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1. Wstęp 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo. 

Projekt przedmiotowego planu został utworzony na podstawie uchwały Rady Gminy 

Ostróda Nr V/28/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo. 

Zgodnie z ww. uchwałą intencyjną teren opracowania obejmuje obszar po prawej stronie 

drogi powiatowej nr 1228N w kierunku miejscowości Zwierzewo. Obszar objęty projektem planu 

w większości stanowią tereny rolne. Projekt planu wprowadza na wyznaczonym obszarze 

funkcje: MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, U – tereny zabudowy usługowej, 

RM – tereny zabudowy zagrodowej, KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, KDW – 

tereny dróg wewnętrznych, KDpj – teren ciągu pieszo-jezdnego, R – teren rolniczy, Zn – tereny 

zieleni naturalnej, ZL – lasy, Wr – tereny rowów melioracyjnych. 

Obszar projektu miejscowego planu obejmuje powierzchnię ok. 144 ha. Obszar objęty 

opracowaniem położony jest poza wszelkimi formami ochrony przyrody takimi jak: obszary 

chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty, 

użytki ekologiczne czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

 

1.1. Podstawy formalno-prawne prognozy 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz.U.2021.247) ustalony został obowiązek opracowania prognozy oddziaływania 

na środowisko. 

Podstawą formalno-prawną prognozy również są: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(art. 17 pkt. 4; t.j. Dz.U.2021.741), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz.U.2020.1219), 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-

Zwierzewo, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 202.1098). 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, służącej eliminowaniu lub łagodzeniu ewentualnych konfliktów 

przyrodniczo-przestrzennych. Formuła dokumentu pozwala, by we wszystkich fazach planowania 

uwzględniać wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi, a przyjętymi w 

projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi. 
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1.2. Cel oraz zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

Głównym celem sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie 

przewidywanego wpływu na środowisko, będącym skutkiem realizacji dopuszczonych w projekcie 

planu form zagospodarowania przestrzennego, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy 

przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska 

przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

Prognoza oddziaływania na środowiska, ma za zdanie przedstawienie rozwiązań 

zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływanie projektu planu 

na środowisko. 

Podsumowując, zakres Prognozy obejmuje elementy określone w art. 51 i 52 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.2021.247). 

Prognoza została wykonana w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I 

– pismo WSTE.411.10.2021.KS z dnia 31 marca 2015 r. (zał. teks. nr 1), 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostródzie – pismo znak 

ZNS.4082.11.2016 z dnia 02.11.2016 r. (zał. teks. nr 2). 

W skład prognozy oddziaływania na środowisko wchodzą: 

 Informacje o zawartości projektu planu, jego głównych celach oraz powiązaniu z innymi 

dokumentami. 

 Informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków będących wynikiem 

realizacji postanowień projektu planu, a także częstotliwość jej przeprowadzania. 

 W przypadku wystąpienia – transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 Istniejący, aktualny stan środowiska naturalnego i przewidywane potencjalne jego zmiany 

w przypadku braku realizacji postanowień projektu planu. 

 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

 Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektu planu, w 

szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

 Cele ochrony środowiska ustalone na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu, a także sposób w jaki ww. cele 

uwzględnione zostały w trakcie opracowywania dokumentu. 

 Przewidywane znaczące oddziaływanie (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne, 

negatywne) na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, integralność tego obszaru 

oraz na środowisko w tym na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

materialne, z uwzględnieniem zależności między wymienionymi  elementami środowiska 
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oraz między oddziaływaniami na te tereny. 

Prognoza przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu planu, w szczególności ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność. 

Przedstawia także rozwiązania alternatywne lub wyjaśnia ich brak. 

Prognoza, według art. 52 ww. ustawy opracowywana jest w stopniu odpowiednim do 

szczegółowości informacji zawartych w projekcie planu oraz stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metod oceny. Zakres i stopień szczegółowości informacji opracowanej prognozy, 

stosownie do wymogów zawartych w artykule 53 ww. ustawy jest uzgadniany z właściwymi 

organami, wskazanymi w art.57 i 58 ustawy: regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i 

państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym. 
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1.3.  Metodyka i forma opracowania 

Niniejszy dokument został opracowany jako opis charakterystyki istniejących zasobów 

środowiska i informacji dotyczących mechanizmów jego funkcjonowania ze wskazaniem, 

mogących wystąpić, skutków będących następstwem realizacji ustaleń projektu planu. Istniejące 

uwarunkowania środowiskowe zostały przeanalizowane pod kątem wprowadzenia rozwiązań 

planistycznych z projektu planu. Uzyskane informacje, uzupełnione wiedzą pozyskaną  

z dostępnych materiałów źródłowych, a także wizji terenowej, pozwoliły na opracowanie 

charakterystyki stanu funkcjonowania środowiska w podziale na poszczególne komponenty. 

Stopień szczegółowości niniejszego dokumentu określiły: obecny stan dostępnej informacji  

o środowisku oraz zakres informacji ustaleń projektu planu. 

Do materiałów, którymi dodatkowo wspomagano się przy opracowaniu prognozy, należą 

m.in.: Raporty oddziaływania na środowisko, waloryzacje przyrodnicze, wcześniej wykonane 

prognozy oddziaływania itp. dokumenty pozyskane podczas wykonywania niniejszego 

dokumentu. Opracowanie prognozy rozpoczęto wizjami terenowymi w celu zapoznania się z 

ogólnymi warunkami środowiskowymi panującymi na analizowanym terenie oraz istniejącym 

zainwestowaniem. Wizje terenowe odbyły w okresie od czerwca 2015 r. do września 2016 r., a 

następnie ponowiono wizję w grudniu 2020 r. Wykonano obserwacje terenowe nakierowane na 

obserwacje ornitologiczne oraz w mniejszym stopniu wyrywkowe inwentaryzacje florystyczne. 

Po zgromadzeniu potrzebnych informacji podczas wizji terenowej przystąpiono do 

następnego etapu prac związanych z przygotowaniem dokumentacji. Zestawienie i porównanie 

wszystkich dostępnych informacji pozwoliło na opracowanie charakterystyki stanu 

funkcjonowania środowiska, aktualnego sposobu użytkowania terenów oraz ich skłonność do 

degradacji przy wprowadzeniu zmian jakie przewiduje projekt planu. 

Dalszy etap prac porusza jedną z najważniejszych, dla niniejszego opracowania, kwestii. 

Jest to analiza wpływu jaki wywrze, na teren badań, wprowadzenie ustaleń projektu planu. Ww. 

analiza polega na odniesieniu położenia analizowanego obszaru do położenia terenów prawnie 

chronionych w kontekście zagrożeń dla środowiska. Przyjęto następujące kryteria oddziaływań: 

bezpośrednie, pośrednie i wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne, neutralne i negatywne. Wynikiem 

przeprowadzenia niniejszej analizy ma być podanie odpowiednich rozwiązań eliminujących 

tudzież minimalizujących potencjalnych negatywnych oddziaływań, które mogą generować 

ustalenia projektu planu. 
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2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

 

2.1. Położenie, użytkowanie, zagospodarowanie terenu, analiza terenów 

sąsiednich 

Gmina Ostróda jest jedną z pięciu gmin wiejskich powiatu Ostródzkiego. Powiat leży w 

zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, obejmując, oprócz gminy Ostróda 

gminy wiejskie: Małdyty, Łukta, Grunwald, Dąbrówno, a także gminy miejsko-wiejskie: Miłakowo, 

Morąg, Miłomłyn oraz gminę miejską: Ostróda. Sąsiaduje z gminami Gietrzwałd, Olsztynek, 

Grunwald, Dąbrówno, Lubawa, Iława, Miłomłyn, Łukta. 

Gmina Ostróda na 67 gmin wiejskich województwa pod względem wielkości zajmuje 4 

miejsce, po gminach Bartoszyce, Iława oraz Górowo Iławeckie. Jej powierzchnia wynosi 40.089 

ha, co stanowi 1,6% powierzchni województwa. Jak podają dane GUS za rok 2009, liczba 

ludności wynosi 15.653 osób, co stanowi 1,1% mieszkańców województwa. 

Gmina posiada charakter głównie rolniczy. Użytki rolne stanowią 56% jej powierzchni, lasy 

zajmują 31% powierzchni gminy, a udział powierzchni wód, głównie jezior, wynosi 5% 

powierzchni gminy. Potencjał przemysłowy stanowi kilkanaście zakładów głównie przetwórstwa 

mięsnego. Znaczny udział w potencjale gospodarczym gminy mają również fermy hodowli drobiu. 

Walory przyrodnicze w postaci dużych powierzchni leśnych i wód sprzyjają rozwojowi turystyki. 

Strukturę administracyjną tworzy 79 miejscowości (wsi), gmina posiada 34 sołectwa. 
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Poniższe mapy przedstawiają lokalizację gminy na tle województwa oraz powiatu. 

 

Rys. nr 1. Położenie gminy Ostróda. Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 
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Obszar objęty projektem planu położony jest w obrębie geodezyjnym Lubajny-Zwierzewo, 

w województwie Warmińsko-Mazurskim, powiecie ostródzkim, gminie Ostróda. 

Przedmiotowy teren położony jest w północnej części gminy Ostróda, po prawej stronie 

drogi powiatowej nr 1228N, kierując się z miejscowości Lubajny do miejscowości Zwierzewo o 

łącznej powierzchni ok.144 ha. 

 

Rys. 2. Orientacyjne położenie omawianego obszaru. 

 

Projektem planu objęty jest obszar zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały Rady 

Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu.  
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Rys. 3. Załącznik do uchwały Rady Gminy Ostróda nr V/28/2015 z dnia 06 lutego 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo. 

 

Gmina Ostróda położona jest w zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Należy do 

podprowincji Pojezierza Południowo-bałtyckiego i makroregionu Pojezierza Wschodnio-

pomorskiego i Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie. Gmina Ostróda usytuowana jest głównie w 

mezoregionie Pojezierza Iławskiego oraz Garbu Lubawskiego, jedynie wschodnia część gminy 

leży na Pojezierzu Olsztyńskim. 

Rzeźba terenu Pojezierza Ostródzko-Iławskiego została ukształtowana głównie                         

w plejstocenie, a dokładnie w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dalsze zmiany                      

w krajobrazie nastąpiły po ustąpieniu lądolodu w holocenie. Pojezierze Ostródzko-Iławskie ma 

charakterystyczną lekko falistą rzeźbę terenu, posiada trójstrefową rzeźbą terenu, to jest dwa 

pasy nizin a między nimi wzniesienia moreny czołowej, obfitość jezior, bagien piasków i głazów 

narzutowych. Deniwelacje mieszczą się w granicach 5-10 m, zaś nachylenie stoków wynosi około 

4°. Tworzy wschodnie skrzydło lobu Wisły. Pojezierze Iławskie charakteryzuje się świeżością 

krajobrazu polodowcowego, ponieważ lodowiec najpóźniej stąd ustąpił. Pojezierze należy do 

jednych z najbardziej lesistych obszarów Polski.  

Gmina Ostróda (wspólnie z gminami Lubawa, Dąbrówno i Grunwald) leży w mezoregionie 

zwanym Garbem Lubawskim. Garb Lubawski charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą 

terenu ukształtowaną w tym samym okresie, co Pojezierze Iławskie. Jego powierzchnia to 

występujące na przemian pagórki, doliny bezodpływowe i bruzdy erozyjne. Deniwelacje sięgają 

20 m (w niektórych miejscach do 40m). Takie ukształtowanie terenu w sposób naturalny stwarza 
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możliwości erozji wodnej. I rzeczywiście na tym terenie dość wyraźnie widzimy jej skutki w postaci 

żłobin, których głębokość dochodzi do 2 - 3 m. Dominującą formą terenu wyróżniającą się w 

krajobrazie, ze względu na sposób jej powstawania jest forma akumulacyjna (wypukła). Jest ona 

szczególnie charakterystyczna dla tego mezoregionu. Najwyższe wzniesienie Garbu 

Lubawskiego Góra Dylewska osiadające 312 m n.p.m. jest jednocześnie najwyższym na 

Pojezierzu Mazurskim. W obrębie Wzgórz Dylewskich utworzono trzy rezerwaty przyrody: Jezioro 

Francuskie, Dylewo, rzeka Drwęca wraz z dopływami oraz Park Krajobrazowy. Ponadto planuje 

się utworzenie dodatkowo innych rezerwatów („Uroczysko Dylewo" i „Uroczysko Klonowo"). 

Obszar ten zbudowany jest z glin zwałowych z dużą ilością głazów narzutowych, piasków i 

żwirów. Zagłębienia powstały w większości w wyniku nierównej akumulacji lodowca i procesów 

wytopiskowych lub mają charakter rynien pojeziernych. Zbocza wzniesień są krótkie, 

poprzecinane dolinami erozyjnymi i opadają przeważnie ku zagłębieniom terenu. Garb Lubawski 

jest miejscem licznych źródeł rzek i strumyków, z których największymi są: rzeka Gizela, Dylewka, 

Poburzanka, Świniarc, Prątniczka, Sandela, Mała Wkra i Struga Rumian. 

 

 

Rys. nr 4. Fragment mapy regionów geograficznych. Strzałką koloru czerwonego oznaczono orientacyjne 

położenie obszaru opracowania. Źródło: www.pgi.gov.pl 

 

Teren badań zlokalizowany jest na obszarze Równiny Olsztynka, co zobrazowano na rys. 

nr 5. Położony jest w Makroregionie – 842.8 - Pojezierze Mazurskie, w podprowincji – Pojezierze 

Wschodniobałtyckie, w prowincji – Niż Wschodnio-bałtycko-Białoruski, w megaregionie Niż 

Wschodnioeuropejski. 
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Na obszarze gminy Ostróda dominują gliny zwałowe związane z fazą pomorską  

o miąższości wahającej się w granicach od kilku do około 30 m. Na części północnej gminy 

dominują piaski i żwiry wodnolodowcowe tworzące sandr ostródzki. W sąsiedztwie rzek i jezior 

na terenie gminy występują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły tworzące cienką 

pokrywę na powierzchniach erozyjnych najwyższych tarasów doliny Drwęcy, Welu oraz w kilku 

innych dolinach. Ponadto miejscami na terenie gminy występują iły, mułki i piaski zastoiskowe. 

 

Na podstawie inwentaryzacji pokrycia terenu, wykonaną na potrzeby projektu Corine Land 

Cover 2018 (CLC2018), wynika, iż główną kasą pokrycia badanego terenu są grunty orne poza 

zasięgiem urządzeń nawadniających (211). W zachodniej części opracowania występują tereny 

zajęte głównie przez rolnictwo z dużym udziałem terenów naturalnych (243), natomiast w części 

południowo-wschodniej występują tereny lasów i roślinności krzewiastej w stanie zmian (324). 

 

Rys. nr 4. „Projekt Corine Land Cover 2018 w Polsce”. Obwiednią koloru czerwonego oznaczono orientacyjne 

położenie badanego obszaru. Źródło: https://inspire.gios.gov.pl/imap/#gpmap=gpCLC 

 

W przypadku terenów sąsiadujących z omawianym obszarem, główną formą 

zagospodarowania są również grunty orne (211), tereny zajęte głównie przez rolnictwo z dużym 

udziałem terenów naturalnych (243), lasy i roślinność krzewiasta w stanie zmian (324), jak 

również zabudowa miejska luźna (112). 
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Analiza istniejącego zagospodarowania na terenie objętym projektem planu 

Przedmiotowy obszar, jest w znacznej części terenem rolnym wykorzystywanym rolniczo. 

Uprawy polowe występują tu w mozaice z niewielkimi obszarami pastwisk i łąk, rowami 

melioracyjnymi, terenami podmokłymi, oczkami wodnymi oraz enklawami śródpolnych 

zadrzewień, a także terenami leśnymi. Na przedmiotowym terenie występują pojedyncze 

zabudowania ułożone liniowo wzdłuż dróg sąsiadujących z analizowanym obszarem. Tereny 

wyniesione wykorzystywane są zwykle jako grunty orne, zaś obniżenia, w szczególności 

związane z ciekami czy rowami melioracyjnymi, zajęte są przez niewielkie lasy, zarośla i łąki. W 

południowej części opracowania na działkach o numerach 135/3 oraz 135/5 znajduje się 

nieczynne wyrobisko piasku w fazie sukcesji w kierunku leśnym. Krajobraz dodatkowo 

wzbogacają śródpolne drzewa i krzewy oraz wysoka zieleń przydrożna na terenach sąsiednich. 

Na działkach ewidencyjnych nr: 133/1, 133/7, 133/3, 133/4, 133/9, 135/12, 135/7, 136/1, 

138/1, 138/9, 138/10, 138/7, 138/5 oraz części działki 134/14 w obrębie Lubajny oraz działkach 

nr 293/8, 287/1, 287/11 i części dz. 101/11 w obrębie Zwierzewo znajduje się istniejąca zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Na działkach ewidencyjnych nr 133/6, 182/15, 182/12 w obrębie Lubajny oraz na działkach 

nr 169/6, 169/7, 169/8, 169/9 w obrębie Zwierzewo zlokalizowane są zabudowania kwalifikowane 

jako zabudowa zagrodowa. Na obszarach tych prowadzone jest rolnictwo nastawione głównie na 

produkcję roślinną.  W gospodarstwach tych nie jest prowadzona hodowla zwierzęca. W żadnym 

z gospodarstw obsada zwierząt hodowlanych w przeliczeniu na DJP nie przekracza 40. W 

związku z tym nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

 

Analiza istniejącego zagospodarowania terenów sąsiednich w promieniu 200 m od granic 

terenu objętego opracowaniem planu 

Teren opracowania od północy i północnego-wschodu graniczy bezpośrednio z terenami 

rolnymi (do odległości ok. 130 m od granicy opracowania projektu planu) – są to tereny częściowo 

wykorzystywane jako łąki, a częściowo, ze względu na występujące podmokłości są ugorowane 

i porośnięte krzewami i niewielkimi drzewami (samosiewy). W dalszej odległości znajduje się 

zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna położona wzdłuż drogi gminnej we wsi 

Zwierzewo. Zabudowania określane jako zabudowa zagrodowa obecnie nie są wykorzystywane 

do produkcji rolniczej. Zauważalne jest przekształcanie tej zabudowy na zabudowę jednorodzinną 

(w znacznej większości budynków gospodarczych nie występuje inwentarz żywy). Żadne z 

gospodarstw nie prowadzi wielkotowarowej hodowli zwierzęcej. Obsada zwierząt nie przekracza 

40 DJP, w związku z czym nie stanowią one przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Tego typu zabudowa nie będzie negatywnie oddziaływać na zabudowę planowaną 

w projekcie planu.  

 Wzdłuż północno-zachodniej granicy opracowania przebiega droga powiatowa nr 1228N 

(Zwierzewo-Lubajny). Po obu stronach drogi występują wysokie drzewa (aleja drzew). Po drugiej 

stronie drogi znajduje się istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w części 

południowo-zachodniej jest to zwarta zabudowa miejscowości Lubajny). W stronę północną 

wzdłuż drogi sukcesywnie powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.   
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Od południa teren opracowania planu graniczy z drogą powiatową nr 1230N (Ostróda – 

Lubajny – Stare Jabłonki – Mańki) oraz z terenami rolnymi i terenami zieleni wysokiej. W 

niedalekim sąsiedztwie od strony południowej przebiega dwutorowa zelektryfikowana linia 

kolejowa 353 Poznań-Skandawa. 

Poniżej zamieszczono fragment ortofotomapy obrazującej aktualne zagospodarowanie 

terenu opracowania oraz terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

 

Rys. Fragment ortofotomapy. Obwiednią koloru czarnego oznaczono orientacyjne położenie badanego 

obszaru. Źródło: https://ostroda.e-mapa.net/ 

W promieniu 200 m od granic opracowania planu nie znajdują się zakłady produkcyjne, 

ani gospodarstwa rolne prowadzące produkcję rolną wielkotowarową. Forma wykorzystania 

terenów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie obszaru opracowania nie będzie 

negatywnie oddziaływała na teren opracowania planu. Podobnie wygląda sytuacja odwrotna 

-  zagospodarowanie planowane w projekcie planu (w głównej mierze zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna) nie wywrze negatywnego wpływu na tereny sąsiednie. 

Zagospodarowanie terenów sąsiednich zostało zobrazowane w formie graficznej, na 

załączniku nr 2 do prognozy. 
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Analiza możliwego zagospodarowania terenów sąsiednich w promieniu 200 m – na 

podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

Dla terenów zlokalizowanych wzdłuż północno-wschodniej granicy opracowania projektu 

planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i 

cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda przyjęty uchwałą Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 

07.02.2004 r., częściowo zmieniony uchwałą nr XXXIX/217/2018. Zgodnie z ustaleniami planu, 

tereny położone przy granicy opracowywanego projektu przeznaczone zostały pod użytki rolne 

(oznaczenie RP), w niewielkim zakresie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zieleń 

naturalna i istniejące lasy i zadrzewienia. W dalszej odległości tereny przeznaczone zostały pod 

zabudowę zagrodową (MR) raz dwa tereny pod usługi komercyjne (UK)  

 

Plan miejscowy dla poszczególnych terenów zawiera następujące ustalenia: 

RP - Tereny pozostające w użytkowaniu rolniczym. Obowiązuje zakaz wznoszenia 

wszelkich obiektów budowlanych, użytkowania gruntu w sposób powodujący erozję gleb, 

intensywnego nawożenia nawozami organicznymi i mineralnymi, przyrodniczego wykorzystania 

ścieków, gnojowicy i odpadów. Zaleca się zmianę użytkowania gruntów rolnych na trwale użytki 

zielone. Grunty nieprzydatne dla rolnictwa należy zalesiać szczególnie w pasie 150 m od brzegu 

jeziora. 

MN - Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów: 

1) ustala się przeznaczenie terenu: 

a) podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

b) uzupełniające: zabudowa gospodarcza, zabudowa garażowa, wiaty, altany; 

2) ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) na jednej działce budowlanej zezwala się na lokalizację tylko jednego budynku mieszkalnego; 

b) budynki mieszkalne jednorodzinne w formie wolnostojącej; 

c) budynki gospodarcze lub garażowe lub gospodarczo - garażowe, w formie wolnostojącej lub 

dobudowane do pojedynczego budynku mieszkalnego; 

d) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych i 

gospodarczo - garażowych – 80 m²; 

e) zezwala się na lokalizację jednego budynku gospodarczo – garażowego, lub jednego 

gospodarczego i jednego garażowego; 

f) zezwala się na lokalizację nie więcej niż dwóch wiat i dwóch altan na działce; 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, tj. 6 m od granicy działki od 

strony dróg; 

h) lokalizacja obiektów budowlanych przy drodze powiatowej w odległości nie mniejszej niż 8 

metrów od zewnętrznej krawędzi jezdni; 

3) ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych w 

odniesieniu do istniejącej lub projektowanej działki budowlanej – minimum 40%; 

b) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do istniejącej lub projektowanej działki 

budowlanej – 0,6; 

c) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do istniejącej lub projektowanej działki 

budowlanej – 0,01; 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 30%; 
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e) minimalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 1%; 

4) ustala się następujące parametry techniczne budynków mieszkalnych : 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe w 

rozumieniu przepisów odrębnych, jednak nie wyżej niż 10,00 m do głównej kalenicy mierzone 

od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym 

się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku; 

b) dachy budynków kształtować jako dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia 

głównych połaci 30°-45°, zezwala się także na tarasy dachowe; 

c) dach kryty dachówką ceramiczną, dachówką cementową, blachodachówką, blachą 

trapezową, gontem lub materiałami je imitującymi, do pokryć dachu wykorzystywać materiały w 

odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub czarnego – nie dotyczy tarasów dachowych; 

d) w elewacjach stosować materiały tradycyjne jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie 

tynków tradycyjnych w kolorze bieli i beżu; 

5) ustala się parametry techniczne budynków gospodarczych, garażowych, gospodarczo – 

garażowych, wiat i altan: 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 1 kondygnacja nadziemna, nie wyżej niż 6 m do głównej 

kalenicy; 

b) dachy budynków, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci od 30º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną, dachówką cementową, blachodachówką, blachą 

trapezową, gontem lub materiałami je imitującymi. Do pokryć dachu wykorzystywać materiały w 

odcieniach kolorów: czerwonego, brązowego lub czarnego; 

6) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej: 1200 m²; 

MR - Tereny istniejącej zabudowy wiejskiej. Adaptuje się istniejącą zabudowę 

mieszkaniową i gospodarczą; Dopuszcza się sytuowanie nowej zabudowy o funkcji zgodnej 

z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu jako zabudowę plombową 

i uzupełniającą. Nową zabudowę należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 8.00 m od 

krawędzi jezdni ulic lokalnych i dojazdowych. Budynki mieszkalne sytuować kalenicowo do ulic 

lokalnych t.zn. kalenica równoległa do osi ulicy; Nie dopuszcza się lokalizacji ferm przemysłowej 

hodowli zwierząt o wielkości powyżej 50 DJP. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala 

nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze oraz usługi nieuciążliwe stanowiące uzupełnienie 

przeznaczenia podstawowego, agroturystyka. 

UK - Teren istniejących obiektów usługowych - sklep oraz zlewnia mleka. Adaptuje się 

istniejące budynki. Dopuszcza się zmianę funkcji na inną usługową o charakterze nieuciążliwym. 

Jako przeznaczenie dopuszczalne lub zamiennie dopuszcza się funkcję mieszkaniową. 

ZN – podstawowe przeznaczenie: tereny zieleni naturalnej. Zakazuje się zasypywania 

zagłębień terenu i naturalnych oczek wodnych, wycinkę drzew ograniczyć do minimum, zakaz 

grodzenia terenów ze względu na migrację zwierzyny. 

RL - Istniejące lasy i zadrzewienia do zachowania. Uwzględnić przystosowanie do 

wzmożonej penetracji turystycznej w porozumieniu z zarządcą lasu. 

Od strony zachodniej plany miejscowe występują na fragmentach terenów. Wszystkie one 

przeznaczają tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Od strony zachodniej nie ma obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  
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Na podstawie analizy decyzji o warunkach zabudowy, głównym przeznaczeniem o jakie 

wnioskowano oraz  na jakie były wydawane decyzje była zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

– jako kontynuacja istniejącej zabudowy. 

 

Poniżej zamieszczono wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

obowiązujących w sąsiedztwie terenu opracowania (strona północna i zachodnia). 

 

Rys. wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  obowiązujących w sąsiedztwie terenu 

opracowania Źródło: https://ostroda.e-mapa.net/ 

 

Zgodnie z prawem miejscowym obowiązującym dla terenów w sąsiedztwie terenu 

opracowania na terenach otaczających przedmiotowy teren nie powstaną zakłady produkcyjne, 

obiekty produkcji rolnej, ani usług uciążliwych. Ponadto większość z terenów wyznaczanych w 

planie miejscowym to tereny już zagospodarowane. Zgodnie z ustaleniami planów miejscowych 

na terenach tych wyznaczone są wyłącznie funkcje, które nie będą powodowały nieuciążliwość 

dla terenów sąsiednich oraz nie będą wywierać negatywnego oddziaływania na nie.  
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Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonej wizji terenowej – teren opracowania oraz 

tereny sąsiednie 

 

Zdj. 1. Obszar opracowania. 

 

Zdj. 2. Tereny rolne, w oddali tereny podmokłe na terenie badań. 
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Zdj. 3. Obszar objęty projektem planu – tereny rolne. 

 

 

Zdj. 4. Obszar byłego wyrobiska piasku. 
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Zdj. 5. Zabudowa mieszkaniowa wraz z zielenią urządzoną w południowej części badanego obszaru. 

 

 

Zdj. 6. Droga powiatowa sąsiadująca od południa z omawianym terenem, po prawej teren kolejowy. 
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Zdj. 7. Droga gminna poza granicami opracowania (za północno-wschodnią granicą omawianego terenu). 

 

 

Zdj. 8. Szpaler drzew wzdłuż drogi powiatowej graniczącej od zachodu z analizowanym obszarem. Aleja ujęta 

w gminnej ewidencji zabytków. 
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Zdj. 9. Droga powiatowa Zwierzewo-Lubajny, zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana wzdłuż drogi. 
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2.2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, gleby, warunki klimatyczne 

Budowa geologiczna, rzeźba terenu. 

Omawiany obszar zlokalizowany jest w obrębie syneklizy Perybałtyckiej, która stanowi 

część płyty wschodnioeuropejskiej. Na powierzchni odsłaniają się tylko utwory plejstoceńskie i 

holoceńskie. Badany obszar pokryty jest grubą serią osadów czwartorzędowych. W profilu 

geologicznym czwartorzędu rozpoznano utwory zlodowacenia północnopolskiego. Pod 

względem wykształcenia litologicznego utwory czwartorzędu stanowią osady zlodowaceń 

środkowopolskich, są to głównie gliny zwałowe oraz nieco mniej rozprzestrzenione piaski i żwiry 

wodnolodowcowe, ich miąższość wynosi zwykle około 40 m. W części południowej 

analizowanego terenu występują piaski i żwiry sandrowe. 

 

 

Rys. nr 5. Fragment mapy geologicznej. Strzałką i obwiednią koloru czerwonego oznaczono orientacyjne 

położenie obszaru opracowania. Źródło: geolog.pgi.gov.pl 

 

Rzeźba terenu na omawianym obszarze charakteryzuje się urozmaiconą strukturą, gdzie 

rzędne terenu wynoszą od ok. 103,00 m n.p.m. w zagłębieniach cieków wodnych/rowów do ok. 

119,8 m n.p.m. na terenach wysoczyznowych.  
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Gleby 

W gminie Ostróda skałami glebotwórczymi są osady czwartorzędowe zlodowacenia 

bałtyckiego (stadium pomorskie). Dominują utwory lodowcowe tj. gliny, piaski i głazowiska oraz 

wodno-lodowcowe: piaski, żwiry, pyły i iły.  

Największą powierzchnię zajmują gleby wytworzone z glin. Są to przeważnie gliny 

zwałowe, słabo przemyte i płytko spiaszczone. Z większości z nich powstały gleby brunatne 

charakteryzujące się dużą żyznością. Gleby te występują w okolicach Smykówka, Reszek, 

Turznicy, Kajkowa, Morlin, Szafranek, Ornowa.    

Wśród utworów piaszczystych dominują piaski zwałowe i przesortowane piaski akumulacji 

wodno-lodowcowej. W tej ostatniej frakcji przeważają piaski luźne i słabo gliniaste. Ten typ gleb 

jest najsłabszy z uwagi na ubogi skład mineralogiczny. Na terenie gminy Ostróda można je 

spotkać w okolicach Tyrowa, Samborowa, Kątna i Góry Czubatka i Czyżówka. 

Pewien fragment stanowią osady holoceńskie tj. torfy, gytie i deluwia. Największą 

powierzchnię zajmują torfy, które występują w rozproszonych kompleksach. Na terenie gminy 

Ostróda występują one w okolicach Ostrowina, Smykówka, Dziadyka i Glaznot.  

Całość tych gruntów znajduje się w granicach glebowo – rolniczego regionu Wzgórz 

Dylewskich. Region ten można podzielić na dwie części, centralną, położoną w południowej 

części gminy, o warunkach niekorzystnych dla rolnictwa oraz pozostałą obejmującą resztę 

obszaru gminy o korzystniejszych warunkach.  

W południowej części gminy przeważają zdecydowanie gleby brunatne wyługowane                

o dużej kamienistości, zaliczające się w około 75 % do kompleksów żytnich. Rzeźba terenu jest 

wysoko falista i wysokopagórkowata, a w części południowej gminy wzgórzowa z bardzo dużymi 

deniwelacjami. Z tego powodu na całym terenie występuje znaczna erozja gleb. Poziom orno-

próchniczy jest średnio wykształcony o miąższości około 20 - 25 cm i słabej zawartości próchnicy 

oraz silnym zakwaszeniem. 

W pozostałej części gminy, warunki są znaczne korzystniejsze dla produkcji rolnej. Udział 

użytków zielonych w stosunku do ogólnej powierzchni użytków rolnych jest znacznie wyższy niż               

w części południowej. W produkcji roślinnej przeważają zboża i okopowe, w tym głównie żyto             

i ziemniaki, szczególnie w południowej części gminy. Rzepak i buraki cukrowe uprawia się 

sporadycznie. W centralnej części Wzgórz Dylewskich uprawia się głównie owies i grykę oraz 

ziemniaki. Wydajność czterech podstawowych zbóż na terenie całej gminy jest niska, a w części 

południowej bardzo niska. 



 
 
 

26 
 
 

  

Rys. nr 6. Fragment przeglądowej mapy geologiczno-inżynierskiej polski. Strzałką koloru czerwonego 

oznaczono orientacyjne położenie obszaru opracowania. Źródło: http://bazadata.pgi.gov.pl 

 

Według powyższej mapy geologiczno-inżynierskiej, teren badań znajduje się na obszarze 

gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i lodowcowej o nachyleniu zboczy 

powyżej 3%. Orientacyjne położenie terenu na tle mapy geologiczno-inżynierskiej przedstawiono 

na rys. nr 6. Warunki budowlane określane są jako dostateczne, pogarszają się w miarę 

skomplikowania morfologii i zaburzeń glacitektonicznych. 

Na badanym obszarze przeważają gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne. 

Miejscami występuje typ gleb bielicowych i pseudobielicowych oraz brunatnych właściwych. W 

odniesieniu do kompleksów rolniczej przydatności gleby, dominują tu kompleksy żytnie (żytnio-

ziemniaczane) słabe, żytnie (pszenno-żytni) bardzo dobre, lokalnie pszenny dobry oraz żytni 

bardzo słaby (żytnio-łubinowy). 

W profilu glebowym kompleksu żytniego (żytnio-ziemniaczany) dobrego występują piaski 

słabo gliniaste, piaski słabo gliniaste pylaste, bądź piaski gliniaste lekkie pylaste podścielone gliną 

lekką lub piaskami słabo gliniastymi pylastymi. Są to gleby wrażliwe na suszę, głęboko 

wyługowane i zakwaszone, III i IV klasy bonitacyjnej. 

Gleby kompleksu żytniego (żytnio-ziemniaczane) słabego wykształciły się na piaskach 

słabo gliniastych podścielonych piaskami luźnymi. Gleby nadmiernie przepuszczalne, okresowo 

lub trwale zbyt suche. Są to gleby ubogie w składniki pokarmowe, a niedobór wody jest 

czynnikiem ograniczającym stosowanie nawozów. Nie wykorzystane przez rośliny składniki są 

wymywane bardzo szybko, IV-VI klasy bonitacyjnej. 
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Kompleks glebowy żytni (żytnio-ziemniaczany) bardzo dobry wykształcił się na piaskach 

gliniastych mocnych pylastych podścielonych piaskami luźnymi bądź gliną lekką. Gleby 

strukturalne, z dobrze wykształconym poziomem próchnicznym i właściwymi stosunkami 

wodnymi, III i IV klasy bonitacyjnej. 

Gleby kompleksu pszennego dobrego wykształciły się na piaskach gliniastych mocnych i 

glinach. Gleby mniej urodzajne, zwięźlejsze i cięższe do uprawy, w niektórych przypadkach 

poziom wody może się wahać, co okresowo pogarsza napowietrzanie lub powodować niedobory 

wilgoci. Wysokość plonów zależy od agrotechniki i przebiegu pogody, III klasy bonitacyjnej. 

W profilu glebowym kompleksu żytniego bardzo słabego (żytnio-łubinowy) występują 

piaski słabo gliniaste pylaste oraz piaski luźne. Gleby są ubogie w składniki pokarmowe, trwale 

zbyt suche, stąd nawożenie daje nieznaczny wzrost plonów, VI klasy bonitacyjnej. 

Obniżenia związane z ciekami oraz rowami zajęte są przez użytki zielone średnie oraz 

słabe i bardzo słabe. Użytki zielone średnie wykształciły się na glebach mułowych (nułowo-

torfowych) lokalnie na piaskach gliniastych lekkich podścielonych gliną lekką. Użytki zielone słabe 

i bardzo słabe powstały na glebach torfowych lub murszowych. 

Lokalnie na omawianym obszarze występują nieużytki wodne oraz tereny lasów. 

Omawiany teren pod względem analizy geośrodowiskowej polski ujętej na „Arkuszu 

Ostróda (173)” położony jest na podłożu budowlanym o warunkach niekorzystnych, 

utrudniających budownictwo. Badany obszar wykazuje brak bariery izolacyjnej (wg WIG). 
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Rys. nr 7. Fragment przeglądowej mapy ewidencji gruntów i budynków. Źródło: http://bazadata.pgi.gov.pl  

 

Analizowany teren położony jest w głównej mierze na gruntach rolnych (w przeważającej 

części klas bonitacyjnych IV-VI, na niewielkim obszarze klasy III) oraz na nieużytkach (N). Na 

terenie opracowania występują również grunty leśne oraz zadrzewione. 
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Warunki klimatyczne 

Według podziału Polski na dzielnice klimatyczne, tereny gminy Ostróda leżą w dzielnicy 

mazurskiej. Należy ona do najchłodniejszych obszarów w Polsce. Średnia temperatura roku 

wynosi około 6,6 °C – dla Mikołajek (dla porównania w Warszawie 7,5 °C).  

W porównaniu do innych obszarów dzielnicy mazurskiej klimat rejonu Ostródy jest 

stosunkowo łagodniejszy, głównie dzięki wpływom morza. Średnia z wielolecia temperatura 

wynosi 7,1 °C. Najchłodniejszymi miesiącami są styczeń i luty, których średnie temperatury 

wynoszą odpowiednio: -3,5 °C i -3,6 °C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (17,9 °C). Średnia 

długość okresu wegetacji wynosi około 204 dni w roku. 

W układzie rocznym dominują wiatry z kierunku południowo-zachodniego i zachodniego 

Dość duży też jest udział wiatrów z kierunku południowo-wschodniego. Zdecydowanie najrzadziej 

wieją wiatry z kierunku północnego, północno-wschodniego, a także i wschodniego. Układ 

wiatrów w poszczególnych porach roku nie odbiega zasadniczo od układu rocznego. W lecie 

stosunkowo mniej jest wiatrów południowo-wschodnich, a najwięcej (ponad 25 %) – wiatrów 

zachodnich. Różnice między częstotliwościami wiania wiatrów z kierunku północnego i północno-

wschodniego, a z sektora zachodniego i południowo- zachodniego w ciągu roku są znaczne – 

około pięciokrotne. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio 81 dni w roku. Przeciętnie formowanie się pokrywy 

śnieżnej następuje w drugiej dekadzie grudnia, jej zanik na początku marca. Średni opad roczny 

wynosi około 600 mm. Na przestrzeni roku opady letnie zdecydowanie przeważają nad zimowymi. 

Maksymalne miesięczne sumy opadów występują w lipcu – średnio 90 mm, najmniejsze                        

w okresach styczeń - marzec – około 22 – 40 mm miesięcznie. Liczba dni z opadami wynosi 

średnio około 160 dni. Liczba dni pochmurnych wynosi około 135 w roku i w stosunku do 

znacznego zachmurzenia średniego jest stosunkowo nieduża. 

Położenie w zasięgu wpływów Bałtyku i znaczna powierzchnia jezior i bagien przyczynia 

się do stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza i niskich niedosytów. Najwyższe wysycenie 

powietrza parą wodną obserwowano w listopadzie i grudniu, a najniższe w maju i czerwcu. 

Przedstawiona powyżej charakterystyka warunków termicznych jest modyfikowana 

lokalnymi warunkami fizjograficznymi, przede wszystkim rzeźbą terenu, zaleganiem wód 

gruntowych, szatą roślinną itp. Generalnie można wyróżnić dwa obszary o wyraźnie 

zróżnicowanych warunkach klimatycznych tj. wysoczyzna polodowcowa i obszary dolin i rynien 

podmokłych. 

Na znacznie obniżonych – w stosunku do wysoczyzny – terenach rynien i dolin występują 

tendencje do stagnacji chłodnego powietrza. Zjawisko nasila się szczególnie przy bezwietrznej 

pogodzie w porze nocnej. Szczególnie silnie zaznacza się ono na terenach bagiennych i w ich 

pobliżu. W takich warunkach pogodowych tereny te odznaczają się większą wilgotnością i 

większą częstością występowania mgieł. 
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2.3. Zlewnia, wody powierzchniowe, wody podziemne 

Wody powierzchniowe – Gmina Ostróda 

Gmina Ostróda położona jest dorzeczu dolnej Wisły, w zlewni pierwszego rzędu rzeki 

Wisły, zlewni drugiego rzędu rzeki Drwęcy (zlewnia nr 28) i rzeki Pasłęki (zlewnia nr 56) oraz 

zlewni trzeciego rzędu jeziora Drwęckiego (zlewnia nr 283), zlewni Drwęcy do jeziora Drwęckiego 

(zlewnia nr 281), zlewni Drwęcy od jeziora Drwęckiego do Wli (zlewnia nr 285), zlewni Wel 

(Orzechówka) oraz zlewni Pasłęki do Giłwy. 

Zasoby wód zlewni Drwęcy tworzą zespoły jeziorowe systemów: 

 zespół jezior w zlewni jeziora Drwęckiego w tym jeziora: Drwęckie, Szeląg Mały i Duży, 

Ostrowin, Paczeńskie, Gil Wielki i Mały, 

 zespół jezior zlewni szczytowego zasilania kanałów Ostródzko – Elbląskiego i Iławskiego, 

w tym jezior: Sambród, Rucewo Wielkie i Małe, Płaskie, Ewingi, Jeziorak, Piniewo, Ruda 

Woda, Bartążek, Ilińsk, Dauby, Zdryńskie, Twaruczek, 

 zespół jezior rzeki Wel. 

Największym ciekiem na terenie gminy Ostróda jest rzeka Drwęca będąca 

prawobrzeżnym dopływem Wisły, o długości całkowitej 207,2km i powierzchni zlewni 5343,5km2. 

Jej długość na terenie województwa warmińsko – mazurskiego wynosi 103,63km. 

Badania jakości wód Drwęcy wykonane przez WIOŚ w roku 2007 przeprowadzono w 

dwóch przekrojach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych na odcinku od powyżej jeziora 

Drwęckiego do poniżej jeziora Drwęckiego (wodowskaz Samborowo). Powołując się na dane z 

Raportu WIOŚ z 2007 roku jedynym punktowym źródłem zanieczyszczenia rzeki Drwęcy, 

odprowadzającym ścieki powyżej tych dwóch badanych punktów jest oczyszczalnia w Szyldaku. 

Pozostałe punktowe źródła wnoszą zanieczyszczenia poniżej badanych przekrojów. Należą do 

nich ścieki odprowadzane, pośrednio przez dopływy, z oczyszczalni dla Ostródy, zlokalizowanej 

w Tyrowie oraz oczyszczalni w Samborowie.  Ponadto zanieczyszczenia wnoszą rzeki Gizela 

(odbiera ścieki z Bałcyn i Zajączek), Iławka (przyjmuje ścieki komunalne z Iławy) oraz Grabiczek 

(ścieki z Gietrzwałdu). 

Badania jakości wód Drwęcy w roku 2006 przeprowadzono w 8 przekrojach pomiarowo – 

kontrolnych, zlokalizowanych na odcinku od poniżej jeziora Ostrowin do Kurzętnika. Badania 

jakości wód wykonane przez WIOŚ w roku 2007 i 2006 prowadzone były w jednym przekroju 

pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym powyżej ujścia do Drwęcy, w Gierłoży. Stan czystości 

wód powierzchniowych płynących na obszarze gminy Ostróda nie jest dobry. Najczęstszymi  

źródłami zanieczyszczeń są przestarzałe technologicznie oczyszczalnie ścieków, nieszczelne 

zbiorniki bezodpływowe ścieków komunalnych bądź kompletny brak infrastruktury komunalnej. 

Drugim istotnym źródłem zanieczyszczeń jest rolnictwo. 

Stan jakości wód rzeki Drwęcy jest niezwykle istotny dla zachowania najwartościowszych 

elementów środowiska i biologicznej różnorodności na terenie gminy Ostróda. Z analizy 

przeprowadzonych badań w ramach monitoringu WIOŚ wynika, iż w górnym biegu rzeki płyną 

wody odpowiadające III klasie czystości, natomiast poniżej jeziora Drwęckiego na wysokości 

miejscowości Samborowo są to już wody pozaklasowe (IV klasa czystości). Dopływy Drwęcy – 

Grabiczek, Gizela oraz Poburzanka wprowadzają do rzeki wody o podobnej jakości czystości. 

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód w dorzeczu Drwęcy są spływy powierzchniowe 

pochodzące z pól stanowiące około 60% (badania na przestrzeni ostatnich 30-40 lat). W dalszej 
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kolejności należy wymienić spływy z  nieskanalizowanych miejscowości, odpływy z 

przestarzałych oczyszczalni oraz z nie zinwentaryzowanych źródeł punktowych ścieków bytowo 

– gospodarczych i komunalnych. W ostatnich latach zmodernizowano wiele obiektów 

stanowiących punktowe źródła zanieczyszczeń rzeki tj.: oczyszczalnie ścieków, systemy 

kanalizacyjne i wodociągowe. 

Stan czystości jezior na terenie gminy został określony w oparciu o badania prowadzone 

przez WIOŚ w latach 1987-2009. Badania były prowadzone w okresie pełnej cyrkulacji wiosennej 

i letniej stagnacji, a dobór wskaźników i ich normatywy zostały dostosowane do specyfiki wód 

jeziorowych. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę stanu czystości wód badanych 

jezior położonych na terenie gmina Ostróda oraz podano ich kategorię podatności na degradację. 

Ocenę stanu czystości większości jezior oparto na starych wynikach badań pochodzących 

z lat 1987 – 1988. W ostatnich latach wykonano jedynie badania wód jeziora Pauzeńskiego 

(2007) i jeziora Drwęckiego (2005).  Dlatego też, tylko te wyniki odzwierciedlają aktualny stan 

czystości jezior położonych w gminie Ostróda.  

Niektóre z wyżej wymienionych jezior odgrywają istotną rolę, zarówno w systemie 

hydrograficznym, jak i turystyczno-rekreacyjnym na terenie gminy Ostróda. Wśród nich należy 

wymienić jeziora: Drwęckie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały. 

 

Wody podziemne, GZWP 

Według regionalnego podziału zwykłych wód podziemnych Polski omawiany obszar 

położony jest w obrębie subregionu pojezierny II2 regionu mazowiecko-mazursko-podlaskiego 

(II). Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych Polski na tle jednolitych części 

wód podziemnych, obszar opracowania leży w subregionie pojeziernym regionu dolnej Wisły. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w objaśnieniach do mapy geośrodowiskowej arkusz 

Łukta w granicach tego arkusza (zdj. obszaru jaki obejmuje arkusz Łukta zamieszczono poniżej) 

rozpoznanie hydrogeologicznie obejmuje wyłącznie piętro czwartorzędowe. Stanowią je piaski i 

żwiry wodnolodowcowe i rzeczne budujące od dwóch do czterech poziomów wodonośnych 

rozdzielonych glinami zwałowymi. Znaczenie użytkowe posiadają dwa poziomy wodonośne. W 

miejscach rozmycia poziomów glin zwałowych (rejon Niedźwiady-Tabórz) poziomy wodonośne 

łączą się ze sobą. 

Pierwszy (górny) poziom użytkowy występuje w piaskach i żwirach wodnolodowcowych 

rozdzielających gliny zwałowe stadiału górnego zlodowacenia Wisły lub nie przykrytych glinami 

zwałowymi faz młodszych. Występuje on na głębokości od kilku metrów w dolinach rzecznych i 

pojeziernych do 40 m na obszarze wyniesień morfologicznych zbudowanych z glin zwałowych. 

Poziom ten osiąga miąższość przeciętnie od 15 do 30 m, Zwierciadło ma przeważnie charakter 

swobodny, a jedynie pod nakładem glin zwałowych ma charakter napięty. 

Drugi poziom wodonośny tworzą różnowiekowe piaski i żwiry wodnolodowcowe okresu 

zlodowacenia Warty i zlodowacenia Wisły (dolnego stadiału). Występuje on na głębokości 40-90 

m i ma miąższość 15-30 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty, subartezyjski. 

Stabilizuje się na rzędnych od 85 m n.p.m., w części północnej obszaru do 130 m w części 

południowo-zachodniej. Poziom ten ujęto pojedynczymi otworami, gównie w południowej części 

arkusza. 



 
 
 

32 
 
 

Opisane poziomy wodonośne pozostają ze sobą w więzi hydraulicznej. Zasilane są 

głównie przez infiltrację wód opadowych. Parametry hydrogeologiczne poziomów wodonośnych 

są zmienne, uzależnione od miąższości i wykształcenia granulometrycznego warstwy 

wodonośnej. Współczynnik filtracji wynosi średnio od 10 do 30 m/24 h, a niekiedy przekracza 100 

m/24 h (rejon Łukty i Grażymy). Przewodność poziomu wynosi od 20 do 200 m2/d w południowej 

i północno-zachodniej części obszaru, od 150 do 500 m2/d w części centralnej i powyżej 500 m2/d 

w części zachodniej. 

Wody podziemne głównego poziomu wodonośnego ujmowanego w granicach arkusza są 

średniej jakości. Prawie na całym obszarze występują wody klasy IIb. Wymagają one prostego 

uzdatniania, z uwagi na ponadnormatywne zawartości związków żelaza (0,7-1,5 mgFe/dm3) oraz 

manganu (0,15-0,25 mgMn/dm3). Wyższe ilości związków żelaza (do 4 mgFe/dm3) stwierdzono 

w rejonie miejscowości Tomaryny, Woryty oraz Warlity. Wody klasy IIa, występują na niewielkim 

obszarze w rejonie miejscowości Tabórz i Dąg. 

Główne poziomy wodonośne na przeważającej części obszaru występują pod niewielkim 

nadkładem glin zwałowych lub pozbawione są izolacji. W dolinach rzecznych i wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych ich stopień zagrożenia ogniskami zanieczyszczeń jest wysoki. Na 

pozostałym obszarze zagrożenie jest średnie za wyjątkiem północno-wschodniej części arkusza, 

gdzie występują gliny zwałowe oraz na terenie Lasów Taborskich. 

Pierwszy (górny) poziom wodonośny stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę na 

przeważającej części obszaru arkusza. Pobór wód odbywa się na ujęciach, których wydajności 

wynoszą od kilku do 140 m3/h. Poziom drugi ma ograniczone znaczenie. Ujmowany jest tylko 

tam, gdzie pierwszy poziom ma niekorzystne parametry hydrogeologiczne, przede wszystkim w 

południowej części obszaru (rejon wsi: Górka, Lubajny, Idzbark, Grażymy, Gietrzwałd). 

Najważniejsze ujęcia o wydajności powyżej 50 m3/h, znajdują się w: Łukcie, Ramotach, 

Biesalu (2 ujęcia), Gietrzwałdzie, Lubajnach i Grażymach (47 m3/h). Największe z nich o 

wydajności 140 m3/h to dwutorowe ujęcie wiejskie dla Urzędu Gminy Łukta. Dla ujęć nie zostały 

wyznaczone strefy ochrony pośredniej. 

Obszar opracowania znajduje się poza granicami udokumentowanych głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP). 
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Rys. nr 8. Obszar jaki obejmuje arkusz Łukta wraz z położeniem na tle GZWP. Źródło: Mapa geośrodowiskowa 

Polski w skali 1:50 000 arkusz Łukta. 

 

Ustalenia z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły: 

 Jednolite części wód powierzchniowych (JCWPw) 

Obszar objęty projektem planu zlokalizowany jest w całości w obszarze dorzecza Wisły. 

Wody powierzchniowe na przedmiotowym terenie są częścią regionu wodnego Środkowej Wisły 

i należą do Jednolitej Części Wód Powierzchniowych PLRW20002528399. 
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Rys. nr 9. Orientacyjne położenie analizowanego terenu na tle Jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWPw). Źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

 

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły zostały określone m.in. 

dla omawianego terenu dane, dot. części wód, które kształtują się następująco: 

 Europejski kod JCWP – PLRW20002528399 

 Nazwa JCWP – Drwęca od początku do końca jez. Drwęckiego bez kan. Ostródzkiego i 

Elbląskiego 

 Scalona część wód powierzchniowych (SCWP)- SW301 

 Region wodny - region wodny Dolnej Wisły 

 Obszar dorzecza: 

- Kod - 2000 

- Nazwa - obszar dorzecza Wisły 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - RZGW w Gdańsku 

 Ekoregion - Równiny Wschodnie (16) 

 Typ JCWP – Cieki łączące jeziora (25) 

 Status – naturalna część wód 

 Ocena stanu - dobry 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona 

 Derogacje – 4(4)-1/4(7)-1 

 Uzasadnienie derogacji – przesunięcie terminu osiągnięcia celu z powodu konieczności 

dodatkowych analiz oraz długości proc. inwest.; Rozpoczęte lub planowane inwestycje z 

zakresu ochrony przeciwpowodziowej, mające wpływ na stan wód pow. – Rewitalizacja 

Kanału Elbląskiego. 
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Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych zawarte w Planie 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły 

W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe 

dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników 

fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, określających stan ekologiczny wód 

powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych, świadczących o stanie chemicznym wody, 

odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem 

kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych. 

Zastosowane podejście, polegające na przyjęciu za cele środowiskowe wartości 

granicznych, odpowiadających dobremu stanowi wód, związane było z niekompletnym 

zrealizowaniem prac w zakresie opracowania warunków referencyjnych dla poszczególnych 

typów wód, a tym samym brakiem możliwości ustalenia wartości celów środowiskowych wg 

charakterystycznych wymagań względem poszczególnych typów we wszystkich kategoriach 

wód. Dodatkowo, z uwagi na trwające prace w zakresie opracowywania metodyk oceny stanu 

hydromorfologicznego oraz fakt, że monitoring w zakresie badań stanu chemicznego jest jeszcze 

w fazie kształtowania i rozbudowy, ustalenie celów środowiskowych zostało oparte o dostępne 

wartości graniczne wskaźników podanych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brano pod uwagę aktualny stan JCWP 

w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych 

części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem 

środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano 

także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla 

naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla 

silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie 

podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku do 

wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego 

stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż 

w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania co do stanu 

wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie 

wymagania zgodne z wymogami wynikającym z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 

wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w 

obecnym cyklu planistycznym z uwagi na brak planów ochrony ww. obszarów, nie zostaną 

zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na których takie obszary zostały wyznaczone. 

Celem środowiskowym dla tych obszarów będzie zatem osiągnięcie lub otrzymanie co najmniej 

dobrego stanu. Weryfikacja celów środowiskowych, uwzględniająca ten zakres tematyczny 

będzie miała miejsce w kolejnych cyklach planistycznych. 
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W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określono stan rzeki 

Drwęcy jako dobry, a osiągnięcie założonych celów środowiskowych dla jednolitej części wód 

powierzchniowych PLRW20002528399 uznano za zagrożone. 

W związku z powyższym gospodarka ściekami na badanym terenie powinna mieć 

formy zorganizowane mające na uwadze ochronę wód gruntowych i powierzchniowych 

 

 Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) - rozumie się przez to określoną objętość 

wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych. 

Według podziału na 172 JCWPd, który obowiązuje od 2016 r. badany obszar lokalizowany 

jest w granicach JCWPd 39. 

 

Rys. nr 10. Fragment mapy jednolitych części wód podziemnych. Strzałką koloru czerwonego oznaczono 

orientacyjne położenie obszaru opracowania. Źródło: www.pgi.gov.pl 

 

Jednostka w granicach której zlokalizowany jest badany teren posiada znacznie większy 

obszar niż powierzchnia projektu planu. Powierzchnia jednostki wynosi 7573,5 km2. Jest to region 

Dolnej Wisły, wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r. - V – Pomorski, brak danych o 

głębokości występowania wód słodkich (lokalnie wody słone na głębokości 200 m). Symbol całej 

JCWPd 39(40) uwzględniający wszystkie profile to: Q1-3, (Pg), Cr, co oznacza, iż w 

czwartorzędzie występuje jeden, dwa lub trzy poziomy nie mające kontaktu z lokalnym poziomem 

paleogeńskim. Piętro kredowe nie jest w kontakcie z poziomami wyższymi. 
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Obszar JCWPd 39(40) obejmuje zlewnie Drwęcy i Osy. Z uwagi na rozległość JCWPd 

obejmuje on różne jednostki morfologiczne i hydrogeologiczne. W związku z tym występowanie 

wód podziemnych i warunki hydrogeologiczne są także zróżnicowane. System wodonośny jest 

wielopiętrowy; obok poziomów międzymorenowych obecne są również warstwy wodonośne 

miocenu, oligocenu i paleocenu. W południowo-zachodniej części obszary wody podziemne 

występują również w osadach kredy. Główne obszary zasilania systemu wodonośnego znajdują 

się w północnej i wschodniej części JCWPd. 

 

Ryc.11 Schemat przepływu wód podziemnych. Źródło: http://www.psh.gov.pl 

 

W Planie Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły zostały określone m.in. 

dla omawianego terenu dane, dotyczące części wód, które kształtują się następująco: 

 Europejski kod JCWP – PLGW240040 

 Nazwa JCWPd – 40 

 Region wodny - region wodny Dolnej Wisły 

 Obszar dorzecza: 

- kod – 2000 

- nazwa - obszar dorzecza Wisły 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - RZGW w Gdańsku 

 Ekoregion - Równiny wschodnie (16) 

 Ocena stanu: 

- ilościowego- dobry 

- chemicznego- dobry 

 Ocena ryzyka - niezagrożona[31] 
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Cele środowiskowe dla wód podziemnych zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Wisły 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 

osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest 

określony, jako co najmniej „dobry". 

 RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z 

zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek 

działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 

tego stanu. 

Dla obszarów PLGW240040, stan wód oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia 

celów jako niezagrożone. 

Według mapy stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) wg podziału na 161 

obszarów, Monitoringu jakości wód podziemnych (http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/), stan wód 

podziemnych obszaru JCWPd 40 pod względem ilościowym i chemicznym w latach 2010 i 2012 

oceniano jako dobry.  

Podsumowując dział wód w obrębie projektu planu należy stwierdzić: 

 wody podziemne są dobrze chronione przed ewentualnymi zanieczyszczeniami 

chemiczno-biologicznymi, 

 w odniesieniu do wód powierzchniowych kluczowym jest ujmowanie wszelkich 

zanieczyszczonych wód oraz odcieków w zbiorcze systemy kanalizacji zarówno 

sanitarnej jak i deszczowej. Ścieki bytowo - gospodarcze powinny być 

odprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej (tłocznej / grawitacyjnej), a 

deszczowe odprowadzane do systemu kanalizacji deszczowej z odpowiednio 

dobranymi urządzeniami podczyszczającymi. 

 ze względu na budowę geologiczną dopuszczalne jest w zakresie kanalizacji 

sanitarnej, wykorzystywanie do celów gromadzenia ścieków, szczelnych, 

atestowanych zbiorników na nieczystości płynne. Zaleca się jednak jako 

preferowane, używanie zbiorników z tworzyw sztucznych (kilku płaszczowych), a 

rezygnacje z prefabrykatów betonowych jako bardziej narażonych na ewentualne 

przeciekanie (ze względu na słaba jakość montażu, wpływ warunków 

geologicznych i klimatycznych - utwory spoiste które to podczas mrozów 

"pęcznieją" co może powodować negatywny wpływ na zbiorniki betonowe). 

 obszar opracowania znajduje się poza granicach Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) 
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 należy także wprowadzić zakaz wprowadzania szkodliwych substancji do gleby – 

ze względu na możliwość przenikania substancji chemicznych do wód 

podziemnych. 

 

2.4. Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Dla terenu objętego opracowaniem w celu określenia struktury oraz stanu środowiska 

naturalnego zastosowano metodę polegającą na wykorzystaniu dostępnych materiałów 

źródłowych (wymienionych w pkt. 14 niniejszej Prognozy) oraz wizjach terenowych. Badania 

terenowe wykonywane były w okresie od czerwca 2015 r. do września 2016 r. wadzono 15 

kontroli terenowych w różnych przedziałach czasowych. 

Na podstawie powyższej metodyki opracowano opis struktury obecnego stanu środowiska 

przyrodniczego przedstawiony poniżej. Opis ten podzielono na dwa oddzielne elementy tj. świat 

roślin oraz świat zwierząt. 

 

Flora 

Pod względem geobotanicznym przedmiotowy obszar gminy leży w Prowincji 

Środkowoeuropejskiej, Dziale Pomorskim, Krainie Wschodniopomorskiej, w Okręgu Góry 

Dylewskiej, Podokręgu Szydlackim. 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej należy rozumieć hipotetyczny stan 

roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być 

osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka 

zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać 

możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. 

Zgodnie z tak przyjętą definicją, na badanym obszarze, wyróżniono dominujący 

powierzchniowo rodzaj potencjalnej roślinności naturalnej - grądy subatlantyckie bukowo-

dębowo-grabowe (Stellario-Carpinetum) postać pomorska uboga (8). 
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Ryc 12. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa poglądowa w skali 1: 300 000, arkusz 2 Pobrzeże 

Gdańskie i Pojezierze Wschodniopomorskie PAN, W. Matuszkiewicz i inni, Warszawa 1995 r., oznaczenia na mapie 

dot. obszaru objętego projektem planu: 8 – grądy subatlantyckie bukowo-dębowo-grabowe (Stellario – Carpinetum) 

postać pomorska uboga. 

 

Obszar objęty opracowaniem jest w większości antropogenicznie przekształcony, zajęty 

przez pola uprawne, łąki i pastwiska. Tereny przewidziane pod projektowaną funkcję zabudowy 

mieszkaniowej wykorzystywane są jako grunty orne. Uprawy polowe występują tu w mozaice z 

łąkami, pastwiskami, niewielkimi kompleksami leśnymi, rowami melioracyjnymi, ciekami oraz 

pojedynczymi zabudowaniami położonymi na obrzeżach omawianego obszaru opracowania. 

Tereny wyniesione wykorzystywane są zwykle jako grunty orne, zaś obniżenia, w szczególności 

związane z ciekami, zajęte są przez niewielkie lasy, zarośla i łąki. 

Na użytkach rolnych występuje roślinność związana z użytkowaniem rolniczym terenów. 

Na skraju upraw rolnych występują zbiorowiska segetalne m.in.: miotła zbożowa (Apera spica-

venti), chaber bławatek (Centaurea cyanus), konyza kanadyjskie (Conyza canadensis), rdest 

ptasi (Polygonum aviculare), kupkówka pospolita (Dactylis glomerat), bylica pospolita (Artemisia 

vulgaris), perz właściwy (Elymus repens), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), maruna 

bezwonna (Matriciara maritima), ostrożeń polny (Cirsium arvense), tobołki polne (Thlaspi 

arvense), rumian polny (Anthemis arvensis), bniec biały (Melandrium album). 
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Miejscem zwiększonej koncentracji gatunków segetalanych, a często także łąkowych i 

ruderalnych, są obrzeża polnych dróg i gdzieniegdzie tylko występujące miedze. Obserwuje się 

tu najczęściej dominację wieloletnich traw, głównie kłączowych i w mniejszym stopniu kępkowych: 

np. życicy trwałej (Lolium perenne), kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata), wyczyńca łąkowego 

(Alopecurus pratensis), mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris), wiechliny łąkowej (Poa pratensis), 

stokłosy bezostnej (Bromus inermis), stokłosy miękkiej B.mollis. Towarzyszą im liczne 

powszechnie występujące rośliny dwuliścienne, np. krwawnik pospolity (Achillea millefolium), 

wrotycz pospolity (Tancaetum vulgare), dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, szczaw 

zwyczajny (Rumex acetosa), szczaw polny (R. acetosella), babka lancetowata (Plantago 

lanceolata), babka zwyczajna (P. major) , mniszek lekarski (Taraxacum officinale). 

Tereny pastwisk i łąk porasta m.in. łany nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis), 

ostrożeń polny (Cirsium arvense), bylica pospolita (Artemisia vulgaris), wyczyniec łąkowy 

(Alopecurus pratensis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), komosa biała (Chenopodium 

album), fiołek polny (Viola arvensis), bodziszek drobny (Geranium pusillum), iglica pospolita 

(Erodium cicutarium), rumian polny (Anthemis arvensis), przymiotno białe (Erigeron annuus), 

koniczyna polna (Trifolium arvense), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), prosienicznik 

szorstki (Hypochaeris radicata), jasieniec piaskowy (Jasione montana), jastrzębiec kosmaczek 

(Hieracium pilosella), bniec biały (Melandrium album), jaskier ostry (Ranunculus acris), 

dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), żółtlica 

drobnokwiatowa (Galinsoga parviflora), tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris), nostrzyk biały 

(Melilotus albus), nostrzyk żółty (Melilotus officinalis), koniczyna biała (Trifolium repens), 

krwawnik pospolity (Achillea millefolium), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), podbiał pospolity 

(Tussilago farfara), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), wyka ptasia (Vicia cracca), 

pięciornik gęsi (Potentilla anserina), cykoria podróżnik (Cichorium intybus), firletka poszarpana 

(Lychnis flos-cuculi), babka zwyczajna (Plantago major), babka lancetowata (Plantago 

lanceolata) mniszek pospolity (Taraxacum officinale). 

Rowy melioracyjne, cieki, oczka wodne i inne miejsca silnie uwilgotnione porośnięte są 

przez zbiorowiska wodne i szuwarowe. Wody pokryte są miejscowo żabiściekiem pływającym 

(Hydrocharis morsus-ranae), brzegi porośnięte są od strony wody pasami szuwarów, 

zbudowanych z pałki szerokolistnej (Typhaetum latifoliae), mozgi trzcinowatej (Phalaridetum 

arundinaceae), trzciny pospolitej (Phragmites Australis). W zbiorowiskach tych obok 

dominującego gatunku szuwarowego rosną inne gatunki hydro i higrofilne, m.in. tojeść pospolita 

(Lysimachia vulgaris), sit rozpierzchły (Juncus effusus), karbieniec pospolity (Lycopus 

europaeus), wierzbownica drobnokwiatowa (Epilobium parviflorum), babka wodna (Alisma 

plantago aquatica). 

Z kolei na terenach brzegowych występują głównie zarośla wierzbowe oraz brzozy. 

Miejscami krzewy i drzewa obrośnięte są chmielem zwyczajnym (Humulus lupulus), w runie 

spotkać można m.in. pokrzywę zwyczajną (Urtica dioica), jeżynę (Rubus Sp.), podrosty dębu 

szypułkowego (Quercus robur). 

Kompleksy leśne zbudowane są głównie z dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego (Acer 

platanoides), brzozy brodawkowatej (Betula pendula), sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris), 

świerku pospolitego (Picea abies). 

W krajobrazie rolniczym ważne są skupiska wysokich drzew, związane z zabudowaniami 

gospodarskimi oraz poboczami dróg. Wzdłuż drogi powiatowej Zwierzewo-Lubajny za zachodnią 
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granicą opracowania występuje szpaler drzew przydrożnych zbudowany z okazałych lip 

drobnolistnych (Tilia cordata). Aleja ta ujęta została w gminnej ewidencji zabytków. 

W odległości ok. 330 m w kierunku południowym od granicy obszaru opracowania 

przebiega granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Rzeka Drwęca (PLH280001). Z 

posiadanych danych GIS dotyczących inwentaryzacji ww. obszaru Natura 2000 wykonanej na 

potrzeby projektu Planu Zadań Ochronnych dla powyższego obszaru, wynika, iż w odległości do 

ok. 2,0 km nie zostały zinwentaryzowane żadne siedliska oraz rośliny objęte ww. formą ochrony 

przyrody. 

Ponadto z posiadanych danych z inwentaryzacji z lat 2006-2008 RDLP (danych GIS) 

wynika iż, na badanym obszarze nie występują zwierzęta, rośliny oraz siedliska będące 

przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000. Natomiast w odległości do ok. 2,0 km od 

omawianego obszaru zinwentaryzowano następujące siedliska przyrodnicze: 

 91D0-1 – brzezina bagienna – w kierunku północno-zachodnim od obszaru 

opracowania, 

 91E0b – łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe – zinwentaryzowane zostały 

od północy, wschodu, południa i zachodu, 

 91D0–2a – sosnowe bory bagienne typowe – w kierunku północnym od 

omawianego obszaru, 

 9110-1 – kwaśna buczyna niżowa – w kierunku północnym od omawianego 

obszaru, 

 9160 – grąd subatlantycki - zinwentaryzowany został od północy, wschodu, 

południa i zachodu, 

 3150 - naturalne jeziora eutroficzne – w kierunku południowo-wschodnim od 

obszaru opracowania, 

 7110 – torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą - w kierunku 

południowowschodnim od obszaru opracowania. 

Reasumując, na obszarze objętym planem nie stwierdzono gatunków wymienionych w 

Załączniku II Dyrektywy siedliskowej Natura 2000, ani innych cennych z punktu widzenia ochrony 

przyrody, czyli gatunków z Czerwonej listy roślin, oraz rzadkich gatunków chronionych. 

 

Fauna 

Obszar objęty projektem planu położony jest poza obszarami stanowiącymi sieć Natura 

2000. Omawiany teren opracowania stanowią tereny rolne z enklawami zadrzewień i zakrzewień, 

tereny rowów i cieków wodnych. Wpływa to na wzbogacenie różnorodności populacji zwierząt i 

roślin. 

Podczas wizji terenowej na analizowanym obszarze obserwowano płazy reprezentowane 

głównie przez żaby brunatne, tj. żabę moczarową, żabę trawną, jak również zaobserwowano 

ropuchę szarą. Występowanie płazów jest ściśle związane ze środowiskiem ich rozrodu i 

późniejszego przeobrażenia (wodno – błotne). Sprzyja temu różnorodność biotopów na 

omawianym terenie. 

Z obserwowanej awifauny na terenie badanego obszaru oraz w jego sąsiedztwie 

odnotowano występowanie m.in. bogatki (Parus major), sroki (Pica pica), mazurków (Passer 



 
 
 

43 
 
 

montanus), wróble zwyczajne (Passer domesticus), dymówki (Hirundo rustica), wrony siwe 

(Corvus cornix), makolągwy zwyczajne (Linaria cannabina), potrzeszcze (Emberiza calandra), 

sierpówki (Streptopelia decaocto) czaplę siwą (Ardea cinerea), trznadle zwyczajne (Emberiza 

citrinella), gile zwyczajne (Pyrrhula pyrrhula), gołębie miejskie (Columba livia f. urbana), sójki 

zwyczajne (Garrulus glandarius), kawki zwyczajne (Corvus monedula), gawrony (Corvus 

frugilegus), kosy (Turdus merula), kwiczoły (Turdus pilaris), skowronek zwyczajny (Alauda 

arvensis), jerzyk zwyczajny (Apus apus), zięba zwyczajna (Fringilla coelebs), pleszka zwyczajna 

(Phoenicurus phoenicurus), pliszkę siwą (Motacilla alba).. 

Ponadto podczas 4 wizyt terenowych obserwowano bielika zwyczajnego (Haliaeetus 

albicilla). Podczas inwentaryzacji południowej części omawianego obszaru zaobserwowano 

przelot bielika z zachodu na wschód, nad południową częścią analizowanego terenu. Podczas 

pozostałych 3 wizyt obserwowano bielika w okolicach jeziora Szeląg Wielki. 

Nad badanym terenem obserwowano również przeloty żurawi (Grus grus), bociana 

białego (Ciconia ciconia), łabędzi niemych (Cygnus olor). 

Jak wcześniej wspomniano w odległości ok. 330 m w kierunku południowym od granicy 

obszaru opracowania przebiega granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Rzeka Drwęca 

(PLH280001). Z posiadanych danych GIS dotyczących inwentaryzacji ww. obszaru Natura 2000 

wykonanej na potrzeby projektu Planu Zadań Ochronnych dla powyższego obszaru, wynika, iż w 

odległości do ok. 2,0 km zinwentaryzowano następujące zwierzęta: ssaki - wydra (Lutra lutra), 

ryby - piskorz (Misgurmus fossilis), koza pospolita (Cobitis taenia), różanka europejska (Rhodeus 

amarus). 

Ponadto z posiadanych danych z inwentaryzacji z lat 2006-2008 RDLP (danych GIS) 

wynika iż, w odległości do ok. 2,0 km od omawianego obszaru zinwentaryzowano następujące 

zwierzęta: 

 1337 – bóbr europejski – w kierunku południowym od obszaru opracowania, nad 

rzeką Drwęcą - 4 osobniki, 

 1188 – kumak nizinny – zinwentaryzowano 3 stanowiska w promieniu 2 km od 

granic omawianego terenu, jedno w kierunku północno-wschodnim, dwa w 

kierunku południowo-wschodnim, 

 1355 – wydra – 3 osobniki w kierunku południowo-wschodnim  

Na podstawie badań terenowych należy stwierdzić: 

 Na obszarze planowanego zainwestowania występują głównie tereny rolne 

użytkowane rolniczo. 

 Szata roślinna towarzysząca uprawom rolnym stanowi średnio zróżnicowany skład 

gatunkowy roślin. Nie stwierdzono występowania stanowisk roślin objętych 

ochroną prawną. 

 Występujące tereny rowów, cieków, wód wraz z roślinnością towarzyszącą 

wpływają na zwiększenie bioróżnorodności terenu. Postuluje się o zachowanie 

tych terenów w stanie niezmienionym. 

 Na omawianym terenie występują enklawy lasów, podnoszące walory 

krajobrazowe badanego obszaru, również do zachowania. 

 Obserwowana awifauna składa się z gatunków typowych dla tych terenów. 
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 Na analizowanym terenie nie stwierdzono stanowisk grzybów objętych ochroną 

prawną. 

 Jak wynika z inwentaryzacji RDLP cenne siedliska oraz zwierzęta zostały 

zinwentaryzowane poza granicami omawianego obszaru. 

 Analizowany obszar nie jest położony w granicach obszarów Natura 2000, 

wyznaczonych na podstawie Dyrektywy Rady Europejskiej Nr 79/409/EWG z dnia 

2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy Rady 

Europejskiej Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

 

 

Zdj. 10. Tereny użytkowane rolniczo 

 

Zdj. 11. Zdjęcie obrazuje mozaikę biotopów badanego terenu - pas roślinności łąkowej, teren użytkowany 

rolniczo, teren lasu. 
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Zdj. 12. Enklawy zadrzewień wśród użytków rolnych 

 

Zdj. 13. Zbiornik wodny wraz z roślinnością szuwarową w południowej części omawianego obszaru 



 
 
 

46 
 
 

 

Zdj. 14. Łąka, w oddali rów porośnięty zaroślami wierzbowymi 

 

Zdj. 15. Zbiornik wodny w zachodniej części omawianego obszaru 
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Zdj. 16. Obszar opracowania w oddali zabudowa mieszkaniowa 

 

Zdj. 17. Aleja przydrożnych lip przy drodze powiatowej Zwierzewo-Lubajny – ujęta w gminnej ewidencji 

zabytków 
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2.5. Zabytki kulturowe 

W zasięgu omawianego terenu występują obszary objęte prawnymi formami ochrony 

zabytków – 3 stanowiska archeologiczne: 

a) AZP 25-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości - VI,  

b) AZP 26-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – IV, 

c) AZP 26-57/9, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – V. 

Wzdłuż obszaru opracowania, poza jego granicami, występuje również aleja wpisana do 

wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

 

2.6. Obszary chronione 

 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie występują cenne zasoby przyrodnicze, objęte prawną ochroną w formie parku narodowego, 

rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 

2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, stanowiska 

dokumentacyjnego, pomników przyrody oraz ich otulin, ustanowione w trybie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

 

Formy ochrony przyrody w otoczeniu obszaru planu 

W otoczeniu obszaru „Planu...” w odległości do ok. 10 km, występują następujące 

terytorialne formy ochrony przyrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

49 
 
 

Tabela 1. Relacje odległości obszaru objętego projektem planu do występujących w 

otoczeniu form ochrony przyrody (do ok. 10 km od terenu planowanego przedsięwzięcia). 

 

 

Rezerwat przyrody 

Rzeka Drwęca - o powierzchni 1344,87 ha. Rezerwat utworzony w 1961 roku (MP z 1961 

r. Nr 71, poz. 302). Rezerwat Drwęca jest rezerwatem ichtiologicznym, którego celem jest 

ochrona środowiska wodnego bytujących w nim: minoga rzecznego i innych ryb takich jak łosoś 

bałtycki, troć wędrowna, certa, jesiotr bałtycki. Obszar rezerwatu pokrywa się z obszarem 

siedliskowym NATURA 2000 „Dolina Drwęcy", gdzie chroniony jest szereg siedlisk w dolinie rzeki. 



 
 
 

50 
 
 

Sosny Taborskie - o powierzchni 95,32 ha. Rezerwat utworzony w 1957 roku (MP z 1958 

r. Nr 6, poz. 32, zmieniony na podstawie Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2011 r. Nr 149, poz. 2106). 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lokalnego ekotypu sosny zwyczajnej oraz naturalnych 

procesów sukcesji na siedliskach lasu liściastego. 

Jezioro Czarne - o powierzchni 9,28 ha. Rezerwat utworzony w 1957 roku (MP z 1957 r. 

Nr 41, poz. 266). Utworzony został dla ochrony poryblina jeziornego. Wraz z poryblinem 

występuje w Jeziorze Czarnym grążel drobny, grzybień biały, pałka szerokolistna, pałka 

wąskolistna oraz mech wodny. 

Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce - o powierzchni 4239,97 ha. Rezerwat „Ostoja Bobrów 

na rzece Pasłęce” jest rezerwatem faunistycznym, utworzonym w 1970 roku (MP z 1970 r. Nr 2, 

poz. 21, MP z 1989 r. Nr 17 poz.119, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2000 r. Nr 55, poz. 696, 

zmieniony na podstawie Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2001 r. Nr 46, poz.732 Dz. Urz. Woj. Warm.-

Maz. z 2009 r. Nr 197, poz. 2774, Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 83 poz. 1357). 

Utworzony został w celu ochrony miejsc bytowania bobrów oraz zapewnienia ciągłości istnienia, 

będącego pod ochroną, ginącego gatunku. W rezerwacie ochronie podlegają środowisko 

przyrodnicze, wody otwarte, bagna torfowiska i lasy. Korzystne warunki do życia bobrów tworzy 

występująca wzdłuż brzegów rzeki Pasłęki i jej odpływów urozmaicona roślinność wodna i 

bagienna, a także zarośla takich gatunków drzew jak: wierzba, brzoza, osika, olcha oraz jesion. 

Jezioro Długie - o powierzchni 348,15 ha (wokół północnych granic rezerwatu 

ustanowiona została otulina o pow.47,98 ha). Rezerwat utworzony w 2009 roku (Dz. Urz. Woj. 

Warm.- Maz. z 2009 r. Nr 166, poz. 2323 zmieniony na podstawie Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 

2010 r. Nr 77, poz. 1244). Utworzony w celu ochrony jedynej dobrze zachowanej w województwie 

warmińsko-mazurskim populacji reliktowego gatunku poryblinu jeziornego w jeziorze Długim. 

Utrzymanie istniejących stosunków wodnych warunkujących trwałość ustabilizowanych siedlisk 

hydrogenicznych tego terenu wraz z ich ochroną (jezioro lobeliowe, jeziora dystroficzne, 

zarastające jezioro eutroficzne, torfowiska wysokie i przejściowe, brzezina bagienna, łęgi); 

ochrona stanowisk chronionych i rzadkich gatunków roślin. 
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Ryc 13.Obszar opracowania na tle Rezerwatów Przyrody. Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Park Krajobrazowy 

Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich wraz z otuliną – powierzchnia Parku wynosi 

7151,2 ha, otulina parku krajobrazowego posiada powierzchnię 14 882,6 ha. Łączna 

powierzchnia Parku Krajobrazowego wraz z otuliną - 22 033,8 ha. Utworzony na podstawie 

Rozporządzenia Nr 4 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 4 stycznia 1994 r. w sprawie utworzenia 

Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1994 r. Nr 19, poz. 

226), zmieniony Rozporządzeniem Nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 

2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. (Dz.U. Warmi. z 05 Nr 140 

poz.1651). 

Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, 

historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. 
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Ryc. 14.Badany teren na tle Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich wraz z otuliną. Źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Obszary chronionego krajobrazu 

Dolina Górnej Drwęcy - o powierzchni 17 472,4 ha. Obowiązująca podstawa prawna 

Uchwała Nr XX/469/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27.09.2016r. w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 

2016 r., poz. 4170). 

Lasów Taborskich - o powierzchni 29 941,7 ha. Ustanowiony na podstawie 

Rozporządzenia Nr 150 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, 

poz. 2635). 

Kanału Elbląskiego - o powierzchni 30 143,4 ha. Ustanowiony na podstawie Uchwała Nr 

VII/127/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. 

Nr 74, poz. 1296). Zmieniony Uchwałą Nr XXIV/488/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/127/11 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r., poz. 1292). Uchwała Nr 

XXVII/752/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2014 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr VII/127/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w 

sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. 

Warm.- Maz., z 2014 r., poz. 2255). Uchwała Nr VII/168/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-
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Mazurskiego z dnia 27 maja 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/127/11 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Kanału Elbląskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., z 2015 r., poz. 2219). 

Wzgórz Dylewskich - o powierzchni 14 483,2ha. Ustanowiony na podstawie 

Rozporządzenia Nr 113 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 

2581). 

Dolina Pasłęki - o powierzchni 43 307,3 ha. Ustanowiony na podstawie Uchwały Nr 

VIII/208/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 

2015r.poz. 2749). 

Obszar chronionego krajobrazu (OCHK), zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o ochronie przyrody, obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o 

zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Najczęściej 

obejmują pełne jednostki środowiska naturalnego taką jak: doliny rzeczne, kompleksy leśne, ciągi 

wzgórz, pola wydmowe czy kompleksy torfowiskowe. 

 

Ryc. 15. Położenie badanego terenu na tle Obszarów Chronionego Krajobrazu. Źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

NATURA 2000 

Dolina Pasłęki (PLB280002) - o powierzchni 20 669,89 ha. Ostoja ptasia o randze 

europejskiej E 78. Ostoja odgrywa istotną rolę w ochronie populacji lęgowej kani czarnej 

(kryterium C6), bielika, orlika krzykliwego, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła średniego (kryteria 

B2/B3, C6). Liczebność wymienionych gatunków przekracza 1% populacji krajowej. Do gatunków 

kluczowych dla funkcjonowania (powyżej 0,5% populacji krajowej) należy trzmielojad, kania ruda, 

błotniak stawowy, zimorodek, muchołówka mała, krakwa, cyranka, gągoł, nurogęś i samotnik. 

Gniazdująca na terenie obszaru populacja orlika krzykliwego (35–37 par lęgowych, ok. 2% 
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ogólnokrajowej populacji lęgowej) należy do największych w Polsce. Na uwagę zasługuje także 

stosunkowo znaczna liczebność tutejszych populacji lęgowych nurogęsi (co najmniej 10 par 

lęgowych, ok. 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), gągoła (12-20 par), kani czarnej (2–5 par 

lęgowych, ponad 1% ogólnokrajowej populacji lęgowej), bielika (8–11 par lęgowych, ponad 1% 

ogólnokrajowej populacji lęgowej) i muchołówki małej (192 pary, ponad 2% populacji krajowej). 

Zachowaniu i utrzymaniu siedlisk cennych gatunków ptaków w dolinie Pasłęki sprzyja 

urozmaicony, mozaikowy krajobraz polodowcowy i związana z nim różnorodność siedliskowa 

oraz dominująca tu do niedawna tradycyjna ekstensywna gospodarka rolna. Do największych 

zagrożeń dla awifauny i jej siedlisk na tym terenie należą: intensyfikacja produkcji rolnej, 

wprowadzenie wielkoprzestrzennych upraw monokulturowych oraz związane z tym scalanie 

gruntów, likwidacja nieużytków, miedz, śródpolnych mokradeł, zakrzewień i zadrzewień, sztuczne 

zalesienia obszarów nieużytkowanych rolniczo oraz zlokalizowane w dolinie i na jej obrzeżach 

elektrownie wiatrowe. 

 

Ryc. 16.Badany teren na tle Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pasłęki (PLB280002). Źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Dolina Drwęcy (PLH280001) - o powierzchni 12 561,56 ha. Rzeka Drwęca z uwagi na 

swój charakter stanowi korytarz ekologiczny, wykorzystywany w szczególności przez gatunki ryb 

i minogów. Dolina rzeki Drwęcy stanowi ponadto korytarz migracji zwierząt, w tym ptaków (w 

szczególności gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Bagienna Dolina Drwęcy PLB040002). Obszar Natura 2000 Dolina Drwęcy znajduje się również 

w granicach korytarzy ekologicznych o znaczeniu ponadlokalnym (wyznaczonych przez Zakład 

Badań Ssaków PAN), wykorzystywanych przez duże ssaki. Należy ją traktować jako ekosystem 

przyrodniczy o znaczeniu ponadregionalnym. Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym 

programem restytucji ryb wędrownych, zaś rzeka Wel jest wymieniana jako jeden z głównych 

cieków dorzecza Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe tarlisko anadromicznych 
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ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze zainteresowania Unii 

Europejskiej. Obszar stanowi cenny zasób zróżnicowanych siedlisk dla gatunków zwierząt 

rzadkich i poddanych ochronie związanych ze środowiskiem wodnym – występują tu liczne i 

zróżnicowane siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, a także 

gatunki roślin i zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto 

stwierdzono obecność populacji rozrodczych i migrujących gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej. System Drwęcy uznany jest, jako stwarzający szczególne warunki 

umożliwiające odtworzenie populacji typowo wędrownych gatunków ichtiofauny, historycznie 

zasiedlających zlewnię Wisły. W związku z tym obszar ma szczególne znaczenie dla populacji 

wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej minoga rzecznego Lampetra fluviatilis i 

łososia Salmo salar (oceny ogólne - A). W granicach obszaru występują stabilne populacje 

gatunków ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, związanych z różnymi 

środowiskami rzecznymi takich, jak: boleń Aspius aspius, różanka Rhodeus sericeus amarus, 

koza Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis oraz głowacza białopłetwego Cottus gobio. 

Naturalny charakter siedlisk rzecznych w systemie ma duże znaczenie dla szeregu gatunków ryb 

niewymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, w tym przede wszystkim dla gatunków 

wędrownych i półwędrownych oraz gatunków typowo rzecznych, jak troć wędrowna Salmo trutta 

m. trutta, certa Vimba vimba, świnka Chondrostoma nasus, brzana Barbus barbus, lipień 

Thymallus thymallus, pstrąg potokowy Salmo trutta m. fario oraz miętus Lota lota. Na rzece 

Drwęcy prowadzone są działania w zakresie zarybień (w tym łososiem, certą i trocią), a także 

reintrodukcji jesiotra ostronosego Acipenser oxyrhynchus. 

 

Rzeka Pasłęka (PLH280006) - powierzchnia obszaru wynosi 8 418,46 ha. Jest to ważna 

ostoja bobra Castor fiber w północno-wschodniej Polsce. Wody Pasłęki i jej dopływów są 

siedliskiem ryb reofilnych i potencjalnie największym tarliskiem ryb wędrownych. Bytuje tu 8 

gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, m.in. silne populacje bolenia Aspius aspius 

i głowacza białopłetwego Cottus gobio. Łącznie, w ostoi stwierdzono 12 gatunków kręgowców z 

Załącznika II Dyrektywy. Z doliną rzeki związanych jest ponadto 9 rodzajów siedlisk z Załącznika 

I Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto, położenie, układ przestrzenny i zasięg ostoi daje jej realną 

szansę pełnienia roli kluczowego korytarza ekologicznego zapewniającego ciągłość bytowania 

gatunków od centrum regionu w kierunku wybrzeża Bałtyku. Obszar jest częścią Ostoi Ptaków o 

randze europejskiej E78. Gatunki chronione: kukułka krwista, kruszczyk szerokolistny, listera 

jajowata, lilia złotogłów, turzyca bagienna, skójka gruboskorupowa, trzepla zielona, zalotka 

większa, czerwończyk nieparek, pachnica dębowa, minóg strumieniowy, minóg rzeczny, boleń, 

różanka, piskorz, koza, głowacz białopłetwy, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr 

europejski, wydra. (http://natura2000.gdos.gov.pl/eng/areas/view/PLH280006). 

Do zagrożeń należą: zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne i nawozy spływające 

z pól, stosunki wodne, regulacje koryta, kłusownictwo. 

 

Jezioro Długie (PLH280030) – powierzchnia obszaru 642,91 ha. Obszar ma duże 

znaczenie w skali Warmii i Mazur dla zachowania jednego z trzech jezior lobeliowych w tym 

regionie z postglacjalnym reliktem - poryblinem jeziornym (Isoetes lacustris). Ponadto 

stwierdzono tu występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

W lasach istotne jest występowanie dobrze zachowanych kompleksów grądów, a także płatów 
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buczyn. Z siedlisk hydrogenicznych na uwagę zasługują przede wszystkim łęgi wzdłuż rzeki 

Tabórzanki oraz brzezina bagienna, jak też torfowiska przejściowe zlokalizowane wokół jezior 

dystroficznych (Czarnego i Harcerskiego). W granicach obszaru "Jezioro Długie" stwierdzono 

obecność 4 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (dwa 

gatunki ssaków, jeden płaz i jeden bezkręgowiec). Ponadto występuje tu 11 gatunków zwierząt 

(6 gatunków płazów, 5 gatunków gadów) chronionych oraz 31 gatunków roślin chronionych lub 

lokalnie rzadkich. Ponadto, w obszarze występuje 10 gatunków ptaków, chronionych na mocy 

Dyrektywy Ptasiej. 

 

Ryc. 17.Analizowany obszar na tle Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000. Źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

Użytek ekologiczny 

Czarne Duże i Małe - o powierzchni 5,60 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 51 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego "Czarne Duże i Małe" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z2009r. Nr105, poz.1684). 

Ochroną objęto jezioro śródleśne. 

Jezioro Gąsiory - o powierzchni 19,42 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 53 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Jezioro Gąsiory" (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2008r. Nr 110, poz.1842). Ochroną 

objęto jezioro śródleśne, jest to miejsce występowania oraz ostoja lęgowa ptaków. 

Piecki - o powierzchni 3,11 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 42 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 

"Piecki" (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 105 poz. 1675). Zachowanie jez. 
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stanowiącego pozostałość ekosystemów o istotnym znaczeniu dla różnorodności biologicznej - 

naturalne dystroficzne jeziora i stawy; 3160 

Jezioro Stawik - o powierzchni 3,01 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 54 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 

„Jezioro Stawik” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 poz. 1843.). Ochroną objęto 

jezioro śródleśne. 

Jezioro Mielnik - o powierzchni 19,28 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 51 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Jezioro Mielnik” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 poz. 1840). 

Zachowanie jez. stanowiącego pozostałość ekosystemów o istotnym znaczeniu dla 

różnorodności biologicznej - naturalne jeziora eutroficzne; 3150 

Żurawisko - o powierzchni 10,14 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2009 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego 

"Żurawisko" (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 poz. 1441). Ochrona obszaru wodno-

błotnego stanowiącego miejsce występowania roślin i zwierząt gatunków chronionych 

Jezioro Bobrynek - o powierzchni 7,42 ha. Ustanowiony Rozporządzeniem Nr 52 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Jezioro Bobrynek” (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 110 poz. 1841). 

Ochroną objęto jezioro śródleśne, miejsce występowania oraz ostoja lęgowa ptaków. 

 

Ryc. 18. Badany teren na tle użytków ekologicznych. Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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Inne formy ochrony przyrody 

"ZIELONE PŁUCA POLSKI" 

Obszar gminy Ostróda, a zatem również i obszar opracowania znajduje się w granicach 

obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Obszar ten objął teren Polski północno – 

wschodniej o nieskażonej przyrodzie i bogatych walorach krajobrazowych. Głównym celem 

porozumienia, w sprawie ochrony „ZPP” jest naturalna potrzeba ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i integracja środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym. 

W roku 1988 zawarto porozumienie władz administracyjnych i samorządowych regionu 

północno-wschodniej Polski w sprawie kompleksowej ochrony i racjonalnego kształtowania 

środowiska na terenie woj. białostockiego, łomżyńskiego, olsztyńskiego, ostrołęckiego i 

suwalskiego, tworzących region Zielonych Płuc Polski (Białowieża - 13 V 1988 r.) 

 

Ryc.19. Strzałka wskazuje orientacyjne położenie obszaru badań. Zielone Płuca Polski - dane Główny Urząd 

Statystyczny. 

 

W roku 1990 podpisano porozumienie, które było kontynuacją wcześniejszego, w celu 

stworzenia podstaw organizacyjnych i programowych dla kompleksowej ochrony i racjonalnego 

kształtowania środowiska Obszaru Zielone Płuca Polski (Olsztyn-21 XII 1990r.) 

Bardzo ważnym dla rozwoju idei był rok 1994. Uchwalono wtedy Deklarację Sejmu RP w 

sprawie obszaru Zielone Płuca Polski jako najważniejszego terenu do realizacji zadań 

ekorozwoju w Polsce. 
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Istotą porozumienia „Zielone Płuca Polski” jest przyjęcie idei i zasad ekorozwoju jako 

podstawowego kierunku bytu gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Rozwój społeczno-

gospodarczy realizowany ma być (jest) w zrównoważeniu z rozbudowywanym, regionalnym 

systemem ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych o randze europejskiej. Zgodnie z 

dokumentem „Porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego bioróżnorodności biologicznej i 

tożsamości kulturowej” (2004) główne cele zrównoważonego rozwoju obszaru to: 

 ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno-

gospodarczego obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem 

rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, 

turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, 

 wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne 

podstawy rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski, 

 pozyskiwanie środków Unii Europejskiej, 

 wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w 

przestrzeni europejskiej, 

 doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone 

Płuca Polski, 

 uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej i 

regionalnej Państwa, 

 podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru 

Zielone Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy. 

 

 

 

2.7. Korytarze ekologiczne 

W 2005 roku na zlecenie Ministerstwa Środowiska został wykonany „Projekt korytarzy 

ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce”. Celem projektu było 

wytypowanie sieci obszarów, która zapewniłaby łączność ekologiczną w skali Polski, a także w 

skali międzynarodowej. Głównym zadaniem takiej sieci miało być umożliwienie przemieszczania 

się zwierząt i innych organizmów oraz przepływ genów przez terytorium całego kraju oraz 

pomiędzy poszczególnymi obszarami przyrodniczo- cennymi (w tym obszarami Natura 2000). W 

ramach projektu wyznaczono ciągłą sieć, obejmującą zarówno wszystkie ważne obszary 

przyrodnicze (obszary węzłowe), jak i korytarze łączące te obszary w jedną całość ekologiczną. 

Wyznaczoną w ten sposób sieć nazwano siecią korytarzy ekologicznych. 

Pierwotna koncepcja korytarzy ekologicznych (migracyjnych) zakładała istnienie ciągłości 

pasa, przez który następuje migracja. Inna koncepcja to idea tzw. łańcucha siedlisk pomostowych 

(ang. stepping stone habitats) - niezależnych od siebie odrębnych ekosystemów, które spełniają 

podstawowe warunki niszy wędrującej populacji i umożliwiają przeżycie jej osobników w trakcie 

przemieszczania się w korytarzu, w którego skład te ekosystemy wchodzą. Korytarze ekologiczne 

to tereny leśne, zakrzewione i podmokłe z naturalną roślinnością o przebiegu liniowym (pasowym) 

położone pomiędzy płatami obszarów siedliskowych. Korytarze zapewniają zwierzętom 

odpowiednie warunki do przemieszczania się – dają możliwość schronienia i dostęp do pokarmu. 
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Są niezwykle ważne ze względu na fragmentację środowiska (podział siedliska na małe, 

odizolowane od siebie płaty) wskutek działalności człowieka i przekształcenia powierzchni ziemi. 

Umożliwiają one przemieszczanie się organizmów oraz ich wzajemne kontakty np. doliny 

rzeczne, pasma górskie, prądy rzeczne. Szerokość korytarza migracyjnego jest uzależniona od 

wymagań konkretnego gatunku. Korytarze ekologiczne dla prawidłowego funkcjonowania muszą 

być pozbawione barier ekologicznych, obecność barier utrudnia lub całkowicie hamuje 

przemieszczanie się gatunków, którym korytarz powinien służyć. Korytarze ekologiczne 

odgrywają dużą rolę z punktu widzenia poprawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego w 

każdej skali przestrzennej, od lokalnej do ponadregionalnej. Ich podstawowym celem jest 

zapewnienie warunków sprzyjających migracji organizmów, która może odbywać się na dwa 

sposoby. Pierwszy z nich polega na powolnym zasiedlaniu obszarów położonych w korytarzu 

ekologicznym i stopniowym, z pokolenia na pokolenie, przechodzeniu danej populacji do innych 

regionów. Tym sposobem migrują przeważnie rośliny lub niewielkie zwierzęta. Drugim sposobem 

jest traktowanie korytarza jako szlaku, przez który pojedyncze osobniki lub ich grupy przechodzą 

w celu szukania innych korzystnych siedlisk. Poza funkcją migracyjną i wzbogacania 

różnorodności biologicznej obszarów, korytarze ekologiczne pełnią również wiele innych zadań. 

Tworzą na przykład ostoje dla wielu gatunków zwierząt, które nie są przystosowane do 

środowiska otaczającego korytarze. Ponadto wytwarzają one barierę dla części szkodników oraz 

hamują oddziaływanie wiatru, zwiększają wilgotność i zatrzymują zanieczyszczenia powietrza. 

W zaprojektowanej sieci korytarzy ekologicznych wyróżniono 7 korytarzy głównych, 

których rolą jest zachowanie łączności siedlisk w skali międzynarodowej, tj: 

- Korytarz Północny (KPn) 

- Korytarz Północno-Centralny (KPnC) 

- Korytarz Południowo-Centralny (KPdC) 

- Korytarz Zachodni (KZ) 

- Korytarz Wschodni (KW) 

- Korytarz Południowy (KPd) 

- Korytarz Karpacki (KK)  
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Ryc. 20. Przebieg głównych korytarzy ekologicznych 

 

Obszar objęty projektem planu znajduje się poza głównymi korytarzami ekologicznymi i 

nie stanowi zagrożenia ani bariery ekologicznej dla migracji roślin i zwierząt. 
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Ryc. 21 i 22. Położenie omawianego obszaru na tle sieci korytarzy ekologicznych. Źródło: Jędrzejewski W., 

Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R.W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J.M., Zalewska 

H., Pilot M., 2005. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Opracowanie 

wykonane dla Ministerstwa w ramach realizacji programu Phare PL0105.02. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, 

aktualizacja projektu z 2012 r. 
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3. Ocena stanu środowiska 

 

3.1. Jakość powietrza atmosferycznego 

Roczna ocena jakości powietrza za 2014 r. została wykonana w nowym układzie stref, 

zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: 

„Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach” wg zasad określonych w art. 89 ustawy 

– Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów Dyrektywy 2008/50/WE i Dyrektywy 

2004/107/WE”. Zmiany transponujące zapisy dyrektywy 2008/50/WE zostały określone w 

„Założeniach do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw” 

przyjętych przez radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r. W rozumieniu ww. założeń przyjmuje 

się, że od stycznia 2010 r. dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę 

stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto niebędące aglomeracją 

o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy oraz pozostały obszar województwa. 

Celem rocznej oceny powietrza jest określenie stężeń poszczególnych substancji w 

powietrzu atmosferycznym, wskazanie przyczyn ponadnormatywnych stężeń oraz źródeł emisji 

zanieczyszczeń w regionie. Ocena jakości powietrza dokonywana jest pod względem dwóch 

kryteriów: ochrony zdrowia oraz ochrony roślin. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje 

analizę stężeń zanieczyszczeń: dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki SO2,benzenu C6H6, 

ołowiu Pb, arsenu As, niklu Ni, kadmu Cd, benzo(a)pirenu B(a)P, pyłu PM10, ozonu O3 oraz 

tlenku węgla CO. W ocenie za rok 2010 po raz pierwszy uwzględniono pył PM2,5. W przypadku 

oceny odnoszącej się do ochrony roślin uwzględniono dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx 

oraz ozon O3. 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie jest zaliczenie strefy do 

jednej z poniżej wymienionych klas: 

- A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych 

- B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko w 

przypadku oceny jakości powietrza pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5) 

- C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 

poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

- D1 – jeżeli stężenie zanieczyszczenia ozonem na terenie strefy nie przekracza poziomu 

celu długoterminowego. 

- D2 – jeżeli stężenia zanieczyszczenia ozonem na terenie strefy przekracza poziom celu 

długoterminowego. 

Roczną ocenę jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2014 

wykonano dla 3 strefy: miasto Olsztyn, miasto Elbląg, strefa warmińsko-mazurska. Obszar 

opracowania położony jest na terenie strefy warmińsko-mazurskiej. 
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Tabela 2. Strefa warmińsko-mazurska dla której wykonano ocenę jakości powietrza 

 

 

Wyniki klasyfikacji strefy warmińsko-mazurskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela3. Klasyfikacja strefy warmińsko-mazurskiej według rocznej oceny jakości powietrza za 2014r. 

wykonanej przez WIOŚ w Olsztynie 

 

 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. wykonanej przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie określono strefy, w których doszło do przekroczenia 

standardów imisyjnych: 

 _ dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (kryterium ochrona 

zdrowia): strefa warmińsko-mazurska – pył PM10 (24-h), 

 _ dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe (kryterium ochrona 

zdrowia): strefa warmińsko-mazurska - benzo(a)piren B(a)P (rok); 

Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenek 

węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom 

dopuszczalny) standardy imisyjne na terenie wszystkich stref (cały obszar województwa) były 

dotrzymane. 

Do opracowania programu ochrony powietrza zakwalifikowano dwie strefy w 

województwie (strefę miasto Elbląg oraz strefę warmińsko-mazurską) w celu redukcji stężeń 

benzo(a)pirenu w pyle PM10. Obowiązek ustawowy sporządzenia programów ochrony powietrza 

spoczywa na zarządzie województwa a jego realizacja na władzach powiatów, bądź gmin. 

Analiza danych za 2014 rok pozwala wnioskować, że jakość powietrza w województwie 

warmińsko-mazurskim jest na ogół dobra. Zanieczyszczenia gazowe takie jak: SO2, NO2, 

Benzen i CO w szczególności charakteryzują się niskimi notowanymi wartościami stężeń w 

stosunku do poziomów dopuszczalnych. Wartkości średnioroczne wspomnianych 

zanieczyszczeń od kilku lat są na podobnym poziomie i obecnie nie można mówić o zagrożeniu 

wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych określonych dla tych substancji. Jedyne 
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minimalne zagrożenie wystąpienia przekroczeń może dotyczyć NO2, z uwagi na rozwijający się 

transport kołowy, w szczególności w Ostródzie i Olsztynie. Lokalnie mogą występować sytuacje 

niekorzystne dla zdrowia mieszkańców, np. w miejscu o zwiększonej emisji spalin 

samochodowych, zanieczyszczeń przemysłowych, zanieczyszczeń powstających przy 

niepełnym spalaniu paliw stałych. Niekorzystną dla zdrowia jakość powietrza może potęgować 

ciasna zabudowa miejska oraz rzeźba terenu. Analizując lokalizacje stanowisk pomiarowych i 

uzyskiwane w nich wyniki badan należy stwierdzić, że znacznie lepsze warunki zdrowotne pod 

względem jakości powietrza są na obszarach zaopatrywanych w energie cieplną z centralnych 

ciepłowni lub zmodernizowanych kotłowni lokalnych, z dala od tras komunikacyjnych o dużym 

nasileniu ruchu. 

Tabela.4. Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. 

Czerwona obwiednią oznaczono najbliższą omawianego terenu stację pomiarową. Obecnie stacja pomiarowa w 

Ostródzie przy ulicy Chrobrego jest zlikwidowana. Źródło: „Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-

mazurskiego w 2014 r.” 

 

 

W związku z tym, iż teren opracowania położony jest w sąsiedztwie dwóch dróg 

powiatowych, przypuszcza się, iż w okresie wzmożonego ruchu może dochodzić do niewielkich 

przekroczeń zanieczyszczeń w powietrzu. Pomimo położenia omawianego terenu w pobliżu 

terenu kolejowego, uważa się, iż narażenie na sytuacje niekorzystne dla zdrowia ludzi są 

znikome. 
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Oznaczenie klas przyjęto wg instrukcji GIOŚ: 

 A–jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych, 

 A1 –oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5, w przypadku osiągnięcia 

poziomu określonego dla fazy II tj. 20 μg/m3, 

 C1 –oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 w przypadku braku 

osiągnięcia poziomu określonego dla fazy II tj. 20 20 μg/m3, 

 C –jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

lub poziomy docelowe, 

 D1 –jeżeli stężenie zanieczyszczeń ozonem troposferycznym na terenie strefy nie 

przekracza poziomu celu długoterminowego, 

 D2 –jeżeli stężenie zanieczyszczeń ozonem troposferycznym na terenie strefy przekracza 

poziom celu długoterminowego. 

 

Tabela nr 5. Klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin 2015 r. Źródło: Ocena roczna jakości powietrza 

w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2015 

L.p. Nazwa substancji Klasa strefy 

1. tlenki azotu A 

2. dwutlenek siarki A 

3. ozon 
A 

D2 

 

Emisja niska 

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych 

stanowi lokalnie poważny problem w szczególności na terenach wiejskich. Źródła niskiej emisji 

są bardzo rozproszone. Charakteryzują się także sezonowością –wyraźnie wzrastają w sezonie 

grzewczym zaś w lecie ich znaczenie jest niewielkie. 

Emisja zanieczyszczeń, ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez 

środowisko; jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną, jako stężenie zanieczyszczeń 

w powietrzu(wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. ditlenku siarki, na 

jednostkę objętości powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń – ilość 

danego zanieczyszczenia osiadającego na powierzchni ziemi. Ze względu, że takie badania nie 

były przeprowadzane na terenie gminy Ostróda, w celu zobrazowania sytuacji posłużono się 

danymi dotyczącymi powiatu ostródzkiego na terenie którego gmina się znajduje. 

 

3.2. Klimat akustyczny 

Rozpoznania stanu klimatu akustycznego środowiska i jego oceny dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 
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w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109). 

Rozporządzenie to podaje nowe zakresy dopuszczalnych poziomów hałasu dla poszczególnych 

rodzajów źródeł w stosunku do klas terenów wyróżnionych ze względu na sposób 

zagospodarowania i pełnione funkcje tj. zabudowa mieszkaniowa, tereny uzdrowiskowe, 

rekreacyjno – wypoczynkowe, szpitale oraz domy opieki społecznej i budynki związane ze stałym 

lub wielogodzinnym pobytem dzieci, uwzględniając przy tym rodzaj obiektu lub działalności 

będącej źródłem hałasu, a także pory dnia i nocy. 

Zagrożenie hałasem i wibracjami charakteryzuje się mnogością źródeł i powszechnością 

występowania. Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu i wibracji, mającymi zasadniczy wpływ 

na klimat akustyczny środowiska, są: trasy komunikacyjne (pojazdy samochodowe, motocykle, 

ciągniki, pociągi), zakłady przemysłowe oraz place budowy na skutek stosowania hałaśliwych i 

wibracyjnych technologii oraz maszyn i urządzeń oraz miejsca publiczne takie jak: centra 

handlowe, deptaki, skwery oraz inne miejsca zbiorowego nagromadzenia ludności. 

Największe znaczenie ma hałas komunikacyjny. Stanowią go przede wszystkim źródła 

liniowe związane z komunikacją drogową i kolejową. 

Hałas o podłożu komunikacyjnym występuje w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i linii 

kolejowych. Jego uciążliwość jest uzależniona od natężenia ruchu, w związku z czym 

podwyższone natężenie hałasu jest notowane w centrach miejscowości. 

Hałas komunikacyjny tj. pochodzący od środków transportu drogowego 

W 2006 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przeprowadził 

pomiary natężenia hałasu komunikacyjnego w mieście Ostróda w celu zidentyfikowania szlaków 

komunikacyjnych mogących potencjalnie stanowić źródła hałasu o szczególnej uciążliwości, 

identyfikacji ewentualnych obszarów szczególnej uciążliwości hałasu, oszacowanie liczby 

mieszkańców potencjalnie narażonych na ponadnormatywną emisję hałasu oraz ogólną ocenę 

stanu klimatu akustycznego Ostródy. Pozyskane dane pozwoliły na ocenę ogólnego stanu 

klimatu akustycznego miasta, z zaznaczeniem jednak, iż wybrane punkty nie są reprezentatywne 

dla klimatu akustycznego terenów osiedli oddalonych od ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 

Szczegółową analizę wyników badań zwarto w opracowaniu p.t. „Monitoring hałasu 

komunikacyjnego miasta Ostróda w 2006 roku”. Przygotowane opracowanie powinny stanowić 

istotne źródło informacji w zakresie planowania przestrzennego, modernizacji i rozbudowy 

istniejącej sieci drogowej, bądź zmian w organizacji ruchu. 
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Tabela. 6 Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Ostródzie w 2006 roku 

 

 

W odległości ok. 220 m na południe od obszaru opracowania, przebiega droga krajowa nr 

16 (przebiegająca z Dolnej Grupy k. Grudziądza do granicy z Litwą w Ogrodnikach). Obecnie nie 

było wykonywanych badań poziomu hałasu komunikacyjnego dla ww. drogi przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie na terenie gminy Ostróda. 

Jednakże zgodnie z danymi GDDKiA, na analizowanym obszarze hałas komunikacyjny 

od drogi krajowej nr 16 wynosi poniżej 55dB (ryc. 17 i 18). 
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Ryc. 23 i 24 Mapa imisji hałasu komunikacyjnego. Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/ 

 

Hałas komunikacyjny tj. pochodzący od środków transportu kolejowego 

Hałas kolejowy jest najłatwiej tolerowanym hałasem komunikacyjnym. Najbardziej 

odczuwalny jest wzdłuż linii kolejowych oraz w pobliżu stacji kolejowych, szczególnie w porze 

nocnej. Uciążliwość ta zależy w dużym stopniu od częstotliwości przejazdów pociągów, ich 

prędkości, stanu torowiska oraz usytuowania torowiska (nasyp, wykop). 

Według informacji zawartych w dokumencie „Stan klimatu akustycznego w Polsce w roku 

2014” opracowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w 2014 roku, 

przy liniach kolejowych wykonano pomiary hałasu w 45 punktach odbioru. Badaniom poddano 

zarówno linie międzyregionalne, jak również regionalne oraz lokalne. 

Na podstawie wszystkich zebranych danych pomiarowych zgromadzonych w bazie 

Ehalas w roku 2014 obliczono udział procentowy emisji hałasu kolejowego zmierzonej w 

odległości 10 i 20 m od torów wyrażonej wskaźnikiem LAeqD(dB) i LAeqN(dB). Wyniki wskazują, 

że w roku 2014 emisja w porze dziennej przy badanych odcinkach kolei nie przekroczyła 70 dB 

Województwo warmińsko-mazurskie, a w tym linia kolejowa 353 Poznań – Skandawa 

sąsiadująca z obszarem opracowania nie była objęta ww. badaniami. 

W związku z powyższym można przypuszczać, iż na terenie opracowania podczas 

przejazdu pociągu może dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U.2014.112), ze względu na 

położenie torowiska na lekkim wyniesieniu, stosunkowo płaskie ukształtowanie terenu w bliskim 

sąsiedztwie linii kolejowej oraz pojedynczej zieleni izolacyjna nasadzonej od strony torowiska. 

Jednakże linie kolejowe są obecnie modernizowane oraz elektryfikowane co wpływa na 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny. 
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Ponadto teren opracowania położony jest w odległości powyżej 10 m od granicy obszaru 

kolejowego zachowując standardy określone w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z 

dnia 28 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.1594 z późn. zm.) „budowle i budynki mogą być 

usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że 

odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”. 

 

3.3. Stan wód 

Ogólna ocena jakości wód 

Podstawą oceny jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(Dz.U.2019.2149). Dokument określa sposób klasyfikacji jednolitych części wód 

powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach 

przejściowych i przybrzeżnych oraz sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Rozporządzenie zmieniło dotychczasowe podejście do sposobu badania i oceny. Punkty 

monitoringowe zlokalizowane są na zamknięciach zlewni tzw. jednolitymi częściami wód (JCW). 

Monitoring prowadzi się w sposób umożliwiający ocenę ich stanu oraz ilościowe ujęcie czasowej 

i przestrzennej zmienności parametrów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych 

i chemicznych. Stan wód dla wód naturalnych określa się, porównując wyniki klasyfikacji 

cząstkowych tj.: oceny stanu ekologicznego z wynikami stanu chemicznego. Stan wód 

sztucznych i silnie zmienionych określa się, porównując wyniki klasyfikacji cząstkowych tj.: ocenę 

potencjału ekologicznego z wynikami stanu chemicznego. 

W zależności od stanu ekologicznego/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego 

stan wód naturalnych, sztucznych i silnie zmienionych może być: dobry lub zły. 

Obszar objęty projektem planu odwadniany jest do jeziora Szeląg Wielki, które położone 

jest w odległości do 0,5 km w kierunku północnym oraz północno-wschodnim. 

Z informacji zawartych w „Raporcie o stanie środowiska województwa warmińsko-

mazurskiego w 2004 r.” badania jeziora Szeląg Wielki wykonano w 1990 r., w wyniku których 

jezioro oceniono na II klasę czystości oraz I kategorię przydatności. 

 

3.4. Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych oraz innych pól 

elektromagnetycznych 

Pole elektromagnetyczne (wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) to pole elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących 

zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Promieniowanie 

elektromagnetyczne (PEM), w tym promieniowanie niejonizujące zaliczane jest do podstawowych 

rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 

Zgodnie z art. 123 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu 
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Środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów 

Pól elektromagnetycznych w środowisku. Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne od 

zawsze występowało w środowisku naturalnym. Pochodzi ono z naturalnych źródeł takich jak 

Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Dodatkowo w środowisku występują sztuczne pola 

elektromagnetyczne, które związane są z techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie 

elektromagnetyczne występuje wszędzie, a jego najważniejszymi źródłami są: 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje i linie energetyczne, 

 nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB –radio i radiostacje amatorskie, 

 wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji, 

 urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe 

itp. 

Ciągły rozwój techniki powoduje znaczny wzrost ilości nadajników radiowo –telewizyjnych 

oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. Na terenie gminy występują stacje bazowe telefonii 

komórkowej w miejscowościach: Stare Jabłonki, Szyldak, Morliny, Lipowo, Wysoka Wieś, 

Bałcyny, Samborowo, Szafranki, Szklarnia. 

W roku 2015 WIOŚ nie dokonywał pomiaru pola elektromagnetycznego na terenie Gminy 

Ostróda. Żaden wynik pomiaru pola elektromagnetycznego w roku 2015 na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego nie przekraczał wartości dopuszczalnej wynoszącej 7 V/m. 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci elektroenergetyczne i urządzenia 

elektroenergetyczne. Dla tego typu inwestycji i urządzeń, które to mogłyby być źródłem emisji fal 

elektromagnetycznych o natężeniu szkodliwym dla człowieka należy postępować zgodnie z 

zaleceniami właścicieli ww. urządzeń i instalacji tj. zachowywać normatywne odległości w 

stosunku do lokowania wszelkiego typu infrastruktury na terenie której przebywać będą ludzie. 

 

3.5. Ogólna ocena obecnego stanu środowiska naturalnego na obszarze 

badań 

Podsumowując powyższe rozdziały stwierdza się, że obecny stan środowiska naturalnego 

jest dobry. Do obszarów pełniących funkcje ekologiczne na badanym terenie można zaliczyć: 

enklawy zadrzewień na terenach rolnych, obszary rowów, zbiorników i cieków wodnych, tereny 

lasów. 

Zagrożeniem na badanym terenie jest intensyfikacja rozproszonej zabudowy. Ponadto 

zagrożeniem jest nieumiejętna i zawyżona produkcja rolna, używająca znacznych ilości nawozów 

mineralnych i organicznych. Omawiany obszar wykorzystywany jest rolniczo, co znajduje 

uzasadnienie w średnich klasach gruntu i dostosowaniem do nich plonów. Jednakże rolnicze 

wykorzystanie terenu wiąże się również ze stosowaniem nawozów, co nie jest tak również dla 

terenów sąsiednich, a w szczególności dla cieków i zbiorników wodnych. 

Spływy powierzchniowe przyczyniają się do przenikania do wód powierzchniowych 

nadmiaru użytych nawozów oraz wypłukiwanych z gruntu pierwiastków śladowych (intensyfikacja 

upraw wzmaga procesy erozji - coraz głębsze orki, coraz bardziej przemieszane grunty). Ogólna 

ocena stanu wód powierzchniowych jest dobra. W odniesieniu do wód podziemnych ich stan 

ocenia się jako dobry, wykonana analiza hydrogeologiczna wskazuje na średnią izolację warstw 

wodonośnych od powierzchni terenu co zapewnia ich średnie zagrożenie na przedostawanie się 
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zanieczyszczeń w głąb gruntu. Dodatkowym zagrożeniem mogą być niekontrolowane odwierty 

studzienne lub do pozyskiwania ciepła z ziemi. 

W odniesieniu do fauny i flory – w związku z różnorodnością siedlisk omawiany tereny 

cechuje duża różnorodność biologiczna. Jednakże na podstawie dostępnych danych na terenie 

opracowania nie zinwentaryzowano siedlisk podlegających ochronie. 

Omawiany obszar wykorzystywany jest rolniczo, co znajduje uzasadnienie w średnich 

klasach gruntu i dostosowaniem do nich plonów. Jednakże rolnicze wykorzystanie terenu wiąże 

się również ze stosowaniem nawozów, co nie jest korzystne dla terenu badań, jak również dla 

terenów sąsiednich, a w szczególności dla cieków i zbiorników wodnych. 

Spływy powierzchniowe przyczyniają się do przenikania do wód powierzchniowych 

nadmiaru użytych nawozów oraz wypłukiwanych z gruntu pierwiastków śladowych (intensyfikacja 

upraw wzmaga procesy erozji - coraz głębsze orki, coraz bardziej przemieszane grunty). Ogólna 

ocena stanu wód powierzchniowych jest dobra. W odniesieniu do wód podziemnych ich stan 

ocenia się jako dobry, wykonana analiza hydrogeologiczna wskazuje na średnią izolację warstw 

wodonośnych od powierzchni terenu co zapewnia ich średnie zagrożenie na przedostawanie się 

zanieczyszczeń w głąb gruntu. Dodatkowym zagrożeniem mogą być niekontrolowane odwierty 

studzienne lub do pozyskiwania ciepła z ziemi. 

 

3.6. Stan infrastruktury technicznej 
Zaopatrzenie w wodę 

Gmina Ostróda objęta jest zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, która dostarczana jest do 

poszczególnych miejscowości 22 wodociągami lokalnymi zmodernizowanymi w latach 2005-

2010r. 

Gminna sieć wodociągowa jest zarządzana przez Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie 

powołany uchwałą Rady Gminy Ostróda w dniu 01.10.2009 r. Zadania ZOK polegają na obsłudze 

mieszkańców gminy wiejskiej w zakresie wodnokanalizacyjnym jak również w zakresie 

przyłączeń do sieci wod–kan. 

System zaopatrzenia w wodę gminy Ostróda składa się z: 

 Studni głębinowych wraz z siecią dystrybucji wody: 

 80 studni głębinowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostróda, 

 22 systemy lokalnych ujęć wody wraz z sieciami wodociągowymi, 

 19 stacji uzdatniania wody (SUW), 

 3 hydrofornie. 

 Studnie przydomowe i wodociągowe sieci zakładowe 

Ujęcia wody 

Lokalne ujęcia wody zarządzana przez ZOK w Ostródzie dostarczają wodę do 

gospodarstw domowych i na cele produkcyjne. Na terenie Gminy Ostróda wykazano 80 studni 

głębinowych. W zasobie UG Ostróda pozostaje 60 studni, pozostałe 20 studni jest własnością 

osób fizycznych lub prawnych. W październiku 2010 r. wykazano nieczynnych bądź wyłączonych 

z eksploatacji 24 studnie, z czego 14 studni to studnie UG. Likwidacja studni bądź wyłączenie jej 

z eksploatacji wiązało się z likwidacją stacji uzdatniania wody na danym terenie, likwidacją 

działalności gospodarczej bądź przyłączeniem sieci lokalnej do sieci gminnej. Eksploatowane 

studnie w 90% pracują już powyżej 25 lat, a tylko 10% studni wywiercono po 1985 roku. 
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Wydajności eksploatacyjna wszystkich czynnych studni przy określonych parametrach 

funkcjonowania wynosi Q – 2.517,3m3/h. 

W gminie Ostróda (na październik 2010 r.) bez możliwości korzystania z wodociągu 

gminnego pozostaje 16 wsi i osad. Największe wsie, to: Lipowo zamieszkałe przez 398 osób, 

Kraplewo – zamieszkałe przez 306 osób, Bałcyny zamieszkałe przez 285 osób, Zajączki 

zamieszkałe przez 198 osób. Pozostałe wsie liczą od 3 do 53 mieszkańców. Na dzień dzisiejszy 

bez możliwości podłączenia do sieci wodociągu gminnego pozostaje 1.376 osób co stanowi ok. 

6% wszystkich mieszkańców gminy. W pięciu wsiach woda rozprowadzona jest z lokalnych 

wodociągów zakładowych, które w chwili obecnej są własnością osób fizycznych bądź prawnych. 

Dlatego też pomiędzy właścicielami lokalnych sieci wodociągowych a mieszkańcami zostały 

zawarte umowy na sprzedaż wody. We wsiach Wałdowo i Lipowo woda jest kupowana przez UG 

od dostawców zewnętrznych. Wałdowo ma dostarczaną wodę z ujęć Ostródy, a 30 rodzin 

mieszkających w Lipowie ma wodę dostarczaną z ujęć będących własnością Rolniczego Zakładu 

Doświadczalnego. 

Dla projektowanej zabudowy projekt planu nakazuje realizację zaopatrzenia w wodę z 

sieci wodociągowej.  

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

W gminie Ostróda jest 37 wsi i osad o liczbie mieszkańców większej od 100 osób, z 

których wszystkie maja zapewniony dostęp do zbiorczej sieci wodociągowej gminnej lub sieci 

zbiorczych innych dostawców.  

Gospodarka ściekowa 

Do lat 90 XX wieku na terenie gminy Ostróda działało kilka oczyszczalni przy PGR-ach 

ograniczających swoją prace do gospodarstw i osiedli mieszkaniowych zamieszkałych przez 

pracowników gospodarstw rolnych. Działały oczyszczalnie w Szyldaku, Smykówku, Bałcynach, 

Zajączkach, Klonowie (gorzelnia), Napromie (gorzelnia), Lichtajnach (gorzelnia). Dopiero w 

latach 90 XX w. rozpoczęto budowę systemów kanalizacji zbiorowej z obszarów sołectwa Stare 

Jabłonki, która odprowadzała ścieki do sieci zbiorczej Ostródy, a dalej do oczyszczalni miejskiej 

w Tyrowie (Tyrowo leży na terenie gminy Ostróda). Decyzja taka była podyktowana 

koniecznością ochrony jezior Szeląg Wielki i Mały. W 1993 roku oddano do eksploatacji 

oczyszczalnie w Samborowie, uruchomiono również dwie małe oczyszczalnie na potrzeby szkoły 

w Lipowie i Przedszkola w Pietrzwałdzie. Gmina Ostróda przejęła również od AWRSP dwie 

oczyszczalnie w Smykówku i Szyldaku. Z liczby 12 oczyszczalni zlokalizowanych na terenie 

gminy Ostróda w 2010 r. 3 oczyszczalnie zostały wyłączone z użytkowania: oczyszczalnia we wsi 

Naprom (gorzelnia), Lichtajny (gorzelnia) i Pietrzwałd (przedszkole). Z pozostałych 9 oczyszczalni 

3 oczyszczalnie we wsi Smykówko, Lipowo i Bałcyny wymagają modernizacji lub wyłączenia z 

pracy ponieważ nie są w stanie utrzymać parametrów narzuconych przez pozwolenie wodno-

prawne. 

System gospodarki ściekowej gminy Ostróda składa się z: oczyszczalni ścieków (w 

Tyrowie, Pietrzwałdzie, Samborowie, Lipowie, Klonowie, Lichtajnach, Zajączkach, Napromie, 

Smykówku, Szyldak, Bałcyny, OW Bajka), systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz 

z przepompowniami, przyłączy do poszczególnych odbiorców, przydomowych oczyszczali 

ścieków, zbiorników bezodpływowych. 

Na terenie gminy Ostróda liczba nieruchomości budynkowych i lokalowych zamyka się 

liczbą 3.976 z czego 2.135 gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci kanalizacji 

zbiorczej i ma podpisane umowy na odbiór ścieków z ZOK Ostróda i RZD Bałcyny. Ze spisu 

rolnego przeprowadzonego w 2003 r. wynikało, że na terenie gminy 990 osób korzystało z 
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lokalnego systemu odprowadzając ścieki do przydomowych zbiorników bezodpływowych, ale w 

wyniku rozbudowy zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2005 – 2010 liczba zbiorników 

zmniejszyła się do 873 szt. Około 54% nieruchomości podłączonych jest to zbiorczej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Największą ilość ścieków przyjmuje oczyszczalnia w Tyrowie, której 

właścicielem jest UM Ostróda – oczyszczalnia obsługuje ok. 6% gospodarstw domowych z liczby 

gospodarstw podłączonych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Ze spisu rolnego 

przeprowadzonego w 2003 r. wynikało, że na terenie gminy funkcjonowało 990 przydomowych 

zbiorników bezodpływowych, ale w wyniku rozbudowy zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej w 

latach 2005 – 2010 liczba zbiorników zmniejszyła się do ok. 873 szt. Na terenie gminy zostało 

zarejestrowanych 16 przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 5 zostało wybudowanych przy 

leśniczówkach będących w zasobie LP. Na 3.976 nieruchomości w gminie Ostróda 3.024 

nieruchomości ma zapewniony odbiór nieczystości płynnych natomiast ok. 950 nieruchomości, 

co stanowi 24%, odprowadza nieczystości płynne w sposób nieewidencjonowany. 

Na terenie gminy kanalizacja burzowa jako element zbiorczej sieci kanalizacji została 

wybudowana we wsiach: Kajkowo - Szafranki, Idzbark, Lubajny, Wałdowo. 

Obszar objęty opracowaniem planu miejscowego położony jest przy drogach publicznych, 

w których poprowadzone są sieci technicznego uzbrojenia, w tym wodociąg i kanalizacja 

sanitarna. Istniejąca zabudowa znajdująca się w granicach opracowania podłączona jest już do 

istniejących sieci poprzez przyłącza. Projektowane tereny zabudowy docelowo będą obsługiwane 

przez istniejącą i rozbudowaną na ten teren infrastrukturę.  

Przebieg sieci wodnej i kanalizacyjnej na terenie objętym planem oraz wokół niego 

zobrazowany został na poniższym rysunku. 

 

Rys. nr 25.  Fragment mapy z naniesionymi sieciami – kanalizacyjną (brązowa linia) i wodociągową (niebieska linia). 

Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl 
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4. Informacja o głównych celach i zwartości projektu planu 

 

4.1. Cel opracowania projektu planu 

Stosowanie do zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, głównym celem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Lubajny-Zwierzewo, jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie sposobów 

ich zagospodarowania i zabudowy, z jednoczesnym uwzględnieniem konieczności kształtowania 

ładu przestrzennego oraz konieczności dostosowania funkcji, struktury zabudowy i intensywności 

zagospodarowania do uwarunkowań przestrzennych i przyrodniczych terenu. 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowano 

w celu wyznaczenia na tym obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, 

terenu zabudowy usługowej – U, teren zabudowy zagrodowej – RM, terenów dróg i ciągów 

pieszo-jednych – KDD, KDW, KDpj, terenu rolniczego – R, teren zieleni naturalnej oraz lasu –Zn, 

ZL, terenów rowów – Wr. 

 

4.2. Ustalenia projektu planu 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składa się z części 

tekstowej oraz z części graficznej. Część tekstowa sporządzona jest w formie projektu uchwały 

Rady Gminy Ostróda, natomiast część graficzna w postaci rysunku projektu planu. Na potrzeby 

prognozy rysunek przeskalowano do skali pasującej do rozmiarów arkuszy papieru. Na w/w 

rysunku zamieszczono również wyrys Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

W granicach projektu planu ustala następujące podstawowe przeznaczenie terenów: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) U - tereny zabudowy usługowej; 

3) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych; 

4) R - teren rolniczy; 

5) ZL - lasy; 

6) Zn - tereny zieleni naturalnej; 

7) Wr – rowy melioracyjne; 

8) KDD - tereny dróg publicznych; 

9) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

10) KDpj - tereny ciągów pieszo – jezdnych. 

 

Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu; 

4) zasad kształtowania krajobrazu; 
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5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną  

i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy  

w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów; 

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,  

na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych 

określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 

przestrzennego województwa; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,  

w tym zakazu zabudowy;  

9) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz 

dóbr kultury współczesnej; 

10) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej. 

11) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym;  

12) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę wynikającą ze wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu. 

 

Plan nie zawiera ustaleń, z racji braku uwarunkowań występowania na terenie objętym 

niniejszym planem, dotyczących sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów. 

 

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami literowymi MN 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 1MN, 3MN, od 7MN do 56MN: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) w ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych dopuszcza się dodatkowo lokalizację:  

a) wiat i altan,  

b) miejsc postojowych, 

c) obiektów małej architektury; 

3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

funkcjonalnych: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne realizować w formie wolnostojącej,  

b) garaże realizować jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub w formie 

budynków  wolnostojących lub połączonych z innymi budynkami, 
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c) budynki gospodarcze i wiaty realizować w formie wolnostojącej lub połączone z innymi 

budynkami niemieszkalnymi, 

d) altany realizować jako wolnostojące, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

f) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust. 2  

niniejszej uchwały; 

4) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 70%,  

b) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej  – 0,05 (5%), 

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej  – 0,25 (25%),  

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,05,  

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,75;  

5) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

mieszkalnych: 

a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) – 

nie wyżej jednak niż 10,0 m, 

b) dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

c) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę, 

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 

koloru czerwonego, brązowego, 

e) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, ceramika, tynki w 

kolorystyce barw pastelowych; 

6) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

gospodarczych, garażowych: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 6,0 m, 

b) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę,  

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 

koloru czerwonego, brązowego, 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, ceramika, tynki w 

kolorystyce barw pastelowych; 

7) ustala się następujące gabaryty, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, altany: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 5,0 m,  

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym lub gontem 

bitumicznym w odcieniach koloru czerwonego, brązowego; 

8) ustala się wysokość obiektów małej architektury – nie wyżej niż 3,0 m; 

9) ustala się wysokość pozostałych obiektów budowlanych – nie wyżej niż 8,0 m; 

10) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej - 1200 m2; 

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 2MN, 4MN, 5MN, 6MN: 
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1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) w ramach przeznaczenia terenu funkcjonalnego dopuszcza się dodatkowo lokalizację:  

a) wiat i altan,  

b) miejsc postojowych, 

c) obiektów małej architektury; 

3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego: 

a) budynki mieszkalne jednorodzinne realizować w formie zabudowy szeregowej o 

maksymalnie 4 segmentach w jednej bryle budynku, 

b) garaże realizować jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalnego lub w formie 

budynków  wolnostojących lub połączonych z innymi budynkami, 

c) budynki gospodarcze i wiaty realizować w formie wolnostojącej lub połączone z innymi 

budynkami niemieszkalnymi, 

d) altany realizować jako wolnostojące, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

f) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust. 2  

niniejszej uchwały; 

4) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 50%, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej  – 0,10 (10%), 

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej  – 0,40 (40%), 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,1,  

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 1,2; 

5) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

mieszkalnych: 

a) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) – 

nie wyżej jednak niż 10,0 m, 

b) dopuszcza się realizację jednej kondygnacji podziemnej, 

c) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle do osi drogi obsługującej 

działkę, 

d) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 

koloru czerwonego, brązowego, 

e) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, ceramika, tynki w 

kolorystyce barw pastelowych; 

6) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

gospodarczych, garażowych: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 6,0 m, 

b) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę,  

c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach 

koloru czerwonego, brązowego, 
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d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, ceramika, tynki w 

kolorystyce barw pastelowych; 

7) ustala się następujące gabaryty, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, altany: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 5,0 m,  

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º 

do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym lub gontem 

bitumicznym w odcieniach koloru czerwonego, brązowego; 

8) ustala się wysokość obiektów małej architektury – nie wyżej niż 3,0 m; 

9) ustala się wysokość pozostałych obiektów budowlanych – nie wyżej niż 8,0 m; 

10) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1500 m2. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami literowymi U 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami od 1U do 4U: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy usługowej; 

2) w ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych dopuszcza się dodatkowo lokalizację:  

a) budynków gospodarczych, 

b) budynków garażowych, 

c) wiat i altan,  

d) miejsc postojowych, 

e) obiektów małej architektury; 

3) usługi należy realizować jako usługi nieuciążliwe; 

4) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

funkcjonalnych: 

a) budynki usługowe realizować jako wolnostojące lub połączone ze sobą, 

b) garaże realizować jako wbudowane w bryłę budynku usługowego lub w formie 

budynków  wolnostojących lub połączonych z innymi budynkami,  

c) budynki gospodarcze i wiaty realizować w formie wolnostojącej lub połączone z innymi 

budynkami nieusługowymi, 

d) altany realizować jako wolnostojące, 

e) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

f) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust.2 niniejszej 

uchwały;  

5) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 50%, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,05 (5%), 

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,35 (35%), 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,05,  

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 0,7; 

6) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

usługowych: 

a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe – nie 

wyżej jednak niż 10,0 m, 
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b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 

45º, kryty dachówką, blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, 

c) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę, 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, szkło, stal, panele 

elewacyjne, tynki w kolorystyce barw pastelowych; 

7) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

gospodarczych i garażowych: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 5,0 m, 

b) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 25º do 

45º, kryty dachówką, blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, 

c) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę, 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, szkło, stal, panele 

elewacyjne, tynki w kolorystyce barw pastelowych 

8) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, 

altany: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 5,0 m, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowych od 20º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, w odcieniach koloru czerwonego, brązowego; 

9) ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 8,0 m; 

10) ustala się minimalną powierzchnię działki budowlanej – 1000 m². 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami literowymi RM 

1. Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 1RM, 2RM, 3RM: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych - tereny zabudowy zagrodowej; 

2) w ramach przeznaczenia terenów funkcjonalnych dopuszcza się dodatkowo lokalizację:  

a) budynków garażowych, 

b) wiat i altan,  

c) obiektów małej architektury; 

3) ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 

funkcjonalnych: 

a) budynki mieszkalne w ramach zabudowy zagrodowej realizować jako wolnostojące, 

b) pozostałe obiekty budowlane wchodzące w skład zabudowy zagrodowej realizować 

jako wolnostojące lub połączone z innymi budynkami niemieszkalnymi, tworząc zespół 

zabudowy; 

c) wiaty, altany realizować jako wolnostojące lub zespolone z budynkiem gospodarczym 

lub budynkiem garażowym; 

d) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

e) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust.2 niniejszej 

uchwały;  

4) ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenów funkcjonalnych: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 50%, 
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b) minimalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,01 (1%), 

c) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki 

budowlanej – 0,40 (40%), 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01,  

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy  – 1,20; 

5) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

mieszkalnych w ramach zabudowy zagrodowej: 

a) wysokość zabudowy do 2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze użytkowe – nie 

wyżej jednak niż 10,0 m, 

b) dopuszcza się wykonanie jednej kondygnacji podziemnej, 

c) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 30º do 

45º, kryty dachówką, blachodachówką w odcieniach koloru czerwonego, brązowego, 

d) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę, 

e) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, drewno, kamień, ceramika, tynki w 

kolorystyce barw pastelowych; 

6) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla budynków 

gospodarczych i garażowych, pozostałych obiektów budowlanych wchodzących w skład 

zabudowy zagrodowej: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 12,0 m, 

b) dachy płaskie kryte papą, membraną lub innymi materiałami bitumicznymi lub 

jednospadowe lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 10º-45º, kryte dachówką, 

blachodachówką, blachą lub gontem bitumicznym w odcieniach koloru czerwonego,  

brązowego, 

c) usytuowanie głównych kalenic budynków – równolegle lub prostopadle do osi drogi 

obsługującej działkę, 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, stal, panele i 

kasetony elewacyjne, tynki w kolorystyce barw pastelowych, 

7) ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla wiaty, 

altany: 

a) wysokość zabudowy – nie wyżej niż 5,0 m, 

b) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci 

dachowych od 10º do 45º, kryte dachówką, blachodachówką, materiałem 

dachówkopodobnym, w odcieniach koloru czerwonego, brązowego; 

8) ustala się maksymalną wysokość pozostałych obiektów budowlanych – 10,0 m; 

9) minimalna powierzchnia działki budowlanej – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonych w 

planie symbolem literowym R 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonych w planie 

symbolem literowym 1R: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – teren rolniczy; 

2) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych; 

3) ustala się rolnicze użytkowanie terenu; 
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Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami literowymi ZL 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami 1ZL, 2ZL: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny lasów; 

2) dopuszcza się leśne użytkowanie terenów funkcjonalnych w rozumieniu leśnej przestrzeni 

produkcyjnej. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolem literowym Zn 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami od 1Zn do 14Zn: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny zieleni naturalnej; 

2) ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych za wyjątkiem sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

3) ustala się wysokość obiektów infrastruktury technicznej – nie wyżej niż 8,0 m. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami literowymi Wr 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami od 1Wr do 5Wr: 

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny rowów melioracyjnych; 

2) ustala się, że wszystkie prace związane z utrzymaniem i modernizacją urządzeń melioracji 

wodnych należy przeprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami literowymi KDD 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD:  

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej; 

2) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego oznaczonego w 

planie symbolem 1KDD, 2KDD – 15,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego oznaczonego w 

planie symbolem 3KDD – szerokość 12,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) ustala się wysokość obiektów budowlanych – nie wyżej niż 8,0 m. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami literowymi KDW 

1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie 

symbolami od 1KDW do 38KDW:  

1) przeznaczenie terenów funkcjonalnych – tereny dróg wewnętrznych; 

2) w ramach przeznaczenia terenów dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 
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3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami 2KDW, 4KDW, 5KDW, 7KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 

17KDW, 18KDW, 21KDW, 23KDW, 24KDW, 26KDW, 30KDW, 36KDW, 38KDW – 6,0 

m, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami 15KDW, 19KDW, 20KDW, 25KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 

31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 37KDW – 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami 3KDW, 10KDW, 16KDW, 22KDW– 10,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

6) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami 1KDW, 6KDW, 8KDW, 9KDW - szerokość zmienna zgodnie z 

rysunkiem planu; 

7) w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami 

5KDW, 7KDW, 8KDW, 10KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 17KDW, 24KDW, 30KDW, 

36KDW, 38KDWprojektuje się plac do zawracania pojazdów; 

8) ustala się wysokość obiektów budowlanych – nie wyżej niż 8,0 m. 

 

Ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w 

planie symbolem literowym KDpj 

Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 

1KDpj:  

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego – teren ciągu pieszo-jezdnego; 

2) w ramach przeznaczenia terenów dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenów funkcjonalnych oznaczonych w 

planie symbolami 1KDpj – szerokość zmienna zgodnie z rysunkiem planu; 

4) ustala się wysokość obiektów budowlanych – nie wyżej niż 8,0 m. 
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4.3. Powiązania ustaleń planu z innymi dokumentami 

Stosownie do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, zapisy projektu planu muszą być zgodne z zapisami Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, w celu zachowania jednorodności i ciągłości 

procesu planistycznego. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Ostróda obszar projektu planu położony jest w większości w Strefie S3 – strefa osadniczo-

przyrodnicza, tylko niewielki skrawek w południowo-zachodniej części obszaru opracowania 

znajduje się w Strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). 

„Strefa S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, obejmująca tereny obrzeżne obszaru 

gminy objęte ochroną przyrodniczą z kompleksami leśnymi i akwenami wód o predyspozycjach 

rozwoju gospodarki leśnej, rybackiej i turystyki, z miejscowościami: Kątno, Stare Jabłonki, 

Zwierzewo, Idzbark, Ostrowin, Pancerzyn, Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Glaznoty, Naprom. 

Obszar rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, a także mieszkaniowych na bazie 

wysokich walorów środowiska przyrodniczego oraz lokalnych zasobów środowiska kulturowego. 

Rozwój obszaru następować będzie w wyniku lokalizacji funkcji związanych z mieszkalnictwem, 

obsługą ruchu turystycznego oraz rekreacji indywidualnej. Uzupełnieniem układu będą funkcje 

usługowe związane z obsługą dróg krajowych. Wysoki reżim gospodarowania przestrzenią 

ogranicza możliwość lokalizowania funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze. Zakłada się tworzenie ścieżek rowerowych oraz turystycznych tras pieszych i 

wodnych, a także lokalizację obiektów związanych z obsługą turystyki pieszej, rowerowej i 

wodnej.” 

„Dla obszarów znajdujących się w strefie S3 strefie osadniczo -przyrodniczej ustala się 

następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

a) studium wyznacza obszary zwartej zabudowy jako tereny wskazane na rysunku 

studium i oznaczone symbolem „granice zwartej zabudowy wsi”, 

b) studium ogranicza możliwość lokalizacji nowej zabudowy do terenów oznaczonych na 

rysunku studium: jako „istniejąca zabudowa” oraz jako „kierunki rozwoju zabudowy”, 

c) ze względu na szczególny charakter obszaru, w tym występowanie terenów cennych 

pod względem przyrodniczym i krajobrazowym studium ustala obowiązek kształtowania nowej 

zabudowy wsi w nawiązaniu do lokalnych tradycji zabudowy (skala i gabaryty zabudowy, 

geometria i kolorystyka dachów, wielkość i proporcje działki, detal i materiały wykończeniowe), 

d) ze względu na optymalizację budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji 

należy przeciwdziałać tendencjom do rozpraszania zabudowy, 

e) poza terenami oznaczonymi na rysunku studium jako tereny zabudowy (obszary 

urbanizacji) studium zakłada możliwość tworzenia nowej zabudowy zagrodowej dla potrzeb 

gospodarstw rolnych, jednocześnie preferuje się przy jej lokalizacji wykorzystanie istniejących 

siedlisk, 
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f) studium ustala ochronę i wzbogacenie zieleni towarzyszącej zabudowie, kształtowanie 

pasów zieleni izolacyjnej między terenami mieszkaniowymi i gospodarczymi oraz wzdłuż dróg, a 

także ochronę alei przydrożnych i cmentarzy z zadrzewieniami, 

g) studium zakłada możliwość przekształceń w granicach obecnej zabudowy wsi w celu 

wprowadzenie funkcji komplementarnych takich jak agroturystyka, turystyka, usługi inne, 

h) wieś Stare Jabłonki powinna pełnić rolę koncentracji funkcji usług turystycznych, 

i) studium zakłada możliwość rozwoju miejscowości Zwierzewo, Kątno, Ruś Mała, Stare 

Jabłonki w części przyjeziornej w granicach wyznaczonych na rysunku studium. 

 

Rys. nr 26.  Wyrys z projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda -  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowe oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Niebieską 

obwiednią oznaczono orientacyjną lokalizację badanego obszaru. 

 

Analizowany obszar nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

4.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

ustaleń projektu planu 

Badany obszar predysponuje do projektowanego zagospodarowania. Jego położenie, 

bezpośrednie sąsiedztwo terenów wsi, sąsiadujące zagospodarowanie (istniejące obiekty 

mieszkaniowe, usługowe) wpływa pozytywnie na rozwój funkcji proponowanej w projekcie planu. 

Realizacja zapisów planu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na teren objęty badaniem 

oraz tereny sąsiednie. Obszar objęty projektem predysponuje do zadanego celu ponieważ pod 

kątem doboru funkcji żadna inna forma zabudowy zgodnie ze Studium nie jest tu wskazana.  

Przy odstąpieniu od realizacji projektu planu na omawianym terenie nastąpi kontynuacja 

obecnej funkcji, co wiąże się z jego rolniczym wykorzystaniem. W związku z czym w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu obecny stan środowiska pozostanie bez zmian. 
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5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 

punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz 

sposoby w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu 

 

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, nałożone zostały na Polskę obowiązki 

związane m.in. z ochroną środowiska.  

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem planistycznym o 

znaczeniu lokalnym. W niektórych przypadkach zasięg oddziaływania skutków jego realizacji 

może wykraczać poza granice obszaru objętego planem. W związku z powyższym należy 

przeanalizować ustalenia projektu planu pod kontem zasad ochrony środowiska ustanowionych 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia lokalizacji 

terenu objętego projektem planu. Według Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016 plan powinien spełniać wymogi związane z kształtowaniem ładu 

przestrzennego jednocześnie pozwalając na racjonalną gospodarkę. 

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 jest kolejnym dokumentem, 

który kładzie nacisk na ideę zrównoważonego rozwoju (ustrojowa zasada zrównoważonego 

rozwoju). Jej znaczenie definiuje jako integrację działań politycznych, społecznych i 

gospodarczych w układach przestrzennych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Źródłem idei zrównoważonego rozwoju była 

Strategia zrównoważonego rozwoju dla Unii Europejskiej, przyjętym na szczycie Rady Europy w 

czerwcu 2001 r. Jego podstawowe założenia dotyczą czterech celów strategicznych rozwiniętych 

w cele szczegółowe i proponowane kierunki działań. Do celów tych należą: ograniczenie zmian 

klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego; 

usprawnienie systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią; odpowiedzialne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

Zgodnie z istniejącymi przepisami i Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, projekt planu 

ma za zadanie zrównoważyć ochronę środowiska wraz z zasadą zrównoważonego rozwoju. Do 

ochrony środowiska obligują Polskę również ratyfikowane umowy. Do najważniejszych umów 

międzynarodowych oraz dyrektyw Unii Europejskiej należą: 

W zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności: 

- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro z 1992 r., 

- Konwencję Berneńską o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r., 

- Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków, 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony naturalnych 

siedlisk oraz dzikiej fauny i flory. 
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W zakresie ochrony powietrza i klimatu: 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro 

z 1992r., 

- Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1997 roku w sprawie oceny i zarządzania 

jakością otaczającego powietrza, 

- Dyrektywa 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji wykorzystania 

energii z OZE. 

W zakresie ochrony wód: 

- Dyrektywa Rady 76/464/WEG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska 

wodnego Wspólnoty, 

- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r., 

- Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych. 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

- Strategia tematyczna w sprawie ochrony gleb 

W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zasobów kulturowych: 

- Europejska Konwencja Krajobrazowa z 2000 r. ratyfikowana przez Polskę w 2006 r. 

W zakresie ochrony ludzi, ich mienia i warunków bytowania: 

- Dyrektywa Rady 2000/14/WE z 8 maja 2000 roku w sprawie emisji hałasu, 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r 

dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli. 

Odnośnie procedury oceny oddziaływania na środowisko: 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

- Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne. 

Do innych, nie wymienionych wcześniej, ustaw, mających na celu ochronę środowiska, 

należą: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1219), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1098), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2021 poz. 624), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz.U. 2021 poz. 779 ), 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U. 2021 

poz. 1326). 

Podsumowując, podstawowym celem polityki kraju jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego (mieszkańców, infrastruktury, zasobów przyrodniczych). Podstawową metodą 

realizacji ekologicznej polityki państwa jest przede wszystkim stosowanie dobrych praktyk 

gospodarowania i zarządzania środowiskowego pozwalające właściwie powiązać realizację 

założeń gospodarczych z efektami ekologicznymi łączącymi wszystkie ich aspekty w harmonijną 

całość. 
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Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnej wagi nabiera aspekt ekologiczny 

w planowaniu przestrzennym ujęty w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016. Plan powinien spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie tj. 

kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. Przez ład przestrzenny 

należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. Natomiast 

w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 nacisk położony jest na ideę 

zrównoważonego rozwoju (ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju), którą definiuje się jako 

integrację działań politycznych, społecznych i gospodarczych w układach przestrzennych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych 

w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. 

Koncepcja przedmiotowa wywodzi się z innego dokumentu ustalonego na szczeblu unijnym. 

Dokumentem tym jest Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego 

rozwoju dla Unii Europejskiej, przyjętym na szczycie Rady Europy w czerwcu 2001 r. Jego 

podstawowe założenia dotyczą czterech celów strategicznych rozwiniętych w cele szczegółowe 

i proponowane kierunki działań. Do celów tych należą: 

 ograniczenie zmian klimatycznych i wzrost znaczenia „zielonej” energii, 

 wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego; 

 usprawnienie systemu transportowego i gospodarowania przestrzenią; 

 odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

Cele ochrony środowiska w przedmiotowym projekcie planu miejscowego zostały 

uwzględnione następująco: 

 W zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności 

 Na terenie objętym projektem planu nie występują obszary o znaczeniu 

międzynarodowym i wspólnotowym wchodzące w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000. Wprowadzone przez analizowany plan miejscowy funkcje, w szczególności dotycząca 

lokalizacji terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej oraz 

zabudowy zagrodowej nie wpłyną negatywnie na występujące poza terenem opracowania 

obszary Natura 2000. 

Projekt planu: 

1. ustala zasady w zakresie ochrony środowiska: 

1) zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko z zakresu zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą; 

2) zakazuje zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) nakazuje utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie technicznym 

umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, 

zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszcza przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 
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5) ustala dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu: 

a) dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem literowym MN 

– jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi 

RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

c) pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie 

akustycznej. 

2. teren planu położony jest poza granicami obszarów objętych prawną ochroną przyrody. 

 W zakresie ochrony wód 

Plan postuluje dla projektowanej zabudowy obowiązek zaopatrzenia w wodę z sieci 

wodociągowej: 

1) zaopatrzenie w wodę należy realizować z sieci wodociągowej; 

2) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych należy realizować z sieci 

wodociągowej lub ze zbiorników przeciwpożarowych, na zasadach określonych 

w przepisach odrębnych. 

 W zakresie ochrony powierzchni ziemi 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi istotne są ustalenia dotyczące  wyposażenia w 

infrastrukturę kanalizacyjno-sanitarną, ograniczające przedostawanie się ścieków do gruntu. Plan 

zawiera następujące ustalenia: 

1) obsługę w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych należy realizować siecią 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków; 

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni uszczelnionych należy odprowadzać do 

otwartej lub zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej, wyposażonej w niezbędne 

urządzenia oczyszczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

3) dopuszcza indywidualne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, w sposób nie 

zagrażający środowisku oraz warunkom gruntowo-wodnym, bez szkody dla działek 

sąsiednich oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

4) gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi. 

 W zakresie ochrony powietrza i klimatu 

1) zaopatrzenie w ciepło należy realizować w sposób indywidualny, z zastosowaniem: 

a) kotłów spełniających normy emisji określone w przepisach odrębnych; 

b) mikroinstalacji wytwarzających ciepło z odnawialnych źródeł energii, za wyjątkiem 

elektrowni wykorzystujących energię wiatrową; 

 W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zasobów kulturowych 

Projekt planu zawiera ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: 

- zachowuje obszary stanowisk archeologicznych o numerach: 

a) AZP 25-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości - VI,  

b) AZP 26-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – IV, 

c) AZP 26-57/9, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – V; 
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- nakazuje ochronę zabytków archeologicznych oraz prowadzenie wszelkiej działalności 

inwestycyjnej w ich obszarze, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki 

nad zabytkami. 

 W zakresie ochrony ludzi, ich mienia i warunków bytowania 

Rozwiązania przyjęte w planie miejscowym dotyczące poszczególnych komponentów 

mają wpływ na jakość życia człowieka. Z uwagi na to, iż każde działanie, ingerencja człowieka w 

środowisko wiąże się z późniejszymi skutkami. Skutki owej ingerencji mogą ponownie mieć wpływ 

na samego człowieka. Dlatego też cel jakim jest ochrona środowiska powinien być uwzględniany 

w projektowanych dokumentach planistycznych. Przyjęte w analizowanym projekcie planu 

ustalenia umożliwiają zainwestowanie terenu przy jednoczesnym zachowaniu zasobów 

środowiska poprzez zachowanie kompromisu społeczno-gospodarczo-środowiskowego. 

Wynikiem tego będzie zrównoważony rozwój.  

Przyjęte rozwiązania w projekcie planu nie kolidują z celami ochrony ustanowionymi na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 
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6. Przewidywane oddziaływanie ustaleń projektu planu na 

środowisko 

 

Wprowadzenie ustaleń projektu planu w życie będzie miało wpływ poszczególne elementy 

środowiska i może powodować uciążliwości wpływające negatywnie na jego stan. Ze względu na 

możliwość wystąpienia ww. uciążliwości, projekt planu wprowadza odpowiednie ustalenia, które 

mają za zadanie zapobiegać przekroczeniu dopuszczalnych wartości parametrów, 

charakteryzujących stan środowiska. Należy mieć na uwadze, iż znaczna część potencjalnych 

zmian w środowisku, związanych z realizacją ustaleń planu będzie zależna od technologii jakie 

zostaną zastosowane przy pracach związanych z realizacją założeń projektu planu. 

 

6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w tym gleby 

 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi w tym gleby 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne R, ZL, Zn, Wr 

Neutralne MN, U, RM, KDD, KDW, KDpj 

Negatywne - 

 

Obszar objęty projektem planu stanowią w większości tereny rolne, wykorzystywane 

rolniczo. Uprawy polowe występują tu w mozaice z łąkami, kompleksami leśnymi, rowami, 

oczkami wodnymi oraz pojedynczymi zabudowaniami ułożonymi przeważnie liniowo wzdłuż dróg. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Na terenach, na których zostanie wprowadzona nowa inwestycja, w wyniku jej realizacji i 

zmiany użytkowania terenu powierzchnia ziemi ulegnie przekształceniu dla potrzeb planowanych 

inwestycji. W wyniku powstania nowego zainwestowania, może nastąpić lokalne uszczelnienie 

podłoża, dodatkowo postawione warunki minimalnej procentowej powierzchni biologicznie 

czynnej redukują wielkości powierzchni nieprzepuszczalnych. 

Powyższe zapisy projektu planu pozwalają na zachowanie w granicach przedmiotowego 

obszaru powierzchni biologicznie czynnych zapewniających infiltrację wód powierzchniowych i 

kształtowanie zieleni, towarzyszącej zabudowie. Dodatkowo, aby ograniczyć negatywne skutki 
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prac ziemnych powinno się powierzchniową warstwę gleby, zdjętą podczas prac budowlanych, 

powtórnie wykorzystać do np. niwelacji terenów drogowych, zagospodarowania całości terenu po 

zakończeniu budowy. W celu zapobiegania możliwościom zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

oraz gleb odpadami, zapisy projektu planu ustalają zagospodarowanie odpadów w sposób 

zgodny z odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi z 

uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (Wr). 

Wyznaczenie w projekcie planu funkcji terenów rolnych, terenów zieleni naturalnej, 

terenów lasów i rowów stanowi kontynuację dotychczasowego sposobu wykorzystania 

omawianego terenu. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, 

pozytywny. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

Tereny dróg służą realizacji głównych funkcji, w związku z tym ich oddziaływanie jest do 

nich zbliżone. Część dróg wyznaczonych w projekcie planu to drogi istniejące, które zapewniają 

obsługę komunikacyjną na badanym obszarze, dlatego też ich oddziaływanie nie zmieni się 

względem obecnego. Nowo powstałe drogi przeznaczone są do obsługi terenów inwestycyjnych. 

Ich oddziaływanie będzie polegało na trwałym usunięciu wierzchniej warstwy litosfery i 

zastąpieniu jej przez powierzchnię sztuczną. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. 

W projekcie planu znalazły się również ustalenia, które pozwalają na ograniczenie 

negatywnego oddziaływania planowanych inwestycji na powierzchnię ziemi. W tym zakresie 

szczególnie istotne są ustalenia dotyczące powierzchni działek budowlanych, nieprzekraczalnych 

linii zabudowy oraz minimalnych procentów powierzchni biologicznie czynnych (dla MN – 70%, 

dla U– 50% , dla RM – 50%). 

 

6.2. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na badanym terenie występuje nieczynne wyrobisko piasku, które obecnie ulega sukcesji 

naturalnej w kierunku leśnym. Ponadto z obserwacji terenowych wynika, iż wyrobisko stanowi 

miejsce wywozu i składowania hałd ziemi, które niwelują na tym obszarze rzeźbę terenu. Projekt 

planu wprowadza na tym terenie funkcję Zn – teren zieleni naturalnej, co wpłynie korzystnie na 

rekultywację tego terenu w kierunku leśnym. 

Generalnie funkcje wyznaczone w projekcie planu, nie będą oddziaływały na zasoby 

naturalne. 
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6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 

Oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne R, ZL, Zn, Wr 

Neutralne MN, U, RM, KDD, KDW, KDpj 

Negatywne R 

 

Na terenie opracowania występują różne cieki wodne (zbiorniki wodne, cieki, rowy 

melioracyjne). Obszar objęty planem znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód 

Podziemnych zgodnie z podziałem na 161 jednolitych części wód podziemnych, w granicach 

JCWPd 40. Natomiast według podziału na 172 JCWPd, który obowiązuje od 2016 r. badany 

obszar lokalizowany jest w granicach JCWPd 39. 

Stan ilościowy oraz chemiczny JCWPd został oceniony jako dobry. W ocenie ryzyka 

osiągnięcie celu środowiskowego (utrzymanie dobrego stanu) nie jest zagrożone. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Realizacja ustaleń projektu planu może spowodować: zwiększenie powierzchni 

nieprzepuszczalnych, co będzie powodowało odwadnianie terenu i okresowe przesuszanie, 

zwiększy zapotrzebowanie na wodę, wzrost ryzyka przedostawania się substancji 

ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych do wód, wzrost liczby zrzucanych ścieków. 

Będą to oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe, stałe i chwilowe, negatywne. 

Zgodnie z założeniami projektowymi realizacja zapisów planu przewiduje 

zapotrzebowanie w wodę oraz wytwarzanie ścieków (sanitarnych i deszczowych). Przewiduje się 

odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe projekt 

planu ustala odprowadzanie poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej lub 

zagospodarowanie we własnym zakresie. 

Aby do minimum ograniczyć ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania 

planowanych funkcji na stan czystości wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów, 

należy zakazać wprowadzania do gleby substancji, które to mogłyby negatywnie wpływać na 

warunki gruntowo-wodnym. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (Wr). 
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Przeznaczenie w projekcie planu terenów na tereny rolnicze, tereny zieleni naturalnej, 

lasów, czy rowów stanowi kontynuację dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu. 

Zachowany zostanie duży udział terenów biologicznie czynnych i utrzymana zdolność infiltracji 

podłoża. Wody opadowe będą przenikać do gruntu zasilając warstwy wodonośne i chroniąc grunt 

przed nadmiernym przesychaniem. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, pozytywny. 

Czynnikiem negatywnie oddziałującym na wody powierzchniowe i podziemne 

przedmiotowego obszaru są zanieczyszczenia obszarowe pochodzące ze spływu 

powierzchniowego w wyniku, którego do wód wprowadza się zanieczyszczenia związane z 

gospodarka rolną – nawozy, środki ochrony roślin. Negatywne oddziaływanie terenów rolnych 

może wystąpić na skutek nieprawidłowego nawożenie pól (np. wylewanie gnojowicy na 

zmarzniętą glebę), niewłaściwe dawki nawozów i nieprawidłowa orka, powodują, że z 

powierzchniowych warstw gruntu wymywane są znaczne ilości biogenów, które wraz ze spływem 

powierzchniowym mogą wpływać na przyspieszenie procesu eutrofizacji zbiorników wodnych. 

Dlatego też stosowanie nawozów wymaga szczególnej ostrożności. 

Projekt planu nakazuje utrzymanie rowów w stałej drożności. W związku z powyższym 

oddziaływanie tych terenów poprzez wykonywanie konserwacji i bieżącego utrzymania rowów 

melioracyjnych w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód, będzie miało charakter 

bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

Przewidywane ograniczenie infiltracji wód opadowych na fragmentach uszczelnionych 

ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne nie będzie 

znaczące dla użytkowania lokalnych zasobów wód podziemnych. Oddziaływania będą miały 

charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.4. Odpady 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 

usługowej (U), tereny zabudowy zagrodowej (RM), tereny rolnicze (R). 

W granicach powyższych terenów funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie 

planu przewiduje się wzrost ilość odpadów charakterystycznych dla danego sektora 

gospodarczego. Zgodnie z zapisami projektu planu gospodarkę odpadami ustala się 

zgodnie z odpowiednimi planami gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z 

uwzględnieniem możliwości segregacji odpadów. 
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6.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat 

 

Oddziaływania na powietrze atmosferyczne 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe U, KDD, KDW, KDpj 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr 

Neutralne - 

Negatywne KDD, KDW, KDpj 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Oddziaływaniem pozytywnym, długoterminowym, bezpośrednim i stałym związanym z 

ww. terenami zabudowy będzie stosowanie do celów grzewczych: paliw nie powodujących 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku oraz odnawialnych źródeł 

energii, co zmniejszy ilość zanieczyszczeń w atmosferze. 

Na terenach nowo projektowanej zabudowy oraz w projektowanych pasach drogowych w 

czasie wykonywania prac budowlanych może wystąpić okresowe pylenie oraz emisja 

zanieczyszczeń gazowych pochodzących z maszyn i urządzeń budowlanych. Uciążliwości te 

mogą występować krótkookresowo w skali lokalnej i będą ograniczone do terenów prowadzonych 

prac budowlanych. 

Oddziaływaniem negatywnym, pośrednim, długoterminowym i chwilowym terenów 

usługowych będzie okresowy wzmożony ruch samochodowy w miejscu świadczenia usług. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (W). 

Przeznaczenie analizowanego obszaru na tereny rolne, tereny zieleni naturalnej, lasy oraz 

rowy stanowi kontynuację dotychczasowego użytkowania. Utrzymanie dotychczasowego 

sposobu przeznaczenia terenu będzie sprzyjało zachowaniu korzystnego topoklimatu. 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

Budowa dróg utwardzonych może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia natężenia 

ruchu samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję hałasu oraz zanieczyszczeń 

do atmosfery. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, 

negatywny. 
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6.6. Klimat akustyczny 

Projekt planu ustala obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z 

przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 

- MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

- pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie akustycznej. 

Tabela nr 7. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z 

wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby (Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.112)). 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział czasu 

odniesienia równy 1 

najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

1 a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy 

związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki 

społecznej 

d) Tereny szpitali w 

miastach 

61 56 50 40 

Objaśnienia: 
1) 

W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Oddziaływanie negatywne, krótkoterminowe może wystąpić na etapie prac budowlanych 

i związane będzie z uciążliwościami emitowanymi przez pracujące maszyny, tj. głównie z hałasem 

i obniżeniem jakości krajobrazu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że oddziaływanie akustyczne 

na środowisko występujące okresowo w trakcie prac budowlanych nie podlega regulacjom 

prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. 

Projekt planu ustala dopuszczalne poziomy hałasu na terenach projektowanych funkcji. 

W związku z tym przewidywane zagospodarowanie terenu związane z zabudową w trakcie jej 

normalnej eksploatacji nie powinno generować uciążliwości dla ludzi. 
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Ponadto w celu zmniejszenia uciążliwości związanych z projektowanymi funkcjami, 

projekt planu nakazuje stosowanie technologii ograniczającej do minimum hałas powstawały 

podczas realizacji zabudowy. 

Na terenach zabudowy usługowej (U) można spodziewać się hałasu związanego głównie 

z obsługą danych terenów. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, lokalne. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (W). 

Przeznaczenie analizowanego obszaru na tereny rolne, tereny zieleni naturalnej, lasy oraz 

rowy stanowi kontynuację dotychczasowego użytkowania. Praca maszyn rolniczych na terenach 

rolnych wiąże się z generowaniem hałasu, jednakże są to prace okresowe. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

Budowa dróg utwardzonych może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia natężenia 

ruchu samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję hałasu. Jednakże biorąc pod 

uwagę, iż drogi, przeznaczone są do obsługi niewielkiego ruchu zmiany będą nieznaczne. 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, negatywny. 

 

6.7. Oddziaływanie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

Pole elektromagnetyczne – zgodnie z art. 3 pkt 18) ustawy Prawo ochrony środowiska z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219), ilekroć w tej ustawie jest mowa o polach 

elektromagnetycznych – rozumie się przez to pola elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz; szczególny stan materii, 

charakteryzujący wszelkie oddziaływania pomiędzy ładunkami elektrycznymi, prądami 

elektrycznymi i dipolami magnetycznymi równocześnie za pośrednictwem pola elektrycznego i 

pola magnetycznego. Pole elektromagnetyczne opisują takie wielkości fizyczne jak np. gęstość 

mocy pola, podawana w watach na metr kwadratowy (W/m2), natężenie składowej elektrycznej 

pola, podawane w woltach na metr (V/m), natężenie składowej magnetycznej pola, podawane w 

amperach na metr (A/m). 

Wyróżniamy dwa rodzaje źródeł pola elektromagnetycznego występującego w środowisku: 

naturalne, obejmujące naturalne promieniowanie Ziemi, Słońca i jonosfery oraz sztuczne. 

Szczególnie powszechne są sztuczne źródła pola elektromagnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz- głównie urządzenia elektryczne. Specyfika pola elektromagnetycznego 

wytwarzanego przez takie urządzenia powoduje, że można w jego przypadku oddzielnie 

rozpatrywać składową elektryczną i magnetyczną. Pole magnetyczne towarzyszy każdemu 

przepływowi prądu, a pole elektryczne występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się napięcie 

elektryczne. 

Do pozostałych sztucznych źródeł pola elektromagnetycznego średnich  

i wysokich częstotliwości należą przede wszystkim radiowo-telewizyjne stacje nadawcze, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, urządzenia radiolokacyjne używane w sektorze wojskowym oraz 

urządzenia radionawigacyjne portów lotniczych i portów morskich. Ponadto istotnym źródłem pola 

elektromagnetycznego jest również radiokomunikacja amatorska, w tym stacje fal długich i 

nadajniki CB. 
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Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 r. poz. 2448 z późn. zm.). 

Na terenie objętym opracowaniem występują sieci elektroenergetyczne średniego napięcia. 

Dla tego typu inwestycji oraz stacji bazowych telefonii komórkowej itp. urządzeń, które to mogłyby 

być źródłem emisji fal elektromagnetycznych o natężeniu szkodliwym dla człowieka wskazano 

postępowanie zgodnie z zaleceniami właścicieli w/w urządzeń i instalacji tj. zachowywanie 

normatywnych odległości w stosunku do lokowania wszelkiego typu infrastruktury na terenie 

której przebywać będą ludzie. 

 

6.8. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność 

biologiczną 

 

Oddziaływania na szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczną 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Neutralne KDD, KDW, KDpj 

Negatywne KDD, KDW, KDpj 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Oddziaływanie na etapie realizacji ustaleń planu będzie sprowadzało się do miejscowego 

usunięcia wierzchniej warstwy ziemi z istniejącą roślinnością. W związku z tym, że aktualny stan 

roślinności stanowi tereny upraw rolnych, w związku z czym nie przedstawia szczególnych 

walorów przyrodniczych, przekształcenie stanu zieleni nie będzie istotnym oddziaływaniem na 

środowisko. Ponadto na terenach objętych projektem planu wyznacza się minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej, co warunkuje zagospodarowanie terenu zielenią. 

Na etapie realizacji zapisów projektu mpzp możliwa jest migracja niektórych gatunków 

zwierząt z terenów objętych pracami budowlanymi. Takiej reakcji można oczekiwać ze względu 

na uciążliwości związane z funkcjonowaniem sprzętu budowanego (hałas, drgania spaliny, 

nasilona obecność ludzi). Można przewidywać, że migracja ta będzie czasowa i nastąpi na tereny 

sąsiednie. Jednakże, ze względu na to, iż dla obserwowanej fauny, w szczególności ptaków, 

poziom antropopresji stanowi czynnik tła, przewiduje się, iż z pewnością znaczna część z 

obecnych tu ptaków będzie wykorzystywała opisywany teren jak dotychczas, także w trakcie 
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realizacji założeń projektu planu. Jednakże w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się liczne 

tożsame siedliska, które mogą być wykorzystywane przez te ptaki jako teren żerowania (tereny 

rolne, enklawy śródpolne, oczka wodne), w związku z czym nie przewiduje się, by realizacja 

założeń projektu planu znacząco negatywnie oddziaływała na populacje ptaków opisywanego 

terenu. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (W). 

Utrzymanie terenów zieleni naturalnej i lasów w dotychczasowym użytkowaniu będzie 

miało bezpośredni, długoterminowy, stały i pozytywny wpływ na szatę roślinną, świat zwierzęcy i 

różnorodność biologiczną. Na obszarach oznaczonych symbolem ZN (tereny zieleni naturalnej) 

sugeruje się zakaz zasypywania zagłębień terenu i naturalnych oczek wodnych, ograniczenie 

wycinki do minimum oraz zakaz grodzenia terenów ze względu na migracje zwierząt. Ponadto 

sugeruje się zakaz zmiany ukształtowania. Takie zmiany wpłyną na podtrzymanie różnorodności 

biologicznej na analizowanym terenie. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

Oddziaływanie związane z terenami komunikacyjnymi będzie miało niewielki wpływ na 

szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczną. W wyniku prac budowlanych zostanie 

zniszczona częściowo szata roślinna, która następnie może zostać odbudowana po zakończeniu 

procesu budowlanego. Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię objętą tego rodzaju 

przeznaczeniem, oddziaływanie to będzie miało niewielki zasięg i siłę. Oddziaływania będą miały 

charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.9. Oddziaływanie na krajobraz 

 

Oddziaływania na krajobraz 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr 

Neutralne KDD, KDW, KDpj 

Negatywne - 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 
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Na terenach zainwestowanych nie zmieni się charakter oddziaływań. Przy wprowadzeniu 

nowo projektowanej zabudowy projekt planu ustala m.in. zastosowanie do budowy budynków 

materiałów tradycyjnych takich jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych 

co sprzyja zachowaniu harmonii w krajobrazie. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, 

długotrwałe, stałe i pozytywne. 

Ponadto podczas realizacji założeń projektu planu początkowo może wprawdzie ucierpieć 

estetyka przedmiotowego terenu (oddziaływania niekorzystne krótkoterminowe, chwilowe), co 

będzie związane z procesami budowlanymi. Na etapie funkcjonowania zabudowy, projektowane 

budynki swym charakterem i kubaturą nie powinny jednak odbiegać od zabudowy sąsiednich 

terenów. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (W). 

Pozytywne oddziaływanie długoterminowe, bezpośrednie i stałe będzie związane z 

utrzymaniem lasów i zieleni naturalnej w dotychczasowym zagospodarowaniu, co bardzo 

korzystnie wpływa na krajobraz obszaru opracowania. Mozaika terenów rolnych, terenów 

zadrzewionych, oraz oczek śródpolnych wpłynie na poprawę wizualną krajobraz. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

W projekcie planu uwzględniono obszary obejmujące tereny komunikacyjne. 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

  

6.10. Oddziaływania na zabytki i dobra materialne 

 

Projekt planu ustala w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej: 

- zachowuje obszary stanowisk archeologicznych o numerach: 

a) AZP 25-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości - VI,  

b) AZP 26-57/8, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – IV, 

c) AZP 26-57/9, nr stanowiska archeologicznego w miejscowości – V; 

- nakazuje ochronę zabytków archeologicznych oraz prowadzenie wszelkiej działalności 

inwestycyjnej w ich obszarze, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony i opieki 

nad zabytkami. 

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu ustaleń projektu planu 

na zabytki. 
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6.11. Oddziaływania na życie i zdrowie ludzi 

 

Oddziaływania na życie i zdrowie ludzi 

Rodzaj 

Bezpośrednie MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne MN, U, RM, R, ZL, Zn, Wr, KDD, KDW, KDpj 

Neutralne - 

Negatywne - 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy usługowej (U), 

tereny zabudowy zagrodowej (RM). 

Oddziaływanie negatywne, krótkoterminowe może wystąpić na etapie prac budowlanych 

i związane będzie z uciążliwościami emitowanymi przez pracujące maszyny, tj. głównie z hałasem 

i obniżeniem jakości krajobrazu. Ponadto należy zwrócić uwagę, że oddziaływanie akustyczne na 

środowisko występujące okresowo w trakcie prac budowlanych nie podlega regulacjom prawnym 

z zakresu ochrony przed hałasem. 

Projekt planu ustala dopuszczalne poziomy hałasu na terenach projektowanych funkcji. 

W związku z tym przewidywane zagospodarowanie terenu związane z zabudową w trakcie jej 

normalnej eksploatacji nie powinno generować uciążliwości dla ludzi. 

Omawiany projekt planu zakazuje lokalizacji przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko, co uniemożliwia wprowadzenia inwestycji zawartych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znaczącą oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), a które to mogłyby wpłynąć 

negatywnie na życie i zdrowie mieszkańców. 

Ponadto w związku ze zlokalizowaniem w obrębie omawianego obszaru szeregu 

czynnych sieci i urządzeń elektroenergetycznych, projekt planu wyznacza pasy technologiczne o 

szerokości 14 m, w których ograniczono zagospodarowanie terenu, jak również ustala, aby nową 

zabudowę lokalizować z uwzględnieniem tychże sieci. Jednocześnie należy podkreślić, iż 

wyznaczenie pasów technicznych określa obszary, w których zamyka się ponadnormatywne 

oddziaływanie linii w zakresie pół elektromagnetycznych i hałasu. Poza obrębem pasów 

technologicznych nie występuje ponadnormatywne oddziaływanie linii w zakresie emisji pól 

elektromagnetycznych oraz hałasu. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. 

Poza południową granicą omawianego obszaru przebiega linia kolejowa. Tereny 

infrastruktury kolejowej stanowią z jednej strony źródło hałasu, co jest oddziaływaniem 
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negatywnym, bezpośrednim, długoterminowym i chwilowym. Z drugiej strony stanowią 

alternatywę dla komunikacji samochodowej, zmniejszają ilość emitowanych zanieczyszczeń. 

Jednakże teren opracowania położony jest w odległości 13-14 m od granicy obszaru kolejowego 

zachowując standardy określone w art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 

2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2013.1594 z późn. zm.) „budowle i budynki mogą być usytuowane w 

odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi 

skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m”. 

Tereny rolnicze (R), tereny zieleni naturalnej (Zn), lasy (ZL), rowy (W). 

Podtrzymanie funkcji terenów rolnych, terenów zieleni naturalnej, lasów oraz rowów 

zachowuje wartości przyrodnicze terenów otwartych co wpływa pozytywnie na życie i zdrowie 

ludzi. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny. 

Tereny dróg publicznych (KDD), tereny dróg wewnętrznych (KDW), teren ciągów pieszo-

jezdnych (KDpj). 

W bezpośrednim sąsiedztwie dróg nastąpi wzrost natężenia hałasu i zanieczyszczenie 

powietrza, Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.12. Oddziaływanie na obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie jest 

położony w obrębie żadnej formy ochrony przyrody w świetle ustawy z dnia16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. 2015, poz. 1651 ze zm.) w tym w obszarach Natura 2000. 

Jednakże w odległości ok. 330 m w kierunku południowym od granicy obszaru 

opracowania przebiega granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Rzeka Drwęca 

(PLH280001). Jak wspomniano w niniejszej „Prognozie” z posiadanych danych dotyczących 

inwentaryzacji ww. obszaru Natura 2000 wykonanej na potrzeby projektu Planu Zadań 

Ochronnych dla powyższego obszaru, wynika, iż w odległości do ok. 2,0 km zinwentaryzowano 

następujące zwierzęta: ssaki - wydra (Lutra lutra), ryby – piskorz (Misgurmus fossilis), koza 

pospolita (Cobitis taenia), różanka europejska (Rhodeus amarus). 

Z informacji zawartych w projekcie PZO do zagrożeń dla powyższych gatunków 

wymieniono: 

 wydra (Lutra lutra) – 

 Spływ substancji chemicznych z okolicznych pól uprawnych (opryski), wpływa na 

stopień zanieczyszczenia wód, mający wpływ na kształtowanie zoocenoz 

hydrobiontów, stanowiących bazę żerową gatunku. 

 Bezpośrednie ograniczenie bazy żerowej wydry będące konsekwencją kłusownictwa 

na ryby, głównie na gatunki ryb innych niż karpiowate; postępująca intensyfikacja 

kłusownictwa prowadzić będzie do uszczuplania bazy żerowej, co może spowodować 

trwałe zmiany w zasobności siedliska. 

 Z uwagi na występowanie obcych gatunków inwazyjnych w rejonie doliny górnej 

Drwęcy, istnieje znaczne prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, w ciągu 

najbliższych lat. Współwystępowanie obcych gatunków inwazyjnych, wykorzystujących 

to samo siedlisko (jenot) oraz dzielących te same zasoby bazy żerowej (norka 

amerykańska). 
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 Możliwe negatywne oddziaływanie na zoocenozy ryb, w wyniku planowanych 

inwestycji związanych z jazem komunalnym. 

 Wzrost śmiertelności osobników w wyniku kolizji z pojazdami mechanicznymi wraz ze 

wzrostem motoryzacji (ilości pojazdów i natężenia ruchu) oraz ułatwionym dostępem 

do nadbrzeżnej strefy Drwęcy i dopływów, w granicach ostoi. 

 Bezpośrednie zagrożenie powodujące wzrost śmiertelności osobników mogą stanowić 

zarówno wszelkie zorganizowane, jak i nielegalne rajdy pojazdów mechanicznych 

(samochodów osobowych, przeprawowych 4x4, quadów, motocross itp.); 

 piskorz (Misgurmus fossilis) – Brak istotnych oddziaływań mogących zagrozić trwaniu 

populacji na stanowisku. Warunki siedliskowe korzystne dla występowania piskorza. 

Potencjalnym zagrożeniem jest prowadzenie, w sposób nieuwzględniający wrażliwości 

gatunku, gospodarki rybacko - wędkarskiej. Na stan populacji gatunku w granicach 

obszaru może wpływać zarówno prowadzenie miejscowo intensywnych zarybień 

wybranymi gatunkami, jak również miejscowa nasilona presja wędkarska. Niezbędne jest 

dostosowanie wszelkich działań w zakresie gospodarki rybacko- wędkarskiej z podmiotem 

odpowiedzialnym za koordynowanie funkcjonowania obszaru Natura 2000 do priorytetów 

ochrony przymiotów ochrony obszaru w oparciu o najbardziej aktualny stan wiedzy na 

temat przymiotów ochrony. 

 koza pospolita (Cobitis taenia) - Brak drożności ekologicznej ogranicza możliwości 

przemieszczania się osobników dorosłych i wymianę puli genowej. Potencjalnym 

zagrożeniem jest prowadzenie, w sposób nieuwzględniający wrażliwości gatunku, 

gospodarki rybacko - wędkarskiej. Na stan populacji gatunku w granicach obszaru może 

wpływać zarówno prowadzenie miejscowo intensywnych zarybień wybranymi gatunkami, 

jak również miejscowa nasilona presja wędkarska. Niezbędne jest dostosowanie 

wszelkich działań w zakresie gospodarki rybacko- wędkarskiej z podmiotem 

odpowiedzialnym za koordynowanie funkcjonowania obszaru Natura 2000 do priorytetów 

ochrony przymiotów ochrony obszaru w oparciu o najbardziej aktualny stan wiedzy na 

temat przymiotów ochrony. 

 różanka europejska (Rhodeus amarus) - Brak drożności ekologicznej ogranicza 

możliwości przemieszczania się osobników dorosłych i wymianę puli genowej. 

Oddziaływanie o stosunkowo małym znaczeniu w przypadku różanki. Potencjalnym 

zagrożeniem jest prowadzenie, w sposób nieuwzględniający wrażliwości gatunku, 

gospodarki rybacko - wędkarskiej. Na stan populacji gatunku w granicach obszaru może 

wpływać zarówno prowadzenie miejscowo intensywnych zarybień wybranymi gatunkami, 

jak również miejscowa nasilona presja wędkarska. Niezbędne jest dostosowanie 

wszelkich działań w zakresie gospodarki rybacko- wędkarskiej z podmiotem 

odpowiedzialnym za koordynowanie funkcjonowania obszaru Natura 2000 do priorytetów 

ochrony przymiotów ochrony obszaru w oparciu o najbardziej aktualny stan wiedzy na 

temat przymiotów ochrony. 

 

W odniesieniu do położonych w odległości do 2,0 km od omawianego obszaru 

opracowania zinwentaryzowanych w ramach Inwentaryzacji z lat 2006-2008 RDLP siedlisk 

przyrodniczych i zwierząt: 

 91D0-1 – brzezina bagienna – w kierunku północno-zachodnim od obszaru opracowania, 
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Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Siedlisko jest bardzo wrażliwe na zmiany warunków hydrologicznych i troficznych. Dlatego 

podstawowym wymogiem jego ochrony jest bezwzględny zakaz odwadniania brzezin oraz 

terenów do nich przyległych, a wpłatach przesuszonych konieczne jest podniesienie poziomu 

wód. W niektórych silnie przesuszonych płatach konieczne jest również usuwanie podszytu, a 

czasami nawet drzewostanu. Zagrożeniem dla brzeziny bagiennej jest także wprowadzanie 

świerka na obszarach jej występowania. Obcy geograficznie świerk doskonale rozwija się na 

siedlisku typowym dla brzeziny bagiennej i prowadzi do degradacji siedliska. Istotne jest więc 

odpowiednie planowanie gospodarki leśnej i niewprowadzanie świerka w otoczeniu brzeziny 

bagiennej. (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 

2010 r.). 

 91E0b – łęgi olszowe, olszowo-jesionowe i jesionowe – zinwentaryzowane zostały od 

północy, wschodu, południa i zachodu, 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Podstawowym warunkiem zachowania niżowych łęgów jesionowo-olszowych jest 

utrzymanie naturalnego reżimu wodnego tych siedlisk. Intensyfikacja prac melioracyjnych oraz 

regularna konserwacja rowów mogą prowadzić do obniżania poziomu wód gruntowych i 

przekształceń w kierunku grądów, natomiast nieprzemyślane działania w zakresie małej retencji 

może spowodować podtapianie i olsowienie łęgów. W obydwu przypadkach następują zmiany 

biotopów, składu florystycznego i stopniowy zanik siedliska. 

Jednym z głównych zagrożeń dla niżowych lasów jesionowo-olszowych są zbyt 

intensywne zabiegi gospodarcze, zwłaszcza stosowanie rębni zupełnej w łęgach. W powolnie 

regenerujących się zbiorowiskach następuje w takim przypadku katastrofalne obniżenie 

różnorodności biologicznej. Ginie wiele stenotopowych gatunków leśnych. 

Powstawanie nietypowych łęgów może być skutkiem tzw. łęgowienia olsów, np. na 

obrzeżach jezior, w warunkach przesuszenie podłoża. Zbiorowiska te charakteryzują się 

specyficzną strukturą. Brak jest podtopionych dolinek charakterystycznych dla olsów, zachowują 

się jedynie lekko wyniesione struktury dawnych kęp, ale podszyt i runo nie mają już układu 

mozaikowatego i zawierają składniki obu typów zbiorowisk, z dominacją łęgów. Zagrożenie 

inwazją gatunków obcego pochodzenia, dotyczy głównie przesuszonych postaci, do których 

wchodzi niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens parviflora). Wzdłuż cieków w łęgach 

rozprzestrzeniają się również rudbieka naga (Rudbeckia laciniata) i gatunki z rodzaju nawłoć 

(Solidago). 

Niepokojącym zjawiskiem nasilającym się w ciągu ostatnich lat jest masowe zamieranie 

jesionów, zaburzające właściwą strukturę gatunkową drzewostanów łęgowych. Pomimo dość 

licznych badań nie zdiagnozowano dotąd przyczyn tego zjawiska. Prawdopodobnie kompleksowo 

oddziałują zmiany siedliska abiotycznego (osuszenie) i m.in. infekcje grzybów patogenicznych, 

atakujących system korzeniowy. (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. 

Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 91D0–2a – sosnowe bory bagienne typowe – w kierunku północnym od omawianego 

obszaru, 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 
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Bory bagienne są siedliskiem związanym ze specyficznymi warunkami hydrologicznymi, 

dlatego podstawowym warunkiem ich zachowania i ochrony jest zapewnienie niezmiennych 

stosunków wodnych zarówno siedliska, jak i jego zlewni. W przypadku borów przesuszonych 

konieczne jest odtworzenie wcześniej panujących warunków hydrologicznych. (Siedliska i gatunki 

Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 9110-1 – kwaśna buczyna niżowa – w kierunku północnym od omawianego obszaru, 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Dla zachowania właściwego stanu kwaśnych buczyn należy stare, najcenniejsze płaty 

utrzymać w stanie niezmienionym. W drzewostanach z sosną lub innymi gatunkami ekologicznie 

i geograficznie obcymi, w dłuższym okresie czasu powinno wprowadzić się las czysto bukowy, 

co najwyżej z jednostkowym udziałem sosny, dębu i jarzębu. Konieczne jest stosowanie rębni 

stopniowej z długim okresem odnowienia i pozostawienia ok. 5% powierzchni ze starym 

drzewostanem. (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława 

Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 9160 – grąd subatlantycki - zinwentaryzowany został od północy, wschodu, południa i 

zachodu, 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Uprzywilejowane stany tego siedliska to przede wszystkim wielogatunkowe i 

różnowiekowe drzewostany liściaste z udziałem martwego drewna, które zapewniają trwałość 

ekosystemu oraz największą różnorodność gatunkową flory i fauny. Duże zróżnicowanie 

edaficzne, glebowe, fizjograficzne i makroklimatyczne oraz oddziaływania antropogeniczne 

związane ze sposobem prowadzenia gospodarki leśnej w poszczególnych nadleśnictwach nie 

dają podstaw do formułowania schematycznych zaleceń ochronnych. (Siedliska i gatunki Natura 

2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 3150 - naturalne jeziora eutroficzne – w kierunku południowo-wschodnim od obszaru 

opracowania, 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedliska lub jego poprawy 

polegają na przeciwdziałaniu procesowi eutrofizacji. Dotyczy to działań na poziomie zlewni 

bezpośredniej i pośredniej: 

- w aspekcie gospodarki leśnej wskazane jest zapobieganie całkowitym wyrębom 

drzewostanu ze stref przyległych do zbiorników. Należy doprowadzić do likwidacji 

dzikich wysypisk śmieci i wylewisk nieczystości. 

- ograniczenie stosowania nawozów w rolnictwie, przyczyni się to do zredukowania 

spływ biogenów z gruntów ornych. Problemem jest hodowla: trzody, bydła, drobiu 

generująca znaczne ilości gnojowicy wylewanej na pola. W zlewniach jezior należy 

zakazać budowy wielkoprzemysłowych ferm i tuczarni drobiu i trzody chlewnej. 

- jeziorom eutroficznym nie szkodzi umiarkowana gospodarka rybacka. Intensywna 

gospodarka rybacka powinna być starannie planowana tak, by nie szkodzić 

jeziorom. Zakazana powinna być hodowla sadzowa, dokarmianie ryb, ponieważ 

ten typ gospodarki rybackiej zagraża siedlisku. Jeziora eutroficzne znajdujące się 

w zasobach LP są i mogą być dzierżawione wędkarzom. 
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- poprawa walorów przyrodniczych może zostać osiągnięta poprzez zabiegi oparte 

na biomanipulacji – poprzez zwiększenie populacji ryb drapieżnych, w 

konsekwencji można spodziewać się poprawy warunków troficznych zbiornika. W 

jeziorach spełniających wymogi siedliska 3150 należy zakazać introdukcji ryb 

roślinożernych (amur, tołpyga). (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją 

prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 7110 – torfowisko wysokie z roślinnością torfotwórczą - w kierunku południowo-

wschodnim od obszaru opracowania. 

Ogólne warunki utrzymania właściwego stanu zachowania siedlisk lub jego poprawy 

Podstawowym i bezwzględnym warunkiem zachowania istniejących powierzchni żywych 

torfowisk wysokich jest zachowanie lub odtworzenie naturalnych warunków hydrologicznych. 

Należy jednak mieć na uwadze, że torfowiska wysokie są ekosystemami wrażliwymi zarówno na 

odwodnienie jak i zalanie. Ewentualna poprawa warunków wodnych powinna być poprzedzona 

dobrym rozpoznaniem sytuacji topograficznej i hydrologicznej oraz uwzględniać specyfikę 

obiektu. Ochronę czynną polegającą na usuwaniu roślinności drzewiastej należy traktować jako 

ostateczność w przypadkach gdy brak jest możliwości poprawy warunków wilgotnościowych. 

(Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 1337 – bóbr europejski – w kierunku południowym od obszaru opracowania, nad rzeką 

Drwęcą - 4 osobniki, 

Zalecane sposoby działań ochronnych 

Z najważniejszych sposobów prowadzenia ochrony aktywnej gatunku należy wymienić: 

ustanawianie strefy buforowej o szerokości 20-50 metrów wzdłuż cieków i zbiorników wodnych, 

w której nie prowadzi się działań gospodarczych z wyjątkiem sadzenia w niej preferowanych 

przez bobry gatunków drzew i krzewów oraz ewentualne dalsze reintrodukcje bobrów w celu 

wzbogacenia różnorodności genetycznej populacji. 

W przypadku zabudowy hydrotechnicznej (jeżeli w ogóle jest ona konieczna) stosowanie 

takich rozwiązań inżynieryjnych, które zmniejszają uciążliwość inwestycji dla środowiska, 

najlepiej już na etapie projektowania. (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. 

Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 1188 – kumak nizinny – zinwentaryzowano 3 stanowiska w promieniu 2 km od granic 

omawianego terenu, jedno w kierunku północno-wschodnim, dwa w kierunku południowo-

wschodnim, 

Zalecane sposoby działań ochronnych 

Na badanym terenie gatunek ten należy chronić głównie poprzez zachowanie jego 

siedlisk. Dotyczy to zarówno odpowiednich zbiorników wodnych dogodnych do odbycia godów, 

jak i terenów przyległych, na których znajdują się zimowiska. 

Największe znaczenie na tym obszarze mają działania mające na celu utrzymanie lub 

podwyższanie poziomu wód gruntowych. (Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr 

hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

 1355 – wydra – 3 osobniki w kierunku południowo-wschodnim  

Zalecane sposoby działań ochronnych 
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Zagrożeniem dla wydry jest zanieczyszczenie wód, które dodatkowo może doprowadzić 

do zubożenia bazy pokarmowej oraz roślinnej strefy brzegowej. Degradowanie siedlisk może być 

powodowane obniżeniem poziomu wód poprzez prowadzenie melioracji czy regulację rzek i 

potoków oraz poprzez likwidację nadbrzeżnych zadrzewień czy też procesy urbanizacyjne. W 

związku z powyższym należy zapobiegać powyższym negatywnym działaniom. 

Bardzo korzystnie na wzrost liczebności populacji wydry wpłynęła udana restystucja bobra 

europejskiego w naszym kraju. Działalność siedliskowa tego gatunku (spiętrzanie wód i 

powstawanie rozlewisk, budowa tam i żeremi) wzbogaca jednocześnie warunki bytowe wydry. 

(Siedliska i gatunki Natura 2000, , pod redakcją prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego, 2010 r.). 

Ze względu na to, iż obszar opracowania położny jest w odległości od 300 m do 2,0 km 

od powyższych siedlisk i zwierząt prognozuje się, iż realizacja zapisów planu nie będzie znacząco 

negatywnie oddziaływała na ww. zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i 

zwierząt oraz na integralność obszarów Natura 2000. 

Obszar objęty projektem planu ze względu na swoje położenie znajduje się również poza 

głównymi korytarzami ekologicznymi i nie stanowi zagrożenia ani bariery ekologicznej dla migracji 

roślin i zwierząt. 

 

6.13. Oddziaływanie na tereny sąsiednie 

Obszar badań jest stosunkowo duży, w większości przekształcony antropogenicznie. Od 

strony północnej i zachodniej obszar opracowania otaczają głównie tereny zabudowy 

mieszkaniowej (ulicowej) i dalej pola uprawne (użytkowane rolniczo) oraz lasy. Od strony 

wschodniej znajdują się pola uprawne wraz za zabudową mieszkaniową, nieco dalej Jezioro 

Szeląg Wielki. Od strony południowej znajdują się głównie pola uprawne, zabudowa 

mieszkaniowa oraz tereny infrastruktury drogowej i kolejowej. 

Projektowana w projekcie planu zabudowa będzie stanowić kontynuację zabudowy 

obecnego wykorzystania terenów sąsiednich zagospodarowanych zabudową mieszkaniową. 

Dodatkowo projektuje się tereny usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej o 

charakterze nieuciążliwym. Projektowana zabudowa zagrodowa związana jest z już istniejącą 

zabudową gospodarską. Funkcja terenów rolnych obejmuje tereny gleb o wysokich klasach 

bonitacyjnych. Najważniejszą funkcją jaką będzie spełniać projekt planu jest ochrona terenów 

zieleni naturalnej, a w tym także naturalnych zagłębień terenu wraz z obszarami podmokłymi. 

Analizując zapisy projektu planu, można stwierdzić, iż planowane funkcje nie będą stwarzać 

negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, a poprzez ochronę terenów zieleni naturalnej 

zapewni ciągłość naturalnych korytarzy ekologicznych wraz z istniejącą roślinnością i żyjącymi 

tam zwierzętami. 

Ustalenia związane m.in. z: zakazem realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, zakazem zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla 

gruntów sąsiednich, nakazem utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie 

technicznym umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed 

zanieczyszczeniem, zarastaniem i zasypywaniem oraz innymi ogólnymi i szczegółowymi 

ustaleniami mają za zadanie zmniejszyć bądź wyeliminować negatywne oddziaływania na tereny 

sąsiednie.  
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Pozostawienie terenu zieleni naturalnej w dotychczasowym użytkowaniu będzie stanowić 

kontynuację sposobu wykorzystania terenów sąsiednich. Oddziaływania będą miały charakter 

bezpośredni, długoterminowy, stały, pozytywny. 

Nie przewiduje się również, aby tereny sąsiednie mogły negatywnie oddziaływać na teren 

opracowania planu.  

Graficzne ujęcie analizy terenów przyległych zostało przedstawione w załączniku 

graficznym nr 2. 

 

7. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem 

 

Znaczący wpływ na środowisko ma lokalizacja przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczane są do 

kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 

2019 poz.1839). 

Na obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt planu zakazuje lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu 

publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz związanych z planowaną zabudową 

mieszkaniową z towarzyszącą infrastrukturą. 

Ewentualne uciążliwości powstające w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie 

powinny wykraczać poza granice opracowania -oddziaływania zbliżone do oddziaływań terenów 

sąsiednich. 

Przy wprowadzeniu ustaleń projektu planu nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na środowisko. Niniejsze ustalenia nie powinny powodować przekroczenia 

określonych prawem standardów jakości środowiska, a tym samym nie powinny wprowadzać 

istotnego zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków. Nie przewiduje się powstania 

istotnych barier dla migracji gatunków kluczowych i chronionych, zagrożenia dla obszarów 

przyrodniczo cennych. 

Wprowadzenie ustaleń projektu planu nie powinno wywrzeć negatywnego oddziaływania 

na najbliżej położone obszary chronione w tym na  najbliższe obszary Natura 2000 (odległość do 

najbliższych – około 300 m). 

Szczegółowy opis i wpływ projektowanego dokumentu na poszczególne elementy 

środowiska - rozdział 6. 
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8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych  

w miejscowym planie 

 

Według metodologii opracowania Prognozy należy przedstawić propozycje rozwiązań 

alternatywnych do przewidzianych w projekcie planu. Ww. rozwiązania alternatywne mają na celu 

osiągnięcie celu stwarzając mniejsze negatywne odziaływania na środowisko. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia 

uwarunkowania środowiska, potrzebę ochrony i wzbogacenia istniejących walorów przyrodniczo-

krajobrazowych, konieczność zabezpieczenia zdrowia ludzi na tym terenie. Z punktu widzenia 

ochrony środowiska naturalnego, najbardziej neutralnym rozwiązaniem było by zaniechanie 

podejmowania jakichkolwiek działań. Środowisko naturalne pozostałoby w stanie obecnym. 

Jednakże taki stan w dalszej perspektywie mógłby generować niekontrolowany rozwój zabudowy 

i stopniowe pogorszenie stanu środowiska naturalnego. W związku z powyższym zablokowanie 

inwestycji poprzez nie wprowadzanie w życie ustaleń projektu planu niesie za sobą znacznie 

większe negatywne skutki. Analizowany obszar jest już terenem zurbanizowanym, a projekt planu 

jest zgodny z przepisami prawa w zakresie m.in. ochrony środowiska, ochrony przyrody, oraz 

innymi przepisami szczególnymi, ponadto przewidywane zagospodarowanie terenów, wydaje się 

być funkcją społecznie uzasadnioną na przedmiotowym terenie, dlatego też nie proponuje się 

rozwiązań alternatywnych aniżeli te, które zostały zaproponowane w projekcie planu. 

 

 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektu miejscowego 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się cele, które 

zakładają zapobieganie, ograniczenie lub niedopuszczanie do negatywnego wpływu inwestycji 

na środowisko. Proponowane rozwiązania umożliwiają złagodzenia oraz likwidację negatywnych 

wpływów na środowisko przyrodnicze. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu plan wprowadza następujące 

zasady: 

1. ustala zasady w zakresie ochrony środowiska: 

1) zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

określonych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko z zakresu zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej 

infrastrukturą; 
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2) zakazuje zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3)  nakazuje utrzymanie sieci melioracyjnych i drenażowych w należytym stanie technicznym 

umożliwiającym zachowanie drożności poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniem, 

zarastaniem i zasypywaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

4) dopuszcza przebudowę, skanalizowanie sieci melioracyjnych i drenażowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

5) ustala dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu: 

a) dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem literowym MN 

– jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi 

RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

c) pozostałe tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie 

akustycznej. 

2. ustala, że teren planu położony jest poza granicami obszarów objętych prawną ochroną 

przyrody. 

Realizacja ustaleń projektu planu nie stwarza zagrożenia dla form ochrony przyrody w 

jego otoczeniu, a w szczególności: 

- nie wpłynie na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków 

roślin i zwierząt chronionych w sieci obszarów Natura 2000, 

- nie wpłynie na spójność obszarów Natura 2000. 

W związku z powyższym realizacja planu (rodzaj proponowanego zainwestowania) nie 

niesie specjalnych zagrożeń dla środowiska. Jednakże sposób ich realizacji wymaga 

wprowadzenia pewnych ograniczeń i zakazów w celu minimalizacji zagrożeń negatywnych 

oddziaływań:  

 na etapie wznoszenia zainwestowania istotnym zagrożeniem będzie nadmierny  hałas 

związany ze wznoszeniem zabudowy, utwardzaniem nawierzchni dróg itp. Nastąpi również 

ubytek szaty roślinnej związanej z realizacją zapisów planu. W związku z powyższym na 

etapie inwestycyjnym należy zastosować technologie ograniczające w sposób 

maksymalny hałas oraz maksymalne ograniczenie rozmiarów budów w celu ograniczenia 

przekształceń wierzchniej warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych; 

 zabezpieczenia gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami związanymi z 

pracą sprzętu zmechanizowanego i składowaniem materiałów budowlanych; 

 eliminacja zanieczyszczenia terenu odpadami, zwłaszcza resztkami żużlu i asfaltu oraz 

innych substancji o utrudnionej biodegradacji; 

 rekultywacja zniszczonych w procesach budowlanych terenów; 

 maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych; 

 wprowadzenie wielowarstwowej i wielogatunkowej zieleni o funkcji izolacyjno-

krajobrazowej, towarzyszącej obiektom kubaturowym (na terenach biologicznie czynnych) 

oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych (szpalery drzew przyulicznych); 

 kształtowanie zieleni z zastosowaniem gatunków przystosowanych do warunków 

siedliskowych obszaru planu oraz odpornych na komunikacyjne zanieczyszczenia 

atmosfery; 
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 podczas realizacji przedsięwzięć należy działać zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 

minimalizacji negatywnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne. Dotyczy to 

takich aspektów jak hałdowanie gruntów w celu ponownego wykorzystania itp. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest wykonanie szczegółowych badań 

geotechnicznych podłoża budowlanego i określenie sposobów jego przystosowania dla 

określonych zamierzeń inwestycyjnych. 

Ponadto w celu efektywnego ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, 

będących wynikiem realizacji ustaleń planu należy podejmować takie działania jak: 

- rewaloryzacja zadrzewienia o istotnej roli ekologicznej i krajobrazowej, 

- usuwanie lub osłanianie zielenią elementów dysharmonijnych w strukturze krajobrazu; 

- ochrona przed wycinką istniejących drzew, które mają duży wpływ na kształtowanie 

walorów estetycznych krajobrazu, uzupełnienie istniejących zadrzewień ulicznych oraz 

promowanie wprowadzenia nowych zadrzewień; 

- zwrócenie szczególnej uwagi na układ przestrzenny przyszłych obiektów (właściwe 

usytuowanie obiektów kubaturowych nie będzie miało negatywnego wpływu na lokalny 

mikroklimat); 

- w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie 

z terenu, a wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych dopuszcza się 

wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej 

inwestycji; 

- wszelkie działania muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji szczegółowej 

drzew i krzewów w granicach wydzielonych terenów, a wszelkie nowe nasadzenia należy 

poprzedzić wykonaniem projektu zieleni, powiązanego w planowanymi funkcjami; 

- ograniczenie zabudowy na terenach cennych ekologicznie poprzez zmniejszenie 

powierzchni zabudowy. 

Oceniając wskazane ustalenia planu miejscowego pod kątem zabezpieczenia środowiska 

i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy stwierdzić, że 

wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko 

poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych są wystarczające. 

Ustalenia planu dotyczące zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na 

środowisko, w zasadzie eliminują możliwość powstania zagrożeń związanych z zabudową 

mieszkaniową i rekreacyjną obszaru. Źródłem zagrożeń może być zaniechanie lub niepełna 

realizacja ustaleń planu w dziedzinie pełnego lub fragmentarycznego uzbrojenia terenu czy 

zastosowania narzędzi ochrony warunków życia mieszkańców 

Podsumowując zastosowanie się do wszystkich ustaleń projektowanego dokumentu i 

powyższych wytycznych powinno znacznie ograniczyć lub nawet wykluczyć część negatywnych 

oddziaływań na środowisko. 
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10. Przewidywane  metody  analiz   skutków   realizacji 

postanowień    projektowanego    dokumentu    oraz     

częstotliwość  jej przeprowadzania 

 

W ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, dokonywanej zgodnie z 

ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 

2021.741), wprowadza się monitoring skutków realizacji ustaleń Planu. Dotyczy on zgodności 

realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w projekcie planu oraz wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

W celu właściwej realizacji planowanego przedsięwzięcia, należy wprowadzić monitoring 

dotyczący m.in.: sposobu realizacji zainwestowania, stanu realizacji inwestycji sanitarnych, 

pomiary stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, pomiaru oddziaływania 

akustycznego nowopowstałej zabudowy. 

Instytucją odpowiedzialną za monitoring jakości środowiska przyrodniczego w 

województwie warmińsko-mazurskim jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Olsztynie (WIOŚ). Celem państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) jest wspomaganie 

działań na rzecz ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad 

zrównoważonego rozwoju poprzez systematyczne informowanie organów administracji i 

społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, w 

tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem 

elementów przyrodniczych. 

Ponadto zadaniem państwowego monitoringu środowiska  jest monitorowanie: jakości 

powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, 

gospodarki odpadami, gleb. 

Inną instytucją biorącą udział w procesie monitoringu stanu środowiska przyrodniczego i 

mogącą wyeliminować oddziaływania niekorzystne na terenie powiatu ostródzkiego jest m.in. 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie. 

Wyniki monitoringu realizacji planu są zamieszczane w corocznych sprawozdaniach. Naj 

istotniejsze czynniki podlegające kontroli to: stan jakościowy powietrza oraz stan natężenia 

hałasu generowanego przez instalacje intensywnej produkcji rolnej. 
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11. Informacje o możliwym transgranicznym 

oddziaływaniu na środowisko 

 

Dla planowanych przedsięwzięć z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

 

12. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

 

Określone w projekcie planu funkcje są funkcjami powszechnie występującymi, typowymi 

inwestycjami małej skali. Ponadto jest to zainwestowanie podobne jak w przypadku terenów 

przyległych. Dlatego też analiza wpływu niniejszej inwestycji nie sprawia większych trudności. 

 

 

13. Zapobieganie, ograniczenia lub kompensacja 

przyrodnicza negatywnych skutków oddziaływań 

przyszłego użytkowania terenu na środowisko. 

 

W celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji przyrodniczej negatywnych skutków 

oddziaływań przyszłego użytkowania terenu, projekt planu miejscowego powinien zawierać 

najważniejsze wytyczne dotyczące zasad z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i 

krajobrazu zawartych w rozdziale 9. Ponadto przyszłe inwestycje planowane na omawianym 

obszarze powinny być realizowane z uwzględnieniem pewnych ograniczeń i zakazów 

wymienionych w ww. rozdziale. 

Wyniki wykonywanych prac kontrolnych (monitoringu) powinny wskazywać na niskie 

oddziaływania na środowisko naturalne. W przypadku wykazania negatywnego znaczącego 

oddziaływania wskazać działania zapobiegawcze lub rozważyć możliwość wstrzymania dalszych 

działań inwestycyjnych. 
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14. Wnioski 

 

Projekt planu miejscowego wprowadza na obszar opracowania następujące funkcje: 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy usługowej, teren zabudowy 

zagrodowej, teren rolniczy, tereny lasów, tereny zieleni naturalnej, tereny rowów melioracyjnych, 

tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz teren ciągu pieszo-

jezdnego. 

W niniejszym dokumencie prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo, przeprowadzona została 

szczegółowa analiza oddziaływania na następujące składniki środowiska: powierzchnię ziemi, w 

tym gleby, zasoby naturalne, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, klimat 

akustyczny, promieniowanie elektromagnetyczne, szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność 

biologiczną, krajobraz, zabytki i dobra materialne, życie i zdrowie ludzi, obszary chronione, tereny 

sąsiednie. 

Z powyższej szczegółowej analizy wynika, iż wprowadzenie ww. funkcji na danym terenie 

nie niesie ze sobą zagrożeń środowiskowych, a oddziaływanie jakie planowane funkcje 

wywierają na poszczególne składniki środowiska będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. Dzięki zachowaniu terenów lasów, zieleni naturalnej i 

rowów melioracyjnych w obecnym użytkowaniu zachowana będzie ciągłość terenów 

zielonych, co umożliwi zwierzętom swobodne przemieszczanie się. Ponadto projekt planu 

ustala duży udział terenów biologicznie czynnych dla działek. 

W trakcie przeprowadzania ww. analizy, w celu udowodnienia oceny oddziaływania 

przedstawione zostały konkretne zapisy projektu planu. Przeprowadzono też analizę 

ewentualnych rozwiązań alternatywnych, po której to analizie stwierdzono, że funkcje jakie 

wprowadza ww. projekt planu będą najlepszą formą zagospodarowania analizowanego terenu.  

Ponadto stwierdzono, iż ewentualne uciążliwości powstające w wyniku realizacji ustaleń 

projektu planu nie powinny wykraczać poza granice opracowania i nie będą oddziaływać 

negatywnie na tereny sąsiadujące.  

Udowodniono, że nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko.  

Przy wprowadzeniu ustaleń projektu planu nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na środowisko. Niniejsze ustalenia nie powinny powodować przekroczenia 

określonych prawem standardów jakości środowiska, a tym samym nie powinny wprowadzać 

istotnego zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków. Nie przewiduje się powstania 

istotnych barier dla migracji gatunków kluczowych i chronionych, zagrożenia dla obszarów 

przyrodniczo cennych. 

Ustalenia projektu planu nie wpłyną negatywnie na obszary chronione położone w 

sąsiedztwie omawianych terenów. Oddziaływanie nie będzie odbiegać od oddziaływania terenów 

sąsiednich. Szczegółowa analiza oddziaływania ustaleń projektu planu na obszary chronione 

została opisana w rozdziale szóstym. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem i degradacją 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w ustaleniach projektu planu zawarto warunki dotyczące: 



 
 
 

115 
 
 

kształtowania ładu przestrzennego; ochrony środowiska i przyrody; wielkości i charakteru 

zagospodarowania; powierzchni terenu biologicznie czynnego; zaopatrzenia w media i inną 

infrastrukturę techniczną; zasady usuwania odpadów komunalnych; ścieków bytowych, wód 

opadowych i roztopowych.  

Ustalenia planu miejscowego pod kątem zabezpieczenia środowiska i zdrowia ludzi oraz 

prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody zapewnią zmniejszenie i zapobiegną 

negatywnemu oddziaływaniu na środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Ustalenia planu dotyczące zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na 

środowisko, w zasadzie eliminują możliwość powstania zagrożeń związanych z zabudową 

obszaru. Ustalono, iż źródłem zagrożeń może być zaniechanie lub niepełna realizacja ustaleń 

planu w dziedzinie pełnego lub fragmentarycznego uzbrojenia terenu czy zastosowania narzędzi 

ochrony warunków życia mieszkańców. 

Nie stwierdzono też, aby istniejąca forma zagospodarowania terenów sąsiednich miała 

jakikolwiek negatywny wpływ na obszar opracowania niniejszej prognozy. Sposób 

zagospodarowania terenu opracowania stanowi rozszerzenie działalności terenu bezpośrednio 

przylegającego.  

Na obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projekt planu zakazuje lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej oraz przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z zakresu zabudowy mieszkaniowej 

wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, zakazuje zmiany kierunku odpływu wody opadowej 

ze szkodą dla gruntów sąsiednich, a także nakazuje utrzymanie sieci melioracyjnych i 

drenażowych w należytym stanie technicznym i dopuszcza ich przebudowę, 

skanalizowanie. 

W granicach obszaru opracowania występują grunty III klasy bonitacyjnej, podlegające 

ochronie zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W miejscu ich występowania 

projekt planu ustala funkcję terenów rolnych, nie zmieniając ich przeznaczenia. 

Podsumowując powyższe wnioski, niniejszy dokument prognozy nie daje 

przeciwwskazań do wprowadzenia w życie funkcji wymienionych w projekcie planu. 

Ewentualne uciążliwości powstające w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie powinny 

wykraczać poza granice opracowania. Zastosowanie się do wszystkich ustaleń projektowanego 

dokumentu powinno znacznie ograniczyć lub nawet wykluczyć część negatywnych oddziaływań 

na środowisko. 
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15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko określa obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Niniejsze 

opracowanie stanowi podstawowy dokument, niezbędny do przeprowadzania postępowania w 

sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, 

planu lub programu. Jego głównym celem jest diagnoza obecnego stanu środowiska, a także 

wskazanie potencjalnego oddziaływania realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze, przy uwzględnieniu jego poszczególnych 

komponentów, w tym: powierzchni ziemi, warunków wodnych, różnorodności biologicznej, 

krajobrazu, szaty roślinnej i zwierząt, powietrza. 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla potrzeb 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo. 

Niniejsza prognoza składa się z kilku merytorycznych części, w których opisane są takie 

zagadnienia jak: charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego oraz ich wzajemne 

powiązanie, określenie stanu środowiska przyrodniczego, omówienie celu i zapisów projektu 

planu oraz ich powiązanie z innymi dokumentami, wskazanie potencjalnych skutków w przypadku 

braku realizacji ustaleń projektu, analiza problematyki związanej z ochroną środowiska pod kątem 

obowiązujących regulacji prawnych, omówienie podstawowych celów ochrony środowiska na 

szczeblach międzynarodowym i krajowym, identyfikacja skutków mogących wystąpić w 

przypadku realizacji ustaleń planu wraz ze wskazaniem rozwiązań mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Projekt planu skład się z części tekstowej – projektu uchwały oraz z załącznika 

graficznego. 

Projekt planu na omawianym terenie wyznacza następujące przeznaczenie terenu: 

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) U - tereny zabudowy usługowej; 

3) RM - tereny zabudowy zagrodowej; 

4) R - teren rolniczy; 

5) ZL - lasy; 

6) Zn - tereny zieleni naturalnej; 

7) Wr - rowy melioracyjne; 

8) KDD - tereny dróg publicznych; 

9) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

10) KDpj - tereny ciągów pieszo – jezdnych. 

 

W niniejszej prognozie dokonano analizy poszczególnych komponentów środowiska i ich 

ocenę przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań. Omawiany teren położony jest poza 

obszarami objętymi prawnymi formami ochrony przyrody. Projektowane zagospodarowanie 

terenu obwarowane jest działaniami minimalizującymi negatywny wpływ na środowisko 
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przyrodnicze. Ponadto plan spełnia uwarunkowania wynikające z dążenia do zapewnienia 

właściwych standardów środowiskowych w zakresie ochrony zdrowia. 

Podczas realizacji założeń planu nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na 

środowisko. 

Wykazano, że realizacja zainwestowania wiąże się z oddziaływaniem na obszar badań. 

W celu minimalizacji negatywnych skutków realizacji zapisów planu wprowadzono zalecenia i 

nakazy. W ujęciu końcowym wykazano, że realizacja zapisów planu po uwzględnieniu nakazów 

i zaleceń zawartych w prognozie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary cenne 

przyrodniczo oraz nie spowoduje znaczącego wzrostu zagrożenia środowiska w granicach planu 

i poza nim. 
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16. Wykaz materiałów źródłowych 
 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo; 

2. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030); 

3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024; 

4. Dane Urzędu Gminy w Ostródzie; 

5. Centralna Baza Danych Geologicznych; http://bazagis.pgi.gov.pl/; 

6. Dane Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 

http://igs.pgi.gov.pl/; 

7. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ostródzie, 

8. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/; 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011.25.133), zmienione Rozporządzeniem 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2017.1416); 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016.2183); 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014.1409); 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014.1408) 

13. Ptaki. Przewodnik Collinsa, 2010 r. 

14. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Władysław Matuszkiewicz PWN, 

Warszawa 2001 r., 
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Oświadczam, iż jako autor opracowujący „Prognozę oddziaływania na 

środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

Lubajny-Zwierzewo, gmina Ostróda”, spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a 

ust. 2 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. 2021 poz. 247). 

 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 
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