ramach ogrodzenia i wyposażenie wnętrza  

A/21/76  
16 II 1978  
A/266/60  
4 III 1960  

 
4.  Olsztyn 

Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki wraz z 
murem, założony około połowy XIX wieku.  
Wpis do rejestru zabytków obejmuje cmentarz w 
granicach muru ogrodzeniowego 

A/429/88  
27 V 1988  

 
5.  Olsztyn Spichlerz drewniany (przeniesiony z Borowna)  

A/15/76  
A/252/60  
4 III 1960  

 
6.  Olsztyn Ruiny zamku (z basztą) z XIV wieku, wraz z 

terenami przyległymi o powierzchni około 16 ha  

C/20/76  
20 II 1978  
C/257/60  
4 III 1960  

 
7.  Olsztyn Obozowisko z epoki kamienia – Jaskinia 

Niedźwiedzia w Górach Towarnych 
C/30876  
C/1141/70  

 
8.  Olsztyn Stanowisko archeologiczne nr 3 – obozowisko z 

epoki kamienia – Jaskinia Olsztyńska  
A/30776  
A/1142/70  

 
9.  Olsztyn 

Stanowisko archeologiczne nr 2 – obozowisko z 
epoki paleolitu – Jaskinia Zamkowa Dolna na 
wzgórzu zamkowym  

A/30676  
A/1143/70  

 
10.  Olsztyn Sokole Góry – las oddziały 50 – 61 – z grupami 

skalnymi i jaskiniami  
190  
2 X 1948  

 
11.  Zrębice Kościół drewniany pod wezwaniem Świętego 

Idziego (w decyzji wezwanie Wszystkich Świętych)  

A/30/76  
20 II 1978  
A/264/60  
7 III 1960  

 
12.  Zrębice Dzwonnica przy drewnianym kościele pod 

wezwaniem Świętego Idziego  

A/31/76  
20 II 1978  
A/1153/70  
21 XII 1970  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Regionalnego Ośrodka Badań                           
i Dokumentacji Zabytków w Katowicach 

Olsztyn jest niezwykle atrakcyjnym miejscem dla turystów. Rozległe ruiny średniowiecznego 
zamku, piękny jurajski krajobraz okolic Olsztyna, w tym  malownicze wzgórza z ostańcami skalnymi, 
dwa rezerwaty przyrody: „Sokole Góry” i „Zielona Góra” wchodzące w skład Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd, kilkanaście jaskiń, urozmaicona szata roślinna, przy tym rozwinięta baza noclegowa 
i gastronomiczna, kilometry ścieżek rowerowych, w tym 10 km o nawierzchni asfaltowej, liczne trasy 
piesze i rowerowe o nawierzchni tłuczniowej oraz gruntowej, park linowy, place zabaw, tor 
treningowy OCR Village, walory estetyczne miejscowości, na które składają się ponadto m.in. 
wpisane w architekturę rzeźby znanych artystów Jerzego Kędziory, Michała Batkiewicza, Jana 
Wewióra, wszystko to łącznie przyciąga do Olsztyna każdego roku kilkadziesiąt tysięcy turystów. 

Olsztyn jest także miejscem dla różnego rodzaju cyklicznych wydarzeń, które także przyciągają 
swoich miłośników, spotykają się z bardzo dobrym przyjęciem uczestników.  Na stałe wpisały się do 
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gminnego kalendarza imprez: Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Marszobieg, cykl 
recitalów na olsztyńskim rynku pn. Letnie Duety, Jurajski Festiwal Sztuki i Wina, Jurajskie Zawody 
Balonowe, Hubertus, Charytatywny Bal Miłośników Gminy Olsztyn, Sylwester pod gwiazdami. 
W 2019 roku dołączyły do nich kolejne: impreza skierowana do rowerzystów pn. „Olsztyńska Korba – 
Jurajskie Święto Cyklistów”,  ponadto bieg ekstremalny pn. „Jura: Tor Tura” oraz Vespaniały Zlot – 
czyli zjazd miłośników skuterów vespa. 

Pozostałe dane na temat walorów turystycznych Olsztyna dostępne są na stronie internetowej pod 
adresem  www.olsztyn-jurajski.pl         . 

1.5 Rys historyczny  
Pierwsze wzmianki o Olsztynie pochodzą z początku XIV wieku i odnoszą się do zamku 

istniejącego pod Przymiłowicami, zbudowanego najpewniej w drugiej połowie XIII wieku, 
rozbudowanego w czasach króla Kazimierza Wielkiego, potężnej wówczas  twierdzy, elementu 
systemu obronnego Małopolski od strony Śląska, w której murach gościli królowie Rzeczypospolitej. 
Potwierdzone w źródłach historycznych są wizyty: Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, 
Aleksandra Jagiellończyka, Zygmunta I Starego, Zygmunta III Wazy, a także Władysława IV. 

Nazwa Olsztyn jest mutacją wcześniejszej formy Holsztyn i wywodzi się z języka niemieckiego. 
W pierwotnej postaci brzmiała ona Holstein, bądź Hohlenstein i nawiązywała do miejsca 
pochodzenia osadników zakładających miejscowość. Odmienna etymologia nazwy nawiązuje do 
niemieckich słów Hohl lub Höhle, to znaczy pusto lub pieczara i Stein (kamień) – w wolnym 
tłumaczeniu pusty kamień lub jaskinia w kamieniu. 

W miarę rozbudowy zamku i wzrostu znaczenia Olsztyna u jego podnóża pojawiły się domy 
i zabudowania rzemieślników, handlarzy i przekupniów. W dniu 29 października 1488 roku król 
Rzeczypospolitej Kazimierz Jagiellończyk podniósł podzamkową osadę w powiecie lelowskim do 
rangi miasta, które przyjęło nazwę Olsztynek. Król uposażył nowy twór 140 łanami ziemi, z których 
dwa przeznaczone były na wybudowanie kościoła, a cztery dla dziedzicznego wójta. Pierwszym 
wójtem Olsztynka został dzierżawca zamku - Paweł Woda ze Szczekocin. Samo miasto król 
obdarował dochodem z łaźni i pozwolił pobierać co szóstego denara od zasądzonych kar. Ponadto 
uwolnił na 24 lata osiedlających się tu mieszczan od danin, czynszów, podwód, stacjonowania 
wojska i wszelkich innych ciężarów i podatków (także tych, który zostaną ustanowione 
w przyszłości). Olsztynek, lokowany na prawie niemieckim, otrzymał też przywilej cotygodniowych 
targów. 

W 1504 r. miało miejsce potwierdzenie praw miejskich Olsztynka przez Aleksandra Jagiellończyka. 
W 1512 r. pojawia się wzmianka o miejskim młynie. Zapewne po 1488 roku powstał tutaj 

prostokątny rynek, przy którym stał drewniany kościół zbudowany w drugiej połowie XVI wieku. 
Olsztyn przez wieki był więc miastem królewskim, posiadającym prawa do jarmarków i targów. 

Ogromne zasługi dla Olsztyna miał Zygmunt I Stary, który od 1502 roku uzyskał on od swego brata 
Aleksandra Jagiellończyka w posiadanie na zasadzie zastawu kilkuwiekowe starostwo olsztyńskie.  
Zygmunt I autentycznie angażował  się w sprawy starostwa. Z tego właśnie okresu pochodzi 
najstarsze znane godło pieczętne Olsztyna, które w polu ma koronę królewską, pod nią symbole H, S 
i W. Bardzo prawdopodobne jest, że S odnosi się do imienia króla Zygmunta I Starego 
(Sigismundus). Litera W może odnosić się do zamku wawelskiego, wówczas „rozciągnięte” H nabiera 
odmiennej wymowy symbolicznej. Wyobrażona figura nie jest znakiem literowym, ale symbolem 
odnoszącym się do samego monarchy - schematycznie wyobrażonym krzesłem tronowym, w które 
wpisano inicjał S, czyli imię Sigismundus. 

Impulsem osadniczym dla Olsztyna miało być powołanie tu w 1552 r. samodzielnej parafii. Mikołaj 
Dzierzgowski, arcybiskup gnieźnieński, erygował parafię w mieście Olsztynie i przyłączył do niej 
miasto Olsztyn oraz wsie: Przemiłowice, Kusięta i Turów należące dotąd do parafii w Mstowie. 
Zapewne wkrótce po powstaniu parafii założono w Olsztynie szkołę przy kościele i cmentarz (przy 
drodze do Janowa). Przy okazji erygowania parafii miastu potwierdzono przywilej na targi i jarmarki. 

Całość praw miejskich potwierdzono Olsztynkowi w 1564 r. Sprawozdanie z lustracji dokonanej 
wówczas przez urzędników królewskich głosi m. in. "Wójt z ławnikami okazał przywilej założenia 
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i budowy miasta, wydany przez króla Kazimierza w roku 1488 i potwierdzony przez Najjaśniejszego 
Króla Aleksandra i Zygmunta Augusta.” 

Rozwój Olsztyna przerwał najazd wojsk Maksymiliana Habsburga, w 1587 roku. Zamek mocno 
podupadał, a jego definitywny kres nastąpił kilkadziesiąt lat później, podczas najazdu wojsk 
szwedzkich  w 1655 r. Pożar w 1719 roku  przyniósł tak wielkie zniszczenia, że Olsztyn, pomimo 
statusu miasta, stał się w rzeczywistości osadą rolniczą. Wraz z drewnianą zabudową miasta spłonął 
także kościół. Chcąc w przyszłości uniknąć podobnego zagrożenia, postanowiono wybudować nowy, 
murowany kościół, poza miastem. Zbudowano go w stylu późnobarokowym w roku 1726, a jego 
fundatorem był starosta olsztyński Jerzy Dominik Lubomirski. Do jego budowy użyto m.in. kamieni 
wapiennych z ruin olsztyńskiego zamku. 

W 1791 r. Olsztyn liczył 80 domów, w tym dworek wójtowski, plebanię, szpital kościelny, 3 domy 
chałupników ubogich, 1 dom dziada i 4 domy żydowskie. W tej liczbie były 2 domy miejskie (tj. 
murowane): wójtowski i pański. Miasto liczyło 356 mieszkańców (176 mężczyzn, 180 kobiet), w tym 
4 szlachciców (w dworku), jednego księdza i 13 Żydów. Szkoły nie było, tylko organista uczył 
5 chłopców. Był za to szpital razem z organarią (dwie izby z rodziną organisty i 4 ubogimi). Żydzi 
należeli do kahału w Żarkach, ale w 1787 r. część ich należała też do kahału w Janowie. 

W 1818 r. nastąpiła likwidacja starostwa. Władze rosyjskie z części ziem starostwa olsztyńskiego 
utworzyły Ekonomię Dóbr Olsztyńskich, a mniejszą część przyłączyły do Ekonomii Dóbr 
Pocześniańskich. Później Olsztyn, który należał przed rozbiorami do województwa krakowskiego 
i powiatu lelowskiego, znalazł się w powiecie olkuskim w obrębie guberni radomskiej. W Olsztynie 
pozostała szkoła z językiem polskim i gmina miejska z burmistrzem na czele. W 1827 r. liczył 
100 domów i 506 mieszkańców. W pierwszej połowie XIX wieku następuje otwarcie cmentarza przy 
ul. Kościelnej (1,4 ha), który pozostaje w gestii parafii katolickiej. 

Podczas powstania styczniowego Olsztyn nie był terenem walk, ale wielu miejscowych ochotników 
wzięło w nim udział. Po upadku powstania rząd rosyjski zastosował represje w stosunku do 
obywateli. Język polski został usunięty ze szkół ponadpodstawowych, a w 1867 roku rząd carski 
zażądał aby akta chrztów, ślubów i zmarłych w kancelariach parafialnych pisano po rosyjsku. 
Częstochowa i okoliczne miasteczka, w tym Olsztyn, musiały zapłacić kontrybucję. 

Powstanie styczniowe 1863/1864 r., zmieniło radykalnie także sytuację prawno-administracyjną.  
17 stycznia 1867 roku rząd Królestwa Polskiego wydał rozporządzenie o podziale administracyjnym 
kraju. Powstała wtedy również wiejska gmina Olsztyn, w nowym powiecie częstochowskim, 
w guberni piotrkowskiej. 

Po reformie ustroju gminnego, powołaniu nowych powiatów i guberni postanowiono zając się także 
kwestią miast, a głównie ich liczbą. W Królestwie Polskim, według władz było ich bowiem za dużo, 
większość z nich powstało jeszcze w średniowieczu i borykały się ze stagnacją gospodarczą. 
Wynikało to z tego, że miasta obciążano tradycyjnie wieloma opłatami i podatkami np.: targowe, 
jarmarczne, rogatkowe, kopytkowe, kamienne, dyszlowe i inne. Duże koszty pochłaniała 
administracja miejska (burmistrz, magistrat). Przy niskiej liczbie ludności miasta, niewielkim zakresie 
handlu oraz rzemiosła było to bardzo obciążające i nie pozwalało się rozwijać. Wydano ukaz carski, 
według którego polecono Komitetowi do spraw Królestwa Polskiego „aby miasta , które z powodu 
nieznacznej liczby mieszkańców, małego rozwoju handlu, niedostatecznych dochodów nie mają 
w rzeczywistości znaczenia miast, przemianować na osady miejskie i zastosować wobec nich moc 
ukazu z dnia 19 lutego 1864 roku o urządzeniu gmin wiejskich jako też wszystkich wydanych w jego 
rozwinięciu postanowień.” 

W dniu 23 stycznia (4 lutego) 1870 roku wydano rozporządzenie o utracie praw miejskich przez 
Olsztyn, który stał się osadą miejską. Byłe miasto Olsztyn wcielono administracyjnie do gminy 
wiejskiej Olsztyn. Rozporządzenie weszło w życie 19 (31) maja 1870 roku. 

Warto wspomnieć, że jeszcze w II Rzeczypospolitej w oficjalnych dokumentach odnosząc się do 
miejscowości Olsztyn, nigdy nie zanotowano nazwy wieś Olsztyn. I tak: 

- w 1921 roku w Spisie Powszechnym mamy zapis: Olsztyn - osada miejska,  folwark Borowe - 
158 mórg - własność Skarbu Państwa. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 05434B12-DCA7-4E48-80CE-2BEDFCA9B78E. Projekt Strona 6



- w 1933 roku w Kieleckim Dzienniku Wojewódzkim, wymienione zostają: osada Olsztyn, kolonia 
Odrzykoń, kolonia Kucelin, Łąki, teren osady Olsztyna. 

Bibliografia: 
- Laberschek J., Nieznane karty z przeszłości zamku Olsztyn i starostwa olsztyńskiego (wiek XIII-

XV), „Almanach Częstochowy 1994”, Częstochowa 1995; 
- Lustracja województwa krakowskiego : 1789. Cz. 2, Powiat lelowski oraz starostwo klobuckie 

i brzeźnickie / wydała Alicja Falniowska-Gradowska i Irena Rychlikowa, Wrocław 1963; 
- Łągiewka K., Ziemiaństwo z okolic Częstochowy 1793 – 1945, 

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/forum/dyskusje-dot-artykulow/(dostęp 15.10.2015); 
- Mstów: miasto - klasztor - parafia na przestrzeni wieków : praca zbiorowa pod red. Kazimierza 

Łataka, Łomianki 2013; 
- Nabiałek K., Dzieje miasta Olsztynek (Olsztyn) k. Częstochowy od założenia do połowy XVII 

wieku, [wyd.] Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCLVI – 2002, Prace historyczne 
z.129. 

- Nabiałek K., Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku, Kraków 2012. 
- Słownik historyczno - geograficzny ziem polskich w średniowieczu: Edycja elektroniczna. 

Redakcja ogólna: Tomasz Jurek, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-2016. 
- Strona internetowa Haładyj T.,: Nowe odczytanie herbu: Olsztyn prawie jak Wawel (pol.). 

Gazeta.pl, 2010-01-28. (dostęp 2010-01-29). s. 1. 
- Zugaj L., Historia Gminy Olsztyn. Akty prawne - Mapy – Dane. 
- Akt nadania praw miejskich Olsztynkowi z 1488 roku, przez króla Kazimierza Jagiellończyka. 

Oryginał znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Metryka Koronna, t. 14, s. 
258; fragment dokumentu lokacyjnego Olsztynka z 1488 r. (fotokopia w załączeniu – załącznik nr 8); 

- Dekret powołujący parafię Olsztyn z 1552 roku. Oryginał jest przechowywany w zbiorach 
Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu (fotokopia w załączeniu – załącznik nr 9); 

- Ukaz cara Rosji o odebraniu praw miejskich Olsztynowi z 1870 roku. Oryginał - Dziennik Praw 
Królestwa Polskiego, 1870, str. 77-79 (fotokopia w załączeniu – załącznik nr 10). 

1.6 Podstawowe dane dotyczące liczby ludności oraz struktury zatrudnienia 
W miejscowości Olsztyn zamieszkuje 2498 mieszkańców. Struktura wiekowa mieszkańców 

Olsztyna przedstawia się w sposób podany poniżej: 
grupa 0-18 lat - 461 osób 
grupa 19-60 lat - 1365 osób 
grupa powyżej 60 lat - 672 osób 
(dane z Ewidencji Ludności na dzień 31 stycznia 2021 r. - załącznik nr 15) 
Liczba ludności całej gminy Olsztyn to 8090 mieszkańców. Struktura wiekowa mieszkańców całej 

gminy Olsztyn przedstawia się w sposób podany poniżej: 
grupa 0-18 lat - 1527 osób 
grupa 19-60 lat - 4605 osób 
grupa powyżej 60 lat - 1913 osób 
(dane z Ewidencji Ludności na dzień 31 stycznia 2021 r. - załącznik nr 15) 
Gmina Olsztyn, w tym sama miejscowości Olsztyn, nie należą do terenów rolniczych. Z informacji 

uzyskanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie, ubezpieczeniu 
społecznemu rolników w gminie Olsztyn podlega niespełna 200 osób (załącznik nr 17). W samym 
Olsztynie działalność rolniczą podejmowana jest na obrzeżach miejscowości. Rozwinięta 
turystycznie Gmina, w tym zwłaszcza miejscowość Olsztyn, sprzyja rozwojowi działalności 
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gospodarczej, w szczególności związanej z usługami, handlem, transportem. Z raportu Centralnej 
Ewidencji i Działalności Gospodarczej wynika, że teren gminy Olsztyn jest głównym miejscem 
aktywnie wykonywanej działalności gospodarczej dla 484 przedsiębiorców oraz dodatkowych 
86 osób, które prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą zawiesiły. W/w raport wskazuje 
także, że gmina Olsztyn jest miejscem zamieszkania dla 519 przedsiębiorców oraz dodatkowych 
98 osób, które prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą zawiesiły (załącznik nr 16). 

II.  Stanowisko dotyczące spełnienia przesłanek wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

1. Infrastruktura społeczna i techniczna 
Olsztyn stanowi centrum gospodarczo – administracyjne Gminy. Swoją siedzibę mają tutaj m.in. 

Wójt Gminy Olsztyn, Rada Gminy Olsztyn, Komisariat Policji, kościół parafialny, cmentarz, siedziba 
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urząd Pocztowy, oddziały banków, Szkoła 
Podstawowa w Olsztynie, do której uczęszcza ponad ok. 350 uczniów, Gminne Przedszkole 
w Olsztynie, do którego uczęszcza ok. 170 dzieci. W Olsztynie mieszczą się także Gminny Ośrodek 
Kultury i Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, hala sportowa, placówki z zakresu ochrony zdrowia: NZOZ, prywatne gabinety lekarskie 
i stomatologiczne, apteki, rozwinięta sieć placówek handlowych i usługowych. W Olsztynie 
zlokalizowane są także Wydział Eksploatacji Nr 2 Olsztyn Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie oraz oczyszczalnia ścieków. 

Olsztyn wyposażony jest praktycznie w pełną infrastrukturę techniczną. Posiada pełne 
zabezpieczenie zasilania w energię elektryczną. Od wielu lat miejscowość jest w blisko 100% 
zwodociągowana, skanalizowana i zgazyfikowana. Sieci w tym zakresie są sukcesywnie 
rozbudowywane w miejscach, gdzie powstają nowe osiedla mieszkaniowe. Infrastruktura 
telekomunikacyjna pozwala mieszkańcom na korzystanie w pełni z usług telekomunikacyjnych 
i internetowych. 

Infrastruktura drogowa Gminy Olsztyn obejmuje 102 drogi publiczne o łącznej długości 73,238 km 
a także 35 dróg wewnętrznych o długości 13,7 km.  Przez teren gminy przebiega droga  krajowa DK-
46 o długości 12,3 km  oraz sieć i 12 dróg powiatowych o  łącznej długości 38 km. Na terenie gminy 
Olsztyn do dyspozycji pieszych i rowerzystów jest blisko 10 km ścieżek rowerowych o nawierzchni 
asfaltowej a także liczne trasy rowerowe o nawierzchni tłuczniowej oraz nawierzchni gruntowej. 

Przez gminę biegnie linia kolejowa PKP (nr 61) na trasie Kielce – Fosowskie z przystankami 
osobowymi w miejscowościach Turów oraz Kusięta. 

Oświetlenie uliczne składa się z 1048 punktów oświetleniowych, z których 205 jest własnością 
gminy. 

2. Układ urbanistyczny i charakter zabudowy 
Układ urbanistyczny i komunikacyjny Olsztyna jest typowy dla małomiasteczkowych układów 

przestrzennych, z wyraźnie wykształconym centrum – Rynkiem oraz siatką nieregularnych uliczek, 
zwłaszcza dla ciągów pieszych. Od Rynku odchodzą także najważniejsze ulice stanowiące ważny 
punkt tranzytowy. 

W centrum znajduje się utwardzony, zrewitalizowany kilka lat temu Rynek, stanowiący miejsce 
lokalnych imprez i spotkań. Rynek wraz z odchodzącymi od niego przyległymi ulicami, stanowiący 
historyczny układ urbanistyczny, został wpisany do Rejestru zabytków. Wzdłuż rynku zlokalizowana 
jest zabudowa pierzejowa do trzech kondygnacji, wzdłuż uliczek (w obszarze objętym układem 
urbanistycznym), odchodzących od rynku, zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna tworzy 
spójną całość. Jednostkowo występują budynki inwentarskie, będące pozostałością nieistniejącej już 
zabudowy zagrodowej. Sposób zagospodarowania centrum Olsztyna nosi typowe cechy dla 
przestrzeni miejskich: utwardzone place publiczne, parkingi, ciągi komunikacyjne i piesze, 
oświetlenie ulic i placów, infrastruktura techniczna, brak zabudowań związanych z produkcją rolną 
(brak zabudowy zagrodowej). Stan zabudowy w miejscowości ogólnie ocenić można jako dobry. 
W bezpośrednim sąsiedztwie z Rynkiem usytuowana jest niewątpliwie największa atrakcja 
turystyczna regionu, usytuowane na wzgórzu skalnym rozległe ruiny średniowiecznego zamku -  
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obiekt wpisany do rejestru zabytków. Wraz z przyległymi ternami, stanowi miejsce spacerów dla 
mieszkańców i licznie odwiedzających Olsztyn turystów. 

 
Źródło: Zasoby własne 
Powierzchnia miejscowości Olsztyn wynosi 3426 ha, z czego zaledwie obszar o powierzchni ok. 

58,5 ha nie jest objęty planem miejscowym. 

powierzchnia Olsztyna  3426,00 ha  
powierzchnia objęta planem miejscowym dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica 1515,00 ha 
powierzchnia samej miejscowości Olsztyn  
objęta planem miejscowym dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica 1456,87 ha 

cześć Olsztyna objęta planem miejscowym, 
dla kompleksów lasów państwowych 1910,63 ha 

obszar nieobjęty planem miejscowym (Pocztowce) 58,50 ha 

Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 
miejscowości Olsztyn i Skrajnica – dotyczące wyłącznie miejscowości Olsztyn. 

PRZEZNACZENIE W PLANIE POWIERZCHNIA  

% 
w odniesieniu do 

powierzchni 
miejscowości 

Olsztyn 
tereny zabudowymieszkaniowej  193,23 5,64 
tereny usług administracji  
i zabudowy usługowej 44,54 1,30 

tereny cmentarzy 2,38 0,07 
tereny zieleni 13,99 0,41 
tereny obiektów produkcyjnych 6,77 0,20 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 05434B12-DCA7-4E48-80CE-2BEDFCA9B78E. Projekt Strona 9



tereny otwarte o unikalnych walorach przyrodniczych i 
krajobrazowych 301,88 8,81 

tereny infrastruktury technicznej 4,04 0,12 

tereny komunikacji 67,36 1,97 

tereny rolnicze 308,42 9,00 

lasy 514,25 15,01 

RAZEM 1456,87 42,52 

powierzchnie terenów w miejscowości Olsztyn 
objęta planem miejscowym dla miejscowości Olsztyn i 
Skrajnica 

1456,87 ha 42,52 % 

część Olsztyna objęta planem miejscowym, dla kompleksów 
lasów państwowych 1910,63 ha 55,77 % 

obszar nieobjęty planem miejscowym (Pocztowce) 58,50 ha 1,71 % 
RAZEM 3426,00 ha 100,00% 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dotyczące miejscowości Olsztyn stanowią 
załączniki do niniejszego wniosku (załącznik nr 18-36). 

III.  Wyniki konsultacji z mieszkańcami 
W dniach od 7 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r. na terenie Gminy Olsztyn przeprowadzono 

konsultacje z mieszkańcami w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Olsztyn. Konsultacje 
przeprowadzono w formie pisemnej, przy wykorzystaniu formularza ankiety konsultacyjnej 
dostępnego na stronie internetowej www.olsztyn-jurajski.pl         oraz  w siedzibie Urzędu Gminy 
Olsztyn. Głosowanie polegało na wyborze wariantu: „TAK”, „NIE”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”, 
w odpowiedzi na pytanie, „Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Olsztyn statusu miasta?”. 
Wypełnione ankiety mieszkańcy mogli składać osobiście w Urzędzie Gminy Olsztyn, listownie, bądź 
drogą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Olsztyn.  

W konsultacjach w całej Gminie Olsztyn wzięły udział 1173 osoby, spośród 6578 uprawnionych do 
głosowania, co stanowi 17,83% ogółu uprawnionych. Spośród ważnie oddanych głosów w ilości 
1137, głosy za nadaniem Olsztynowi statusu miasta (w ilości 657), stanowiły 57,78% wszystkich 
ważnie oddanych głosów, głosy przeciwne (w ilości 471), 41,42% ważnie oddanych głosów. 

W samej miejscowości Olsztyn w konsultacjach wzięły udział 652 osoby spośród 
2071 uprawnionych, tj. 31,48% ogółu uprawnionych. Spośród ważnie oddanych głosów w ilości 642, 
głosy za nadaniem Olsztynowi statusu miasta (w ilości 331), stanowiły 51,56 % wszystkich ważnie 
oddanych głosów, głosy przeciwne (w ilości 306), 47,98% ważnie oddanych głosów. 

Szczegółowe wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami zawiera protokół 
podsumowujący (załącznik nr 4). 

Podstawę prawną konsultacji stanowiły uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XIII/164/20, z dnia 
10 września 2020 r., w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji 
dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta (załącznik nr 1), Zarządzenie 
nr 131/2020 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia 
z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Olsztyn 
statusu miasta (załącznik nr 2), Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 14 stycznia 
2021 r., w sprawie zmiany zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 30 listopada 2020 r. 
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku 
o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta (załącznik nr 3). 

IV.  Szacunkowe koszty jednorazowe i stałe wprowadzenia proponowanej zmiany 
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Zaproponowana zmiana wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów jednorazowych, 
szacowanych na kwotę 8.000,- złotych, a związanych z wymianą tablic informacyjnych, pieczęci 
urzędowych, materiałów promocyjnych. Wnioskodawca nie przewiduje kosztów stałych 
proponowanej zmiany. 

Wskutek uzyskania statusu miasta dochody podatkowe na mieszkańca gminy nie zmienią się. 
Okoliczności wymienione w art. 4 d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
nie występują. 

Załączniki: 
1.Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XIII/164/20, z dnia 10 września 2020 r., w sprawie 

przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie 
miejscowości Olsztyn statusu miasta; 

2.Zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie 
miejscowości Olsztyn statusu miasta; 

3.Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 14 stycznia 2021 r., w sprawie zmiany 
zarządzenie nr 131/2020 Wójta Gminy Olsztyn, z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie 
miejscowości Olsztyn statusu miasta; 

4.Protokół podsumowujący konsultacje z mieszkańcami gminy Olsztyn wraz z załącznikiem; 
5.Mapa topograficzna Gminy Olsztyn w skali 1:50 000 z zaznaczonymi granicami; 
6.Opinia Głównego Geodety Kraju, potwierdzająca przebieg granic Gminy Olsztyn; 
7.Zaświadczenie Starosty Częstochowskiego o powierzchni obrębów ewidencyjnych w Gminie 

Olsztyn; 
8.Fotokopia aktu nadania praw miejskich Olsztynkowi z 1488 roku, przez króla Kazimierza 

Jagiellończyka; 
9.Fotokopia dekretu powołującego parafię Olsztyn z 1552 roku; 
10.Fotokopia ukazu cara Rosji o odebraniu praw miejskich Olsztynowi z 1870 roku; 
11.Fotokopia Kieleckiego Dziennika Wojewódzkiego, Rok  1931; 
12.Fotokopia księgi adresowej, Rok 1929; 
13.Fotokopia mapy Starostwa Olsztyńskiego, Rok 1500; 
14.Fotokopia słownika geograficznego, Rok 1882; 
15.Zaświadczenie z ewidencji ludności Urzędu Gminy Olsztyn; 
16. Raport z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej; 
17.Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie o liczbie 

mieszkańców Gminy Olsztyn podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników; 
18.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, dotyczący miejscowości 

Olsztyn i Skrajnica, przyjęty Uchwałą Nr XXI/150/2008 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008r.: 
19.Uchwała Nr XII/109/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn 
i Skrajnica, w odniesieniu do terenów ozn. symb. 1U i 2U przy ulicy Zamkowej w Olsztynie, 

20.Uchwała Nr XXIX/339/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn 
i Skrajnica, w zakresie § 16 ww. uchwały, 

21.Uchwała Nr III/28/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn 
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i Skrajnica, w odniesieniu do obszaru położonego w rejonie ulicy Karłowatej Sosny w miejscowości 
Olsztyn, 

22.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego fragment kompleksów 
lasów państwowych w gminie Olsztyn, przyjęty Uchwałą Nr XXIV/227/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
17 września 2013 r., 

23.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, przy 
drodze krajowej nr 46, przyjęty Uchwałą Nr XXV/233/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 października 
2013r., 

24.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Olsztynie, 
w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego i u podnóża zamku olsztyńskiego, przyjęty Uchwałą Nr 
XXV/234/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 2 października 2013 r., 

25.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy Polnej 
w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XXX/283/14 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 czerwca 2014 r., 

26.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla miejscowości Olsztyn 
i Skrajnica, obejmujący obszar działki nr ewid. 1303/17 położonej przy ul. Mstowskiej w Olsztynie, 
przyjęty Uchwałą Nr V/55/15 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2015 r., 

27.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic – 
Zielonej i Kϋhna w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XIII/125/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 26 kwietnia 
2016 r., 

28.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Olsztynie, 
w rejonie ulicy Zamkowej i u podnóża zamku olsztyńskiego, przyjęty Uchwałą Nr XVI/170/16 Rady 
Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r., 

29.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w Olsztynie, po 
wschodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Biskupic, przyjęty Uchwałą Nr XVI/179/16 Rady 
Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2016 r., 

30.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy Polnej 
w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XX/216/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 16 maja 2017 r., 

31.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego przy ulicy 
Zamkowej w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XXV/283/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 
2018 r., 

32.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic - 
Polnej, Leśnej i Zielonej w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XXVI/301/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
22 maja 2018 r., 

33.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości 
Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Jarzębinowej, przyjęty Uchwałą Nr VII/86/19 Rady 
Gminy Olsztyn z dnia 8 października 2019 r., 

34.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy 
Narcyzowej w miejscowości Olsztyn, przyjęty Uchwałą Nr VII/88/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 
8 października 2019 r., 

35.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości 
Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Irysowej, przyjęty Uchwałą Nr VIII/103/19 Rady 
Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r., 

36.miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości 
Olsztyn, po zachodniej stronie drogi wiodącej z Olsztyna do Turowa, przyjęty Uchwałą Nr VIII/102/19 
Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 grudnia 2019 r. 

37.Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XXXVI/289/10, z dnia 17 marca 2010 r., w sprawie  przyjęcia 
projektów herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Olsztyn, 
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38.Uchwała Rady Gminy Olsztyn Nr XVI/…/21, z dnia 9 marca 2021 r., w sprawie  wystąpienia 
z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Olsztyn.
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Uzasadnienie

W przypadku miejscowości Olsztyn, spełnione są wszystkie przesłanki wskazane w art. 4 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, warunkujące nadanie statusu miasta.
Infrastruktura społeczna i techniczna, a także układ urbanistyczny oraz charakter zabudowy
miejscowości Olsztyn, są charakterystyczne dla jednostki miejskiej. Sprawiedliwość historyczna
i patriotyczna, jak i kwestie prestiżowe oraz biznesowe, wskazują za słusznością kontynuowania
procedury o przywrócenie praw miejskich. Olsztyn w obecnym kształcie zasługuje, aby odzyskać
zabrane przez cara Rosji prawa miejskie. Inicjatywę przywrócenia praw miejskich Olsztynowi
popierają mieszkańcy. W przeprowadzonych konsultacjach dali wyraz, że zmiana statusu Olsztyna
z wiejskiego na miejski, jest zmianą pożądaną, korzystną dla dalszego rozwoju społeczno –
gospodarczego Gminy.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o treść przepisów art. 4 b ust. 1 – 3 oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020
poz. 713 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie
trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia
i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania i zmiany nazw
gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach, Rada Gminy Olsztyn
wyraża opinię, że wniosek w sprawie nadania miejscowości Olsztyn statusu miasta jest w pełni
uzasadniony. W konsekwencji wnioskuje się jak na wstępie.

Sporządziła: Anna Respondek
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