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1. Wstęp 

Niniejsza  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  została  sporządzona  dla  potrzeb 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości 

Kajkowo przy ulicy Bukowej. 

Projekt  przedmiotowego  planu,  jest  realizacją uchwały  Rady  Gminy  Ostróda  Nr 

XVI/117/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej 

oraz Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2021 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej. Projekt planu wprowadza 

na wyznaczonym obszarze funkcje: PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

zabudowy usługowej oraz KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

Obszar projektu miejscowego planu obejmuje powierzchnię ok. 17 ha. Teren ten położony 

jest poza powierzchniowymi formami ochrony przyrody. 

 

1.1. Podstawy formalno-prawne prognozy 

Obowiązek opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 t.j.). 

Podstawą formalno-prawną prognozy również są: 

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

(Dz. U. 2021, poz. 741 z t.j.), 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1973 t.j.), 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i 

miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przy rody (Dz. U. 2021, poz. 1098 

t.j.). 

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

Zasadniczym celem prognozy, opracowywanej dla potrzeb projektu planu jest identyfikacja 

i ocena skutków oddziaływań na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na: 

 świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu, 

 warunki życia i zdrowia ludzi, 

 środowisko kulturowe, 

 zabytki i dobra materialne, będące potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego 

zagospodarowania przestrzeni. 

Istotnym celem Prognozy jest także poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań 

planistycznych zabezpieczających środowisko i przeciwdziałających negatywnemu 

oddziaływaniu na nie. 

Zakres prognozy obejmuje elementy określone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2021 r., poz. 2373 t.j.). 

Prognozę wykonano w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych – 

pismo WSTE.411.21.2016.BW z dnia 6 czerwca 2016 r. (zał. teks. nr 1); 

 Państwowego   Powiatowego   Inspektora   Sanitarnego   w   Ostródzie   –   pismo 

ZNS.4082.6.1.2016. z dnia 10.05.2016 r. (zał. teks. nr 2). 

Na podstawie otrzymanych uzgodnień niniejsza Prognoza zawiera informacje o głównych 

celach projektowanego dokumentu jego zawartości, powiązaniu z innymi dokumentami, 

informacje o metodyce zastosowanej podczas sporządzenia prognozy, propozycje dotyczące 

metod analizy skutków realizacji zapisów projektowanego dokumentu, częstotliwość ich 

przeprowadzania, informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz 

streszczenie w języku niespecjalistycznym. Niniejszy dokument analizuje, wskazuje i ocenia 

istniejący stan środowiska naturalnego na obszarach przewidywanego znaczącego 

oddziaływania, istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

zapisów planu, w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; cele ochrony przyrody ustanowione na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia realizacji 

zapisów planu oraz sposoby ich uwzględnienia podczas opracowywania dokumentu: 

przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszarów NATURA 2000 oraz na inne 

elementy środowiska. Prognoza przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących 

być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

 

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 
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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 wizją terenową w celu zapoznania się z ogólnymi 

warunkami środowiskowymi panującymi na analizowanym terenie oraz istniejącym 

zainwestowaniem. 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 

Obszar objęty projektem planu położony jest w północnej części gminy Ostróda, w 

województwie warmińsko-mazurskim. Badany teren położony jest w obrębie i miejscowości 

Kajkowo, po zachodniej stronie ul. Bukowej, stanowiący część podmiejską miasta Ostróda. 

Powierzchnia omawianego obszaru wynosi ok. 17 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. nr 1. Orientacyjne położenia omawianego terenu 

 

Projektem planu objęty jest obszar zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały 

intencyjnej, którego kopia zamieszczona jest poniżej (Ryc.2). 
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Ryc. 2 Załącznik do uchwały Rady Gminy Ostróda nr XVI/117/201 6 z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości 

Kajkowo przy ulicy Bukowej 
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Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski, analizowany teren położony jest na 

obszarze mezoregionu Garb Lubawski (315.15). Jednostka ta wyodrębniona jest w granicach 

makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzańskie (315.1), stanowiącego część prowincji Niżu 

Środkowoeuropejskiego (31). 

Garb Lubawski różni się wyraźnie od regionów sąsiednich znaczną wysokością 

bezwzględną (Dylewska Góra 312 m) i wysokościami względnymi przekraczającymi miejscami 

100 m. Sąsiaduje od północo-wschodu z Pojezierzem Olsztyńskim, od wschodu z Wzniesieniem 

Mławskim, od południowego wschodu graniczy z Równiną Urszulewską, od południa z 

Pojezierzem Dobrzyńskim, natomiast od zachodu z Doliną Drwęcy, a od północnego-zachodu z 

Pojezierzem Iławskim. 

Region posiada zwrócony ku północy łuk wzniesień wskazujący na międzylobowe 

położenie, przypominające układ wałów morenowych na Pojezierzu Kaszubskim z usytuowaniem 

najwyższych wzniesień na styku dwóch płatów lodowca skandynawskiego. 

Garb Lubawski nie jest jednorodnym wałem, ale ma zróżnicowane formy terenu. 

Na powierzchni garbu występują na przemian pagórki, doliny bezodpływowe i bruzdy 

erozyjne, gdzie deniwelacje terenu sięgają 20m (w niektórych miejscach do 40m). Liczne wzgórza 

morenowe budują żwiry, piaski, głazy i gliny moren czołowych. Największy zespół wzgórz 

znajduje si ę w widłach rzek Wal i Drwęcy oraz na Garbie Lubawskim, gdzie znajduje się wielki 

zespół morenowy z kulminacją Góry Dylewskiej o wysokości 312 m n.p.m. (najwyższy punkt na 

Pojezierzu Mazurskim). Moreny związane są z recesyjnymi postojami lądolodu fazy poznańsko-

dobrzańskiej w tzw. fazie wąbrzeskiej i w postojach późniejszych. 

W budowie moren czołowych biorą udział piaski różnoziarniste, gliny, żwiry różnoziarniste, 

głaziki i głazy. Segregacja i warstwowanie materiału są bardzo zróżnicowane i wykazujące 

różnokierunkowe nachylenie, od warstw drobnopiaszczystych o poziomym warstwowaniu do 

nieprzesegregowanych żwirów i glin z głazami typu zwałowego. 

Najbardziej skomplikowaną budowę wykazują moreny czołowe Garbu Lubawskiego, 

gdzie obserwuje się też największą ilość zaburzeń glacitektonicznych i zaburzeń spowodowanych 

osiadaniem warstw po wytopieniu się brył zagrzebanego lodu. Ponadto takie ukształtowanie 

terenu w sposób naturalny stwarza za grożenie występowania erozji wodnej objawiającej się w 

postaci żłobin, których głębokość dochodzi do2 –3m. Garb Lubawski jest miejscem licznych 

źródeł rzeki strumyków, z których największymi są rzeki: Gizela, Dylewka, Poburzanka, Świniarc, 

Prątniczka, Sandela, Mała Wkra i Struga Rumian. 
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Ryc 3. Obszar badań (czerwona obwiednia) na tle mezoregionów podziału fizyczno-geograficznego Polski. 

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

 

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

Cover 2012 (CLC2012), wynika, iż główną klasą pokrycia badanego terenu stanowią grunty orne 

poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211). 

 

Ryc 4. "Projekt Corine Land Cover 2012 w Polsce został zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii i 

sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostały pozyskane ze strony internetowej Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska clc.gios.gov.pl."Pokrycie terenu, według projektu Corine Land Cover 2012 

(CLC2012) 211 - grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających 
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W przypadku terenów sąsiadujących z omawianym obszarem, główną formą 

zagospodarowania są również grunty orne (211). W dalszym sąsiedztwie wyróżniono: zabudowę 

miejską luźną (112), złożone systemy upraw i działek (242), zbiornik wodny (512), lasy mieszane 

(313), pastwiska (231). 

Przedmiotowy obszar jest głównie terenem rolnym wykorzystywanym rolniczo, część 

terenów stanową pastwiska. W północno-wschodniej części obszaru, przy ul. Bukowej wśród 

łozów znajduje się niewielkie oczko wodne, ulegające wysychaniu. W północno-centralnej części 

obszaru opracowania zlokalizowany jest były teren wojskowy - Wojskowa Baza Radarowa w 

Kajkowie. Obecnie teren ten jest ogrodzony i użytkowany jako miejsce do paintballa. Obszar ten 

stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wojskowe obiekty fortyfikacyjne (pojedyncze 

obiekty budowlane oraz bunkry). Obiekty fortyfikacyjne stanowią jedyne zagospodarowanie na 

przedmiotowym terenie. Na powyższym terenie znajduje się również najwyższy punkt o rzędnej 

152,9 m n.p.m zwany jako „Góra Napoleona”. Przez teren opracowania przebiega droga 

gruntowa. Po przeciwne stronie byłej Bazy Wojskowej, za drogą gruntową znajduje się niewielki 

obszar na którym składowany jest gruz. Na skraju zachodniej części opracowania przebiegają 

napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia. 

Teren opracowania od północy, południa i zachodu otoczony jest terenami rolnymi, 

natomiast wschodnią granicę wyznacza droga gminna (ul. Bukowa). W dalszym sąsiedztwie od 

północy zlokalizowana jest zabudowa produkcyjno- usługowa, od północnego-wschodu i 

wschodu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

 

Zdj.1.Widok na obszar opracowania – tereny rolne, w  północnej części. 
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Zdj. 2. Tereny rolne – droga gruntowa przebiegająca przez środek obszaru opracowania. 

 

 

Zdj.3. Były teren woskowy, użytkowany jako miejsce do gry w paintball. Cały teren jest ogrodzony. 
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Zdj.4. Wejście na teren gry do paintballa (była Baza Wojskowa). 

 

 

Zdj.5. Obszar objęty projektem planu – zieleń wysoka na terenie byłej Bazy Wojskowej. 
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Zdj. 6. Teren wykorzystywany jako składowisko gruzu, w oddali teren zieleni wysokiej na terenie byłej Bazy 

Wojskowej wraz z pojedynczymi obiektami budowlanymi. 

 

 

Zdj.7. Miejsce składowania gruzu i innych odpadów w  południowo-centralnej części obszaru opracowania. 
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Zdj.8. Miejsce składowania gruzu i innych odpadów. 

 

 

Zdj. 9. Teren rolny sąsiadujący z miejscem składowania gruzu i innych odpadów. 
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Zdj. 10. Teren zarośli wierzbowych okalających niewielki oczko wodne – północno-wschodnia część terenu 

opracowania. 

 

 

Zdj. 11. Niewielkie oczko wodne ulegające wysychaniu wśród łozów, położone w północno-wschodniej części 

terenu. 
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Zdj. 12. Linia elektroenergetyczna w zachodniej części badanego terenu. W oddali zieleń wysoka na obszarze 

byłej Bazy Wojskowej użytkowanej jako miejsce do paintballa. 

 

 

Zdj. 13. Linie elektroenergetyczne na badanym terenie (w zachodniej jego części). 
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Zdj. 14. Zabudowa usługowa położona poza granicami opracowania w kierunku północnym. 

 

 

Zdj. 15. Zabudowa produkcyjno-usługowa w kierunku północnym poza terenem opracowania. 
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Zdj. 16. Zabudowa mieszkaniowa położona w kierunku północno-wschodnim i wschodnim poza terenem 

opracowania. 
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2.2. Rzeźba terenu, budowa geologiczna, gleby, warunki klimatyczne 

Budowa geologiczna, rzeźba terenu: 

Omawiany obszar znajduje się na obszarze obniżenia nadbałtyckiego, w granicach 

syneklizy perybałtyckiej, która stanowi część płyty wschodnioeuropejskiej. Badany obszar pokryty 

jest serią osadów czwartorzędowych. Pod względem wykształcenia litologicznego utwory 

czwartorzędu stanowią osady stadiału górnego zlodowacenia Wisły (zlodowacenia 

północnopolskiego), są to gliny zwałowe, miejscami z przewarstwieniami piasków. Gliny zwałowe 

miejscami z przewarstwieniami piasków buduj ą wysoczyznę morenową falistą Miąższość glin 

jest bardzo zróżnicowana i waha się od 3,0–5,0 do 10,0–15,0 m. 

 

Ryc. 5. Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w ska li 1:50 000- arkusz 173 Ostróda. Wydawnictwo 

PIG Warszawa, opracował Radosław Pikies , 2009 r. 
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Ryc 6. Wycinek objaśnień barw i symboli do wycinku ze Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski - arkusz 173 

Ostróda. Wydawnictwo PIG Warszawa, opracował Radosław Pikies, 2009 r. Czerwoną obwiednią oznaczono symbol 

na badanym obszarze. 

 

Rzeźba terenu na omawianym obszarze charakteryzuje się lekko falistą strukturą, gdzie 

rzędne terenu wynoszą od ok. 138,00 m n.p.m. w zachodniej części obszaru do ok. 152,9 m 

n.p.m. w centralnej części omawianego obszaru (teren tzw. „Góra Napoleona”). 

 

Ryc. 7. Rzeźba terenu badań. Źródło https://ostroda.e-mapa.net/. 
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Gleby 

Według mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na terenie opracowania dominują gleby 

kompleksu pszennego dobrego, wykształcone na glinach lekkich pylastych oraz na pisakach 

gliniastych mocnych i glinie lekkiej. Gleby nieco mniej urodzajne, zwięźlejsze i cięższe do uprawy; 

w niektórych przypadkach poziom wody może się wahać, co okresowo pogarsza napowietrzanie 

lub powodować niedobory wilgoci należące do IIIb i IV klasy bonitacyjnej. 

Niewielki obszar w północno-wschodniej część opracowania stanowią użytki zielone 

średnie wykształcone na glinie lekkiej. Są to gleby okresowo za suche lub nadmiernie 

uwilgotnione, IV klasy bonitacyjnej. Natomiast w części zachodniej występuje niewielki obszar 

kompleksu pszennego wadliwego wykształcony na glinie lekkiej. Gleby zwięzłe, płytkie 

zalegające na zbyt przepuszczalnym podłożu np.; gleby wykształcone z iłów, glin, utworów 

pyłowych, pod ścielone piaskiem luźnym lub żwirem – podkompleks suchogruntowy, IVa klasy 

bonitacyjnej. 

 

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. 
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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. 

 

2.3. Zlewnia, wody powierzchniowe, wody podziemne 

Zlewnia 

Według podziału hydrograficznego omawiany teren leży w dorzeczu Wisły, na styku 

dwóch zlewni elementarnych o nazwie: Morlińska Struga oraz Dopływ z jez. Nakroń, których wody 

zasilają rzekę Drwęcę. 

 

Ryc. 8. Orientacyjne położenie obszaru badań na tle Mapy podziału Hydrograficznego Polski Źródło: 

http://start.geomelioportal.pl/ 
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Wody powierzchniowe 

W północno-wschodniej części omawianego obszaru przy ul. Bukowej, wśród użytku 

zielonego występuje niewielkie oczko wodne. 

Istotnym elementem hydrograficznym położonym w odległości około 457 m w kierunku 

zachodnim i południowo-zachodnim jest jezioro Morliny. 

Jezioro Morliny jest zbiornikiem przepływowym o powierzchni 66 ha. Głębokość średnia 

jeziora wynosi 9,2 m, a maksymalna 19,5 m. Jest to zbiornik o słabo rozwiniętej linii brzegowej, 

brzegach przeważnie wysokich i miejscami stromych, a od południa płaskich. Oczerety zajmują 

nieomal całą linię brzegową – przeważają trzcina i sitowie. Roślinność zanurzona bujniej porasta 

dno od południowych krańcach jeziora; występuje głównie moczarka i wywłócznik. Akwen 

zasilany jest kilkoma dopływami, z których największy łączy Morliny z jeziorem Lichtajny. Od 

północy jezioro po łączone jest z jeziorem Smordy, a następnie z jeziorem Drwęckim. 

Jezioro Smordy (Jakuba) położone w odległości ok. 1 km w kierunku północno-

zachodnim. Powierzchnia jeziora wynosi 22,80 ha, głębokość średnia wynosi 2,7 m, a 

maksymalna 6,1 m. Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, mulistej ławicy przybrzeżnej 

mulistym dnie. Brzegi jeziora przeważnie wysokie, łagodnie wyniesione, obrzeża na 

południowych krańcach płaskie. Od północy jezioro łączy się z krótkim ciekiem z Drwęckim a od 

południa z Morlinami. 

W kierunku wschodnim w odległości ok. 920 m położone jest jezioro Sajmino (Kajkowo). 

Powierzchnia jeziora wynosi 29,0 ha, głębokość średnia wynosi 3,8 m, a maksymalna 7,8 m. 

Zbiornik o mało rozwiniętej linii brzegowej, łagodnych stokach piaszczystej ławicy i dnie mulisto-

piaszczystym. 

 

Wody podziemne, GZWP 

Według regionalnego podziału zwykłych wód podziemnych Polski omawiany obszar 

położony jest w obrębie subregionu pojezierny II2 regionu mazowiecko-mazurskopodlaskiego (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 

Ostróda w granicach tego arkusza, a tym samym w granicach planu rozpoznanie 

hydrogeologiczne obejmuje wyłącznie piętro czwartorzędowe. Stanowią je piaski i żwiry 

wodnolodowcowe i rzeczne budujące dwa (w rejonie Ostródy) do czterech poziomów 

wodonośnych. Dwa z nich posiadają znaczenie użytkowe. 

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

rozdzielających gliny zwałowe fazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. Na obszarze sandru 

ostródzkiego i doliny jezior Drwęcy poziom ten składa się z jednej lub dwu warstw wodonośnych 

zbudowanych z różnowiekowych serii piaszczystych. Występuje na głębokości od kilku metrów 

w dolinach, do około 40 m na obszar z wysoczyzny morenowej, na zachodzie obszaru. Miąższość 

tego poziomu wodonośnego wynosi od kilku metrów w północnozachodniej części obszaru do 

ponad 40 m w rejonie Taborza. Zwierciadło ma charakter swobodny, a jedynie pod nadkładem 

glin zwałowych subartezyjski. Pierwszy (górny) poziom wodonośny ma podstawowe znaczenie 

dla zaopatrzenia w wodę i jest ujmowany prawie na całym omawianym. 
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Drugi poziom wodonośny tworzy kilka różnowiekowych piasków i żwirów pochodzenia 

wodnolodowcowego i rzecznego. Są to osady z okresów: starszego stadiału zlodowacenia 

północnopolskiego, interglacjału eemskiego i zlodowaceń środkowopolskich (stadiału warty). 

Występuje on na głębokości od 30 do 70 m i osiąga miąższość od 10 do 40 m. Poziom ten jest 

ujmowany głównie w rejonie Tyrowa, Morlin i Ostródy, tam, gdzie pierwszy poziom wodonośny 

ma niekorzystne parametry hydrogeologiczne. Zwierciadło wody ma charakter napięty, 

subartezyjski. 

Poziomy wodonośne pozostają ze sobą w więzi hydraulicznej. Zasilane są przez 

bezpośrednią infiltrację wód opadowych, a w części południowej również przez dopływ lateralny 

z obszarów położonych na arkuszach sąsiednich. 

Współczynniki filtracji utworów wodonośnych wahają się od 2 do 10 m/24h na obszarach 

wysoczyzn morenowych, a 10 do 50 m/24h w granicach sandru ostródzkiego i wyjątkowo do 100 

m/24h w rejonie Samborowa. Przewodność na obszarach wysoczyzn morenowych waha się od 

10 do 100 m2/d, niekiedy 200 do 300 m2/d, z wyjątkiem ujęcia miejskiego „Kajkowo”, gdzie wynosi 

od 300 do 1000 m 2/d. Na obszarach sandrowych przewodność wynosi średnio od 300 do ponad 

200 m2/d, w niektórych rejonach przekracza 1000 m2/d (rejon Zakątka i Rusi Małej), a w rejonie 

Samborowa nawet 3000 m2/d. 

Wody podziemne głównych poziomów wodonośnych charakteryzują się średnią jakością. 

Obniża ją zawartość związków żelaza i manganu (od 2 do 4 mg Fe/dm3 i od 0,15 do 0,25 mg 

Mn/dm3), przekraczająca dopuszczalną wartość dla wód pitnych i gospodarczych, w 

szczególności na obszarze wysoczyzn morenowych. Wody wymagają prostego uzdatniania 

(odżelazienia). Okresowo pojawiają się ponadnormatywne zawartości azotu amonowego (NH4 

+), głównie na ujęciu miejskim „Kajkowo” i ujęciu Zakładów Mięsnych Morliny. 

Brak izolacji poziomów wodonośnych, w szczególności pierwszego poziomu użytkowego 

powoduje, że mogą być one podatne na zanieczyszczenie. Stopień ich zagrożenia jest jednak 

średni na obszarach leśnych, a na terenie wysoczyzn morenowych, gdzie jest izolowany od 

powierzchni, może być uznany za niski. Wysoki stopień zagrożenia występuje na sandrze 

ostródzkim, na terenach użytkowanych rolniczo oraz w sąsiedztwie osiedli miejskich i wiejskich. 

W rejonie Ostródy wyraża się to zwiększeniem zawartości jonu chlorkowego do nawet 100 

mg/dm3. Na prawie całym obszarze występują wody klas IIb. Wody wyższych klas stwierdzono 

na niewielkim obszarze w rejonie Zakątka i Szeląga. 

Obszar opracowania znajduje się poza granicami udokumentowanych głównych 

zbiorników wód podziemnych (GZWP). 
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Ryc. 9. Położenie badanego terenu na tle  GZWP (fioletową strzałką wskazano obszar opracowania) 

 

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 Dolnej Wisły i leżą 

na pograniczu dwóch Jednolitych Części Wód Powierzchniowych o kodach: PLRW2000172819 

(część północna) oraz PLRW20002528399 (część południowa). 
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Ryc10. Orientacyjne położenie analizowanego terenu na tle Jednolitych części wód powierzchniowych 

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

Nazwa JCWP 

Scalona 
część wód 

powierzchni 
owych 

(SCWP) 

Region 
wodny 

 
Obszar dorzecza 

 
Regionalny 

Zarząd 
Gospodarki 

Wodnej 

Ekoregion Typ JCWP Status 
 

Kod 
 

Nazwa 

PLRW2000172819 

Drwęca do jez. 

Drwęckiego z jez. 

Ostrowin 

DW0301 Dolnej Wisły 2000 

obszar 
 

dorzecza 
 

Wisły 
 

RZGW w 
Gdańsku 

Równiny 
 

Wschodnie 
 

(16) 

 
Potok 

 
nizinny 

 
piaszczysty 

 
(17) 

 

silnie 
 

zmieniona 
 

część wód 
 

PLRW20002528399 

 
Drwęca od 

początku do 

końca jez. 

Drwęckiego bez 

kan. Ostródzkiego 

i Elbląskiego 

 

DW0301 Dolnej Wisły 2000 

obszar 
 

dorzecza 
 

Wisły 
 

RZGW w 
Gdańsku 

Równiny 
 

Wschodnie 
 

(16) 

Cieki 
 

łączące 
 

jeziora 
 

(25) 

naturalna 
 

część wód 
 

Tabela 1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych. 
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Ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów  środowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza 

Wisły za lata 2010-2012 przedstawiono w poniższej tabeli 10. 

 

Tabela 2. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP na obszarze dorzecza Wisły za lata 

2010-2012 

Kod JCWP 

 
Aktualny stan lub potencjał 

 
JCW 

 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia 
 

celów środowiskowych 

 
PLRW2000172819 

 
dobry niezagrożona 

 
PLRW20002528399 

 
zły zagrożona 

 

Cele środowiskowe dla JCWP zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Wisły (aktualizacja 2016) 

Przy wyznaczaniu celów środowiskowych zastosowane zweryfikowane, w ramach pan-

europejskiego ćwiczenia interkalibracyjnego, wartości metriksów biologicznych. W zakresie 

wspierających elementów fizykochemicznych przyjęto zweryfikowane ich wartości, opracowane 

w roku 2012, uwzględnione w rozporządzeniu klasyfikacyjnym. W zakresie charakterystyk JCWP 

uwzględniono wyniki przeglądu wyznaczenia SZCW (silnie zmieniona część wód) i SCW 

(sztuczna część wód), zrealizowanego przez rzgw na potrzeby aPGW. W wyniku nowego 

wyznaczenia status niektórych JCW uległ zmianie. Wszystkim JCWP wyznaczonym jako SZCW 

lub SCW, przypisano parametry charakteryzujące dobry lub maksymalny potencjał, natomiast 

naturalnym JCWP przyporządkowano parametry dobrego lub bardzo dobrego stanu. 

Uwzględniono również zweryfikowane na potrzeby aPGW przypisanie typów do JCWP w 

zakresie jezior i rzek o typie 0 (zmiany dotyczą wybranych przypadków). Wyznaczając cele 

środowiskowe dla poszczególnych JCWP brano ponadto pod uwagę ocenę stanu lub potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych 

monitoringowych z lat 2010-2012 (w przypadku rzek) lub 2010 - 2013 (w przypadku jezior). Dla 

JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do następujących elementów biologicznych: 

1) fitoplankton – wskaźnik Fitoplanktonu IFPL (wskazany dla JCWP, dla których wskaźnik 

ten został zbadany oraz dla wszystkich JCWP o typie 21); 

2) fitobentos – multimetryczny Indeks Okrzemkowy IO ; 

3) makrofity – makrofitowy Indeks rzeczny MIR; 

4) makrobezkręgowce bentosowe – Wskaźnik Wielometryczny MMI_PL; 

5) ichtiofauna – wskaźnik EFI+ oraz IBI. 
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W przypadku zbiorników zaporowych cele środowiskowe dotyczą makrobezkręgowców 

bentosowych – wskaźniki MZB, oraz flory, którą opisują dwa wskaźniki: wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL oraz multimetryczny indeks okrzemkowy I0. Przypisując cele środowiskowe w zakresie 

elementów fizykochemicznych stosowano następujący schemat: 

1) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP 

wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego – wówczas wszystkim elementom 

fizykochemicznym, przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego; 

2) jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP 

wskazywała na stan bardzo dobry – wtedy elementom fizykochemicznym będącym w stanie 

bardzo dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu bardzo dobrego. Wszystkim 

pozostałym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy, 

zostały przypisane wartości graniczne dla stanu dobrego. 

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie stanu chemicznego jest dobry 

stan chemiczny. Wskaźniki stanu dobrego przyjęto zgodnie  

Celem środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów hydromorfologicznych 

jest dobry stan tych elementów (II klasa). W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z 

wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, 

celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I 

klasy. 

Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej 

migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków. 

Plan udrażniania korytarzy rzecznych powinien skupiać się na gatunkach kluczowych, wodach 

priorytetowych i etapach udrożnień, dlatego też wskazuje się cieki istotne z punktu widzenia 

migracji ryb dwuśrodowiskowych, dla których konieczne jest zachowanie ciągłości 

hydromorfologicznej. W związku z tym, dla niektórych JCWP rzecznych został wskazany 

uszczegółowiony cel środowiskowy, jakim jest dobry stan lub potencjał ekologiczny oraz 

możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego. 

Cele środowiskowe dla JCW przybrzeżnych i przejściowych ustalone zostały zgodnie z 

prawem unijnym. Określony został w odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego 

kompleksowy zestaw celów środowiskowych i związanych z nim wskaźników odnoszących się 

do ich wód morskich. 

Dla JCWP przybrzeżnych i przejściowych ustalono cele dla następujących elementów 

biologicznych: 

1. fitoplankton – Chlorofil „a”; 

2. makroglony i okrytozalążkowe – Wskaźnik SM1; 

3. makrobezkręgowce bentosowe – Multimetryczny indeks B; 

4. ichtiofauna – Wskaźnik SI. 

Cele dla wspierających elementów fizykochemicznych określono zgodnie z oceną stanu 

wód na lata 2010 - 2012. 
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Celem środowiskowym dla JCWP przejściowych i przybrzeżnych w zakresie stanu 

chemicznego jest dobry stan chemiczny. W przypadku osiągnięcia dobrego stanu chemicznego 

przez daną JCWP, celem środowiskowym jest utrzymanie parametrów chemicznych wód na 

poziomie dobrym. 

Ze względu na fakt, iż żadna JCW przejściowa lub przybrzeżna nie osiągnęła bardzo 

dobrego stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych, elementom 

fizykochemicznym, jako cel środowiskowy zostały przypisane wartości graniczne dla stanu 

dobrego. 

Celem środowiskowym dla JCW przejściowych i przybrzeżnych w zakresie elementów 

hydromorfologicznych jest dobry stan wód (II klasa) . Natomiast dla JCW monitorowanych, które 

według oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągnęły bardzo dobry stan ekologiczny, 

celem jest utrzymanie parametrów oceny na poziomie I klasy jakości wód. 

W odniesieniu do jezior cele środowiskowe ustalono dla następujących elementów 

biologicznych: 

 fitoplankton – multimetriks fitoplanktonowy (PMP L); 

 fitobentos – multimetriks fitobentosowy (OJO); 

 makrofity – multimetriks makrofitowy (ESMI); 

 makrozoobentos – z uwagi na trwający proces weryfikacji multimetriksu LMI, aktualnie, 

jako cel środowiskowy podana została definicja stanu dobrego; 

 ichtiofauna – metriks LFI+ oraz LFI-CEN. 

W zakresie wspierających elementów fizykochemicznych cele środowiskowe wyznaczono 

na podstawie zweryfikowanych wartości granicznych klas stanu opracowanych w 2012 r. na 

zlecenie GIOŚ. 

W przypadku specyficznych substancji syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancji 

priorytetowych (stan chemiczny), cele środowiskowe zostały wskazane na podstawie 

rozporządzenia klasyfikacyjnego. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny 

(specyficzne substancje syntetyczne i niesyntetyczne) i dobry stan chemiczny (substancje 

priorytetowe). 

Jako cel dla elementów hydromorfologicznych, z uwag i na brak przeprowadzonej oceny 

w tym zakresie, wskazano definicję stanu bardzo dobrego – w odniesieniu do omawianego 

elementu – zawartą w rozporządzeniu klasyfikacyjnym. Ustalenie celów środowiskowych dla 

JCW jeziornych o stanie co najmniej dobrym, opierało się na zasadzie niepogarszania stanu wraz 

z zachowaniem wartości wskaźników nie niższych niż wartości graniczne stanu dobrego i 

umiarkowanego. Jeżeli któryś element był w stanie bardzo dobrym, to zgodnie z zasadą 

niepogarszania stanu, musi pozostać w stanie bardzo dobrym. W sytuacji, gdy stan JCW jest 

poniżej dobrego, lub jezioro nie było badane, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego 

stanu ekologicznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy uzasadnione jest ustalenie mniej rygorystycznego 

celu środowiskowego. Ma to miejsce na przykład w przypadku grupy kilkunastu jezior 

przymorskich, dla których, ze względu na brak danych biologicznych, nie było możliwe ustalenie 

warunków referencyjnych i które przy pisano do typu 3b (polimiktyczne jeziora nizinne o dużej 

wartości współczynnika Schindlera). Dla tych jezior przymorskich powinny być ustalone mniej 
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rygorystyczne cele środowiskowe niż dla jezior typu 3b, ze względu na ich cechy naturalne: 

bardzo dużą powierzchnię i małą głębokość. W tych warunkach działanie wiatru powodujące 

resuspensję osadów dennych, sprzyja uwalnianiu biogenów i przyspieszeniu ich krążenia w 

ekosystemie. Z tego względu produktywność fitoplanktonu tych jezior jest bardzo wysoka i 

przyjęcie, jako docelowych, mniej rygorystycznych wartości wskaźników fitoplanktonowych, w 

porównaniu do celów środowiskowych dla jezior typu 3b, jest uzasadnione. 

Należy zwrócić uwagę, iż zdecydowana większość jezior polskich należy do naturalnie 

eutroficznych. Jeziorom, w których proces naturalnej eutrofizacji jest silnie zaawansowany (nie 

da się go odwrócić) przypisano też mniej rygorystyczny cel środowiskowy. 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW rzecznych w zakresie 

elementów biologicznych były przepisy rozporządzenia klasyfikacyjnego. Biologiczne parametry 

charakteryzujące cel środowiskowy jakim jest dobry potencjał wód, zostały przypisane zgodnie z 

tabelami do powyższego rozporządzenia, zawierającego wartości graniczne wskaźników jakości 

wód, odnoszące się do JCWP takich jak kanał, struga, strumień, potok oraz rzeka, wyznaczonych 

jako SCW lub SZCW. 

Przy ustalaniu parametrów charakteryzujących cel środowiskowy w zakresie elementów 

fizykochemicznych dla SZCW i SCW rzecznych, opierano się na zweryfikowanych w 2012 r. 

wskaźnikach. W ramach weryfikacji nie określono wartości granicznych dla JCW o typie 0, dlatego 

SZCW i SCW o tym typie nie przypisano parametrów charakteryzujących cel środowiskowy w 

zakresie elementów fizykochemicznych. 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW i SCW przejściowych i 

przybrzeżnych w zakresie elementów biologicznych były przepisy rozporządzenia 

klasyfikacyjnego. Parametry charakteryzujące cel środowiskowy dla dobrego potencjału wód 

zostały przypisane zgodnie z załącznikami nr 3 (dla JCW przejściowych) i nr 4 (dla JCW 

przybrzeżnych) do rozporządzenia, zawierającymi wartości graniczne wskaźników zarówno dla 

JCW naturalnych jak i SZCW. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, kryteria oceny stanu 

ekologicznego JCW przejściowych i przybrzeżnych są zatem tożsame z kryteriami oceny 

potencjału ekologicznego. 

Podstawą ustalenia celu środowiskowego dla SZCW oraz SCW jeziornych jest dobry 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym, 

graniczne wartości wskaźników charakteryzujące dobry potencjał ekologiczny są tożsame z 

kryteriami oceny dobrego stanu ekologicznego.  

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aktualizacja 2016) 

określono stan jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000172819 jako dobry, a 

osiągnięcie założonych celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Celem środowiskowym 

dla jednolitych części wód powierzchniowych PLRW2000172819 jest dobry stan ekologiczny oraz 

dobrego stanu chemicznego. 

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aktualizacja 2016) 

określono stan jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20002528399 jako zły, a 

osiągnięcie założonych celów środowiskowych uznano za zagrożone. Celem środowiskowym dla 

jednolitych części wód powierzchniowych PLRW20002528399 jest dobry stan ekologiczny oraz 

dobrego stanu chemicznego. 
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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. 

Zgodnie z podziałem na 161 jednolitych części wód podziemnych, teren opracowania 

położony jest na w granicach JCWPd 40. Natomiast według podziału na 172 JCWPd, który 

obowiązuje od 2016 r. badany obszar lokalizowany jest w granicach JCWPd 39. 
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Ryc.11 i 12 Orientacyjne położenie analizowanego terenu na tle Jednolitych części wód podziemnych 
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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. 

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

Cele środowiskowe dla JCWPd zawarte w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Wisły(aktualizacja 2016) 

Zgodnie z art. 38e pkt 1. Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 

Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizyko-chemicznych wód podziemnych 

(zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia jak i s każenie). Określenie celów środowiskowych 

dla wód podziemnych zostało wykonane na podstawie corocznych wyników oceny stanu 

obejmujące stan chemiczny i ilościowy opracowany w ramach PMŚ. 

Zgodnie z metodyką wyznaczania celów środowiskowych w latach 2012-2013, w sytuacji 

gdy JCWPd zidentyfikowano jako niezagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, celem 

dla wód jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Cel ten został określony przy pomocy kryteriów 

charakteryzujących dobry stan chemiczny lub ilościowy zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Natomiast dla JCW Pd zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych, ale 

będących zgodnie z oceną stanu na rok 2012 w stanie dobrym, brakowało podstaw do wskazania 

przesłanek do ustalenia odstępstw. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy, 

zidentyfikowany przy pomocy parametrów cechujących dobry stan chemiczny i ilościowy. W 

przypadku JCWPd, które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym 

zgodnie z oceną stanu na rok 2012, wykonano wstępną procedurę włączeń, czyli ustalenia 

odstępstw od celów środowiskowych. Wstępnie zaproponowano odstępstwa od celów 

środowiskowych w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celów ustalenia mniej 

rygorystycznych celów, które powinny zostać ostatecznie potwierdzone analizami presji i 

wpływów. Podczas wskazywania odstępstw w pierwszej kolejności musiało zostać udowodnione 
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wykluczenie przedłużania terminu, a następnie można rozważyć ustalenie mniej rygorystycznych 

celów. 

Podsumowując: Stan chemiczny JCWPd 39 jest dobry; Stan ilościowy JCWPd jest 

dobry, co pozwala wyznaczyć Stan (ogólny) – dobry. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie 

dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona. 

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(39) pod względem ilościowym i chemicznym w latach 2010 i 

2012 oceniano jako dobry. 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych 

Prawo wodne określa, iż celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest 

osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych, na postawie których zostały 

utworzone. 

Normy i cele w przypadku obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony gatunków i 

siedlisk wskazuj ą, które cele s ą określone w akcie tworzącym daną formę ochrony przyrody lub 

logicznie wynikające z takiego aktu w świetle przepisów ogólnych i wiedzy merytorycznej. Dla 

parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, cele określane są na 

podstawie ustawy, zaś w przypadku obszarów Natura 2000 cel wynika z ustawy i prawa UE. Cele 

mogą być uszczegółowione w procesie planowania ochrony dane go obszaru. 

Dla obszarów Natura 2000 celem jest właściwy stan ochrony poszczególnych siedlisk i 

gatunków. Oznacza to zachowanie warunków wodnych, które s ą niezbędne do osiągnięcia lub 

utrzymania w obszarze Natura 2000 właściwego stanu ochrony dla siedlisk występujących w 

obszarze siedliskowym oraz ptaków w obszarze ptasim. Dla parku narodowego celem jest 

zachowanie różnorodności biologicznej, właściwego stanu zasobów i składników przyrody, 

odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin i zwierząt oraz grzybów. W 

parku krajobrazowym istotne jest zachowanie wartości przyrodniczych w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. Dla rezerwatu przyrody i obszaru chronionego krajobrazu cel 

określony jest indywidualnie w akcie tworzącym dany obszar. 

Cele środowiskowe dla obszarów chronionych w zasięgu zlewni JCWP 

PLRW2000172819 Drwęca do jez. Drwęckiego z jez. Ostrowin oraz PLRW20002528399 Drwęca 

od początku do końca jez. Drwęckiego bez kan. Ostródzkiego i Elbląskiego są następujące: 
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Tabela 3. Cele środowiskowe dla obszarów chronionych 
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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 granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

(GZWP) 

należy także wprowadzić zakaz wprowadzania szkodliwych substancji do gleby - ze 

względu na możliwość przenikania substancji chemicznych do wód podziemnych. 
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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. Łącznie 

przeprowadzono 10 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 Lubawskim. 

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), 

 

Ryc 14. 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. 
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Obszar  objęty  opracowaniem  jest  w  większości  antropogenicznie  przekształcony, 

zajęty przez pola uprawne. Tereny przewidziane pod projektowaną funkcję obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów oraz terenów zabudowy usługowej wykorzystywane są 

głównie jako grunty orne. Uprawy polowe występują tu w mozaice z gruntami zakrzewionymi i 

zadrzewionymi zlokalizowanymi na terenie byłej Wojskowej Bazy Radarowej. 

Na użytkach rolnych występuje roślinność związana z użytkowaniem rolniczym terenów. 

Na skraju upraw rolnych występują zbiorowiska segetalne m.in.: chaber bławatek (Centaurea 

cyanus), mak polny (Papaver rhoeas), miotła zbożowa (Apera spica-venti), 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), przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), chrzan pospolity (Armoracia 

rusticana), babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka zwyczajna (P. major), tasznik 

pospolity (Capsella bursa pastoris). 

Miejscem zwiększonej koncentracji gatunków segetalanych, a często także łąkowych i 

ruderalnych, jest obrzeże drogi gruntowej 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), szczaw zwyczajny (Rumex 

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

zwyczajna (P. major) , mniszek lekarski (Taraxacum officinale). fiołek polny (Viola arvensis), mak 

polny (Papaver rhoeas), iglica pospolita (Erodium cicutarium), bylica pospolita (Artemisia 

vulgaris), tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris), chaber bławatek (Centaurea cyanus), 

starzec wiosenny (Senecio vernalis), komosa biała (Chenopodium album), przymiotno białe 

(Erigeron annuus), koniczyna polna (Trifolium arvense), prosienicznik szorstki (Hypochaeris 

radicata), koniczyna biała (Trifolium repens), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), podbiał 

pospolity (Tussilago farfara), łubin (Lupinus Sp.) . 

Z kolei na terenie okalającym oczko wodne w północno-wschodniej części opracowania 

występują głównie zarośla wierzbowe, pojedynczo bez czarny (Sambucus nigra) oraz brzoza 

brodawkowata (Betula pendula). 

Teren zieleni wysokiej na obszarze byłej Bazy Wojskowej zbudowany jest głównie z 

brzozy brodawkowatej (Betula pendula), dębu szypułkowego (Quercus robur), klonu zwyczajnego 

(Acer platanoides), pojedynczo świerku pospolitego (Picea abies), w podszycie występuje bez 

czarny, drzewka owocowe, podrosty dębu szypułkowego. Zieleń wysoka zlokalizowana jest 

również wzdłuż granicy terenu składowania gruzu. Buduje ją głównie brzoza brodawkowata, 

świerk pospolity, krzewy czarnego bzu, podrosty leszczyny pospolitej (Corylus avellana). 

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

gospodarskimi oraz poboczami dróg. Wzdłuż drogi gminnej za wschodnią granicą opracowania 
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występuje szpaler drzew przydrożnych zbudowany głównie z lipy drobnolistnej (Tilia cordata), 

pojedynczo brzozy brodawkowatej oraz klonu zwyczajnego. Na terenie opracowania przy drodze 

gruntowej występuje brzoza brodawkowata, miejscami czarny bez oraz głóg dwuszyjkowy 

(Crataegus laevigata). 

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: 

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

wschodu, południa, zachodu i północnego-zachodu, 

9160 – grąd subatlantycki - zinwentaryzowane zostały od wschodu, południa, zachodu i 

północnego-zachodu. 

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 głównie tereny rolne. 

Podczas wizji terenowej na analizowanym obszarze obserwowano na terenie badanego 

obszaru oraz w jego sąsiedztwie m.in. licznie dymówki ( Hirundo rustica), bogatki (Parus major), 

sroki (Pica pica), mazurków (Passer montanus), gile zwyczajne (Pyrrhula pyrrhula), sójki 

zwyczajne ( Garrulus glandarius), wrony siwe (Corvus cornix), makolągwy zwyczajne (Linaria 

cannabina), potrzeszcze (Emberiza calandra), trznadle zwyczajne (Emberiza citrinella), kawki 

zwyczajne (Corvus monedula), kosy (Turdus merula), pleszka zwyczajna (Phoenicurus 

phoenicurus), pliszkę siwą (Motacilla alba). Obserwowano również przelatujące żurawie (Grus 

grus), łabędzie nieme (Cygnus olor) oraz bociany białe (Ciconia ciconia). Z ssaków 

zaobserwowano zająca szarak (Lepus europaeus) oraz sarnę (Capreolus Sp.). 

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. 

Zieleń wysoka podnosi walory krajobrazowe badanego terenu. Należy zachować ją w 

stanie niezmienionym, a planowane inwestycje wkomponować w obszar zieleni wysokiej. 

Obserwowana awifauna składa się z gatunków typowych dla tych terenów. 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono stanowisk grzybów objętych ochroną prawną. 

Jak wynika z inwentaryzacji RDLP cenne siedliska zostały zinwentaryzowane poza 

granicami omawianego obszaru. 
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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. 17. Obszar opracowania – pole rzepaku. 

 

 

Zdj. 18. Zakrzewienie i zadrzewienia na terenie byłej Bazy Wojskowej, po prawej tereny rolne poza północną 

granicą opracowania. 
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Zdj. 19. Zieleń wysoka w północno-centralnej części obszaru (teren byłej Bazy Wojskowej). 

 

 

Zdj. 20. Tereny rolne w oddali zarośla wierzbowe w północno-wschodniej części obszaru. 
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Zdj. 21 Obszar opracowania część zachodnia, po prawej zadrzewienia na terenie byłej Bazy Wojskowej. 

 

 

Zdj.22  Obszar opracowania – tereny upraw rolnych. 
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Zdj. 23. Widok na obszar opracowania. 

 

 

Zdj.24.  Zakrzewienia i zadrzewienia wzdłuż granicy działki na której składowany jest gruz i inne odpady. 
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Zdj.25.  Zieleń wysoka wzdłuż drogi gruntowej na terenie opracowania. 

 

 

Zdj.26.  Zając szarak na drodze gruntowej przebiegającej przez omawiany obszar. 
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Zdj.27. Zadrzewienia wzdłuż drogi gminnej ( ul. Bukowa) graniczącej od północnego-wschodu z 

analizowanym obszarem. 

 

 

Zdj.28. Zadrzewienia wzdłuż drogi gminnej ( ul. Bukowa) graniczącej od południowego-wschodu z 

analizowanym obszarem. 
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2.5. Zabytki kulturowe 

W zasięgu omawianego terenu nie występują obiekty i obszary objęte prawnymi formami 

ochrony 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. 

 

Tabela 4. Relacje odległości obszaru objętego projektem planu do występujących w otoczeniu form ochrony 

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

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. 

 

 

Ryc. 15. 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). 
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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. 

 

 

Ryc. 16. 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. W oj. 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 Uchwał ą 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 
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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-

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 14 483,2 ha. 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). 

Doliny Dolnej Drwęcy – o powierzchni 16 550,10 ha. Ustanowiony Uchwał ą Nr XVIII/437/16 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy zmieniająca Uchwałę Nr 

VIII/205/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca2015r. w sprawie 

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

2016 r. poz. 3214). 

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. 17. Położenie badanego terenu na tle Obszarów Chronionego Krajobrazu Źródło: 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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NATURA 2000 

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 

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. 
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Ryc. 18.Analizowany obszar na tle Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk sieci Natura 2000. Źródło: 

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

 

Użytek ekologiczny 

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. 

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. 
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Ryc. 19. Badany teren na tle użytków ekologicznych. Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 

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.) 
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Ryc.20. 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. 

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 n a 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, 
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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 spełniaj ą 

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. 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 
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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) 

 

Ryc. 21. Przebieg głównych korytarzy ekologicznych. 

 

Teren objęty opracowaniem planu miejscowego położony jest poza korytarzami 

ekologicznymi i nie stanowi zagrożenia ani bariery ekologicznej dla migracji roślin i zwierząt, co 

zobrazowano na poniższych rysunkach. 
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Ryc. 22. Położenie obszaru badań względem głównych 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 

Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ wielkość napływowej i lokalnej 

emisji zanieczyszczeń do powietrza, warunki klimatyczne i topografia terenu. Głównymi źródłami 

zanieczyszczeń do atmosfery na terenie Gminy Ostróda są rozproszone źródła emisji z sektora 

komunalno-bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów na 

drogach występujących na terenie Gminy Ostróda. Substancjami zanieczyszczającymi, mającymi 

największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzącymi z procesów spalania energetycznego 

są: tlenki azotu (NO-NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla, (CO) i pyły. Od środków 

transportu największy udział w emisji mają: tlenek węgla, (CO), tlenki azotu (NO-NO2) i benzen 

(C6H6). Na terenie województwa warmińsko -mazurskiego wydzielono 3 strefy, dla których 

dokonuje się oceny jakości powietrza: miasto Olsztyn, miasto Elbląg i strefę warmińsko-

mazurską. Gmina Ostróda jest zaliczana do strefy warmińsko –mazurskiej. 

 

L.p. Nazwa zanieczyszczenia Klasa strefy 

1. Dwutlenek azotu NO2 A 

2. Dwutlenek siarki SO2 A 

3. Tlenek węgla CO A 

4. Benzen C6H6 A 

5. Pył PM10 A 

6. Pył PM2,5 A 

7. Benzo(a)piren BaP C 

8. Arsen As A 

9. Kadm Cd A 

10. Nikiel Ni A 

11. Ołów Pb A 

12. Ozon O3 
A 

D2 

Tabela nr 5. Klasyfikacja strefy warmińsko-mazurskiej z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza za rok 2015. Źródło: Ocena roczna jakości powietrza w 

województwie warmińsko-mazurskim za rok 2015. 

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, 
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 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. 

 

Roczną ocenę jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2016 

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

opracowania położony jest na terenie strefy warmińsko-mazurskiej. 

 
Tabela 5. Strefa warmińsko-mazurska dla której wykonano ocenę jakości powietrza 

 
 

Wyniki klasyfikacji strefy warmińsko-mazurskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 
Tabela 6. Klasyfikacja strefy warmińsko-mazurskiej według rocznej oceny jakości powietrza za 2016r. 

wykonanej przez WIOŚ w Olsztynie. 

 
 

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2016 r. wykonanej przez Wojewódzki 

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

standardów imisyjnych: 

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-O 3 (poziom dopuszczalny) 

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

Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Olsztynie wskazują, że w województwie warmińsko-

mazurskim, podstawową przyczyną przekroczeń benzo(a)pirenu była wzmożona emisja 

zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych spowodowana niekorzystnymi warunkami klimatycznymi 

w okresie zimowym oraz spalaniem słabej jakości materiału grzewczego w mało wydajnych 
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piecach. Na terenie gminy Ostróda wg oceny rocznej WIOŚ w Olsztynie odnotowano 

przekroczenia wskaźnika O3 ochrony zdrowia i roślin związaną z oddziaływaniem naturalnych 

źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. 

W związku z powyższym, jakość powietrza atmosferycznego w obszarze objętym zmianą 

planu należy uznać za dobrą. 

 

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 

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 o siedli oddalonych od ruchliwych ciągów komunikacyjnych. 

Szczegółową analizę wyników badań zwarto w opracowaniu p.t. „Monitoring hałasu 

komunikacyjnego miasta Ostróda w 2006 roku”. 
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Przygotowane opracowanie powinny stanowić istotne źródło informacji w zakresie 

planowania przestrzennego, modernizacji i rozbudowy istniejącej sieci drogowej, bądź zmian w 

organizacji ruchu. 

 

Tabela. 7 Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Ostródzie w 2006 roku. 

 

 

3.3. Stan wód 

Jak wspomniano w niniejszej prognozie w odległości ok. 457 m w kierunku zachodnim i 

południowo-zachodnim od obszaru opracowania położone jest jezioro Morliny, które Morlińską 

Strugą połączone jest z jeziorem Smordy (Jakuba), położonym w odległości ok. 1 km w kierunku 

północno-zachodnim Kolejnym zbiornikiem wodnym położonym kierunku wschodnim w 

odległości ok. 920 m jest jezioro Sajmino (Kajkowo). 

Po przeanalizowaniu danych zawartych w „ Raportach o stanie środowiska województwa 

warmińsko-mazurskiego” od roku 1999 do 2014 r., opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Olsztynie, wynika, iż z powyższych jezior badaniami objęto jezioro 

Smordy (Jakuba) oraz Sajmino (Kajkowo). Z informacji zawartych w „Raporcie o stanie 

środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2004 r.” badania tych jezior wykonano w 

1987 r., w wyniku których jezioro Smordy (Jakuba) oceniono na klasę czystości - NON – woda 

nie odpowiadająca normom oraz woda poza kategorią przydatności, natomiast jezioro Sajmino 

(Kajkowo) oceniono na II klasę czystości oraz III kategorię przydatności. 
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3.4. Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych oraz innych pól 

elektromagnetycznych 

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 inwestycji na terenie której przebywać będą ludzie. 

 

3.5. Zagrożenie powodzią 

W  świetle  ustawy z  dnia  18  lipca  2001  r.  Prawo  wodne  (tj.  Dz.U.  2021  poz. 2233,  

t.j.) przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się między innymi: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz 

na 100 lat; 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz 

na 10 lat; 

 obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

 brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i 

przymuliska, o których mowa w art. 18 przytoczone j ustawy, stanowiące działki 

ewidencyjne; 

Zgodnie z mapami zamieszczonymi w systemie ISOK (system map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego, który został opracowany w ramach projektu 

”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, system został przekazany w dniu 15 kwietnia 2015 r. przez 

Prezesa KZGW w formie ostatecznych wersji map, jednostkom administracji oraz udostępniono 

je oficjalnie w formie serwisu internetowego) obszar jeziora Morliny, położonego w odległości ok. 

457 m od badanego obszaru występują tereny szczególnego zagrożenia powodzią 

generowanego przez jego wody. De facto sam obszar objęty projektem planu nie jest zagrożony 

powodzią. 
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Ryc.24. Fragment mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – jezioro Morliny 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%) Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
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Ryc. 25. Fragment mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody – Jezioro Morliny. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wysokie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) Źródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

 

 

3.6. Ogólna ocena obecnego stanu środowiska naturalnego na obszarze 

badań 

Podsumowując powyższe rozdziały stwierdza się, że obecny stan środowiska naturalnego 

jest dobry. 

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 dobrych 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). W 

odniesieniu do wód podziemnych ich stan ocenia się jako dobry. 

W odniesieniu do fauny i flory – omawiany teren cechuje niska różnorodność biologiczna. 

Na podstawie dostępnych danych na terenie opracowania nie zinwentaryzowano siedlisk 

podlegających ochronie. 
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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 i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej, 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 terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

zabudowy usługowej - PU oraz terenów dróg publicznych klasy lokalnej – KDL. 

 

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 uchwały Rady 

Gminy Ostróda, natomiast część graficzna w postaci rysunku projektu planu, w skali 1:1000. 

Poniżej przedstawiono wyznaczone funkcje na omawianym terenie oraz ustalenia projektu 

planu. 

Projekt planu ustala następujące przeznaczenie terenów: 

PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej; 

KDW - tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

Plan zawiera ustalenia dotyczące: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, zasad kształtowania krajobrazu; 

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i 

minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego 

powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, 

maksymalnej wysokość zabudowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich 

realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów; 

5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

6) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 

7) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych 

oraz pokrycia dachów; 

8) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych, 
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9) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym, 

10) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

11) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w 

tym zakazu zabudowy. 

Plan, z racji braku występowania uwarunkowań i przesłanek na terenach objętych 

opracowaniem, nie zawiera ustaleń dotyczących: 

1) 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; 

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz 

dóbr kultury współczesnej; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami literowymi 

PU 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 1PU;  

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego - tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, zabudowy usługowej; 

2) ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) budynki należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innych, 

tworząc zespół obiektów, 

b) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust.2  niniejszej 

uchwały, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 

3) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 20%; 

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 – 0,70 (70%); 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 1,4; 

4) Ustala się następujące gabaryty, usytuowanie, kolorystykę i pokrycie dachu dla obiektów 

budowlanych: 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie wyżej niż 

16,0 m; 

b) usytuowanie głównych kalenic budynków – nie ustala się; 



 
 
 

81 
 
 

c) dach płaski kryty papą, membraną lub innymi materiałami bitumicznymi, dwuspadowy 

lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 7º do 35º, kryty 

blachodachówką, materiałami bitumicznymi, blachą, membraną lub gontem w 

odcieniach koloru czerwonego, brązowego, szarego; 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, panele, kasetony 

elewacyjne, blacha, szkło, tynki w kolorystyce barw pastelowych; 

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach 1PU: 

5000 m2; 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 2PU: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego –  tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, zabudowy usługowej ; 

2) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego: 

a) zachowuje się istniejącą zabudowę; 

b) zezwala się na przeprowadzenie robót budowlanych w ramach istniejących budynków, 

pod warunkiem, że będą zgodne z ustaleniami niniejszego planu; 

c) budynki należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innych, 

tworząc zespół obiektów, 

d) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust.2  niniejszej 

uchwały, 

e) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,  

3) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 5%; 

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 – 0,70 (70%); 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 2,1; 

4) ustala się następujące parametry techniczne budynków : 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, jednak nie wyżej niż 

20,00 m; 

b) usytuowanie głównych kalenic budynków – nie ustala się; 

c) dach płaski kryty papą, membraną lub innymi materiałami bitumicznymi, dwuspadowy 

lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 7º do 35º, kryty 

blachodachówką, materiałami bitumicznymi, blachą, membraną lub gontem w 

odcieniach koloru czerwonego, brązowego, szarego; 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, panele, kasetony 

elewacyjne, blacha, szkło, tynki w kolorystyce barw pastelowych; 

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach 2PU: 

4000 m2; 

Ustala się zasady kształtowania zabudowy oraz parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 3PU: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego – tereny obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów, zabudowy usługowej; 



 
 
 

82 
 
 

2) Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

funkcjonalnego: 

a) budynki należy realizować w formie wolnostojącej lub jako dobudowane do innych, 

tworząc zespół obiektów; 

b) miejsca postojowe realizować zgodnie z wymogami wynikającymi z §8 ust.2  niniejszej 

uchwały 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu; 

3) Ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania terenu funkcjonalnego: 

a) powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej – minimum 5%; 

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 – 0,70 (70%); 

d) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy – 0,01; 

e) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy – 2,1, 

4) ustala się następujące parametry techniczne budynków : 

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, jednak nie wyżej niż 

20,00 m; 

b) usytuowanie głównych kalenic budynków – nie ustala się; 

c) dach płaski kryty papą, membraną lub innymi materiałami bitumicznymi, dwuspadowy 

lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych od 7º do 35º, kryty 

blachodachówką, materiałami bitumicznymi, blachą, membraną lub gontem w 

odcieniach koloru czerwonego, brązowego, szarego; 

d) w elewacjach stosować materiały takie jak: cegła, kamień, drewno, panele, kasetony 

elewacyjne, blacha, szkło, tynki w kolorystyce barw pastelowych; 

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej na terenach 3PU: 

3000 m2. 

 

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 

zagospodarowania terenów funkcjonalnych oznaczonych w planie symbolami literowymi 

KDL 

Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 

1KDL: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego – tereny dróg publicznych klasy lokalnej; 

2) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, 

chodników, ścieżek rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego zgodnie z 

rysunkiem planu tj.15 m;  

4) ustala się wysokość obiektów małej architektury – nie wyżej niż 3 m; 

5) ustala się wysokość pozostałych obiektów budowlanych – nie wyżej niż 10 m. 

Ustala się zasady zagospodarowania terenu funkcjonalnego oznaczonego w planie symbolem 

2KDL: 

1) przeznaczenie terenu funkcjonalnego – tereny dróg publicznych klasy lokalnej  

2) w ramach przeznaczenia terenu dopuszcza się realizację: chodników, ścieżek 

rowerowych, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

3) teren funkcjonalny 2KDL stanowi poszerzenie terenu drogi przyległej do terenu planu; 
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4) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających terenu funkcjonalnego – szerokość 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu - docelowa szerokość pasa drogowego 15m wraz z 

działką nr 290 stanowiącą drogę przyległą do obszaru planu. 

 

 

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 cel u zachowania jednorodności i ciągłości 

procesu planistycznego. 

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Ostróda obszar projektu planu położony jest w Strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). 

Studium wyznacza na tym terenie kierunek rozwoju: Tereny skoncentrowanej działalności 

gospodarczej, w tym produkcji. 

 

Rys. nr 26.  Wyrys z projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

 

Strefa S2 – strefa urbanizacji (podmiejska) Strefa oddziaływania miasta Ostróda, 

obejmująca rejon silnych wpływów urbanizacyjnych, w tym miejscowości: Wałdowo, Międzylesie, 

Lubajny, Górka, Kajkowo i Morliny. Rejon koncentracji funkcji mieszkaniowych usługowych o 

charakterze podmiejskim, a także rejon koncentracji zabudowy związanej z szeroko pojętą 

działalnością gospodarczą. W przypadku terenów położonych w sąsiedztwie południowej granicy 
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miasta studium ustala politykę przestrzenną powiązaną z polityką miejską w zakresie zabudowy 

i zagospodarowania terenu (możliwość lokalizacji zabudowy wielorodzinnej) oraz uzbrojenia 

technicznego i budowy systemów komunikacyjnych (powiązania z systemami miejskimi). 

Lokalizacja terenów przeznaczonych na cele działalności gospodarczej (usługi, bazy, składy, 

produkcja oraz obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2) powinna 

koncentrować się w rejonie projektowanego węzła dróg krajowych 7 i 16 oraz w rejonie pomiędzy 

miejscowościami Morliny i Tyrowo.” 

„Dla obszarów znajdujących się w strefie S2 strefie urbanizacji (podmiejskiej) ustala 

się następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

a) wyodrębniony obszar predysponowany jest do rozwoju funkcji mieszkaniowej i 

usługowej o charakterze podmiejskim (jednorodzinnej i wielorodzinnej), która powinna być 

lokalizowana przede wszystkim w rejonie wsi Wałdowo na wschód od granicy miasta Ostróda 

oraz w rejonie wsi Kajkowo na południe od granicy miasta, a także jako osiedle podmiejskie w 

rejonie wsi Lubajny, 

b) w rejonie wsi Wałdowo oraz w rejonie wsi Lubajny preferować należy zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną o charakterze rezydencjonalnym realizowaną w nawiązaniu do 

istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, przy czym zabudowa swoim charakterem 

(stylistyką) powinna nawiązywać do dobrych przykładów zabudowy podmiejskiej, w tym w 

szczególności nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, 

c) osiedle realizowane wzdłuż południowej granicy miasta Ostróda, w rejonie wsi Kajkowo 

ze względu na znaczny obszar i skomplikowane uwarunkowania wymaga kompleksowych 

rozwiązań urbanistycznych uwzględniających możliwość lokalizacji zabudowy wielorodzinnej i 

jednorodzinnej, a także powiązanie infrastrukturalnej komunikacyjne z miastem Ostróda, 

d) studium ustala możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowych funkcjami 

towarzyszącymi (handel detaliczny, nieuciążliwe usługi), w szczególności wzdłuż ciągów i przy 

węzłach komunikacyjnych, 

e) studium ustala dwa główne obszary lokalizacji funkcji związanych z szeroko pojętą 

działalnością gospodarczą (łącznie z możliwością lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2) oraz logistyczną: w rejonie projektowanego węzła dróg krajowych nr 

7 i nr 16 w miejscowości Górka oraz w rejonie zawartym pomiędzy miejscowościami Morliny i 

Tyrowo, 

f) tereny inwestycyjne w miejscowości Górka ze względu na skomplikowany projektowany 

układ komunikacyjny wymagają kompleksowego rozwiązania urbanistycznego uwzględniającego 

przede wszystkim powiązanie komunikacyjne poszczególnych terenów oraz kompleksowe 

wyposażenie w infrastrukturę techniczną, 

g) tereny inwestycyjne w rejonie miejscowości Morliny i Tyrowo powinny być rozwijane 

stopniowo, najpierw poprzez wypełnienie obszarów niezabudowanych w rejonie miejscowości 

Morliny, a następnie wraz z rozwojem infrastruktury technicznej zabudowa powinna postępować 

w kierunku wsi Tyrowo zgodnie z oznaczeniami na rysunku studium, 

h) wskazana estetyzacja zagospodarowania terenu mająca za zadanie zachowanie 

jednolitej stylistyki architektonicznej w obrębie jednej nieruchomości (przedsięwzięcia) oraz w 

miarę możliwość prowadzenie działalności polegającej na magazynowaniu i składowaniu w 

obiektach zamkniętych (pod dachem), 
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i) studium ustala możliwość lokalizacji funkcji związanych z obsługą komunalną gminy i 

miasta Ostróda (oczyszczalnia ścieków, utylizacja i segregacja odpadów, lądowisko, cmentarz 

komunalny i inne) w rejonie miejscowości Morliny, Tyrowo i Lubajny 

j) w rozwiązaniach urbanistycznych dotyczących terenów zabudowy mieszkaniowej 

należy uwzględnić wprowadzenie odpowiednich terenów zieleni izolacyjnej od strony zabudowy 

przemysłowej, usługowej i handlowej oraz terenów komunikacyjnych, a także wprowadzenie 

terenów przestrzeni publicznej zapewniającej odpowiednie warunki rekreacji i wypoczynku 

mieszkańców.” 

W związku  z  powyższym  założenia  projektu  planu  nie  naruszają zapisów  ww. 

Studium. 

 

4.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

ustaleń projektu planu 

 

Badany obszar predysponuje do projektowanego zagospodarowania. Jego położenie, 

bezpośrednie sąsiedztwo terenów z terenami podmiejskimi miasta Ostróda, sąsiadujące od 

północy zagospodarowanie (istniejące obiekty usługowe, produkcyjno-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. 

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 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi dokument planistyczny o 

znaczeniu lokalnym, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może wykraczać 

poza granice obszaru nim objętego. Przy formułowaniu ustaleń analizowanego planu miały 

zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

Ochrona środowiska i idea zrównoważonego rozwoju powinny być uwzględniane w 

dokumentach planistycznych szczebla gminnego. Obliguje do tego zarówno ustawodawstwo 

krajowe, jak i wspólnotowe. Według art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczpospolita 

Polska (…) strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się 

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. 

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 
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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. 2021 poz. 1973), 

- 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. 2233), 

- 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. 

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 obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, 

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 zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych; 
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2) zakazuje się lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia: 

a) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

b) dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności dla mieszkańców i użytkowników 

nieruchomości zlokalizowanych w otoczeniu obszaru opracowania planu, 

c) rozprzestrzeniania się czynników uciążliwych na okoliczne tereny zabudowy 

przeznaczonej na pobyt ludzi, 

d) dla jakości płodów rolnych, sadowniczych lub ogrodniczych na pobliskich terenach; 

3) nakazuje prowadzenie działalności produkcyjnej przy zastosowaniu rozwiązań 

organizacyjnych, technicznych i technologicznych ograniczających negatywne 

oddziaływanie w zakresie wytwarzania hałasu, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza 

na otoczenie; 

4) zakazuje zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie akustycznej na 

podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu; 

2. w granicach planu nie występują prawne formy ochrony przyrody, o których mowa w 

przepisach odrębnych; 

3. na terenie objętym planem nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych z powodu braku 

opracowania audytu krajobrazowego, w którym określa się granice ich występowania. 

 

 W zakresie ochrony wód 

Plan postuluje dla projektowanej zabudowy obowiązek zaopatrzenia w wodę z sieci 

wodociągowej. Ponadto zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych należy realizować 

z sieci wodociągowej. 

 

 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; 

2. wody opadowe i roztopowe z powierzchni uszczelnionych należy odprowadzać do otwartej lub 

zamkniętej sieci kanalizacji deszczowej, z chwilą jej wybudowania, 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 
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 W zakresie ochrony powietrza i klimatu 

Projekt planu ustala, iż zaopatrzenie w ciepło dla projektowanej zabudowy należy 

realizować w sposób indywidualny. Na terenach oznaczonych w planie symbolami PU dopuszcza 

się ogrzewanie zabudowy z odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100 kW, z wyłączeniem 

wolnostojących elektrowni wiatrowych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych. 

 

 W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego i zasobów kulturowych 

  Z racji braku występowania na terenie objętym niniejszym planem,  w planie nie ustala się 

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr 

kultury współczesnej. 

 

 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.  

Cele ochrony środowiska określane na wszystkich szczeblach, także tych lokalnych winny 

być uwzględniane w projektowanych dokumentach planistycznych. Przyjęte w analizowanym 

projekcie planu formy zagospodarowania są efektem kompromisu społeczno-gospodarczo-

środowiskowego. Projekt planu uwzględnia potrzebę zachowania zasobów środowiska, 

jednocześnie umożliwiając inwestowanie w różnych formach. Układ przestrzenny 

poszczególnych terenów funkcjonalnych zapewni zrównoważony rozwój i przyczyni się do 

zachowania powiązań ekologicznych. Reasumując 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 na poszczególne 

elementy środowiska i może powodować uciążliwości wpływające negatywnie na jego stan. Ze 

względu na możliwość wystąpienia 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. 

Projekt planu na omawianym obszarze wyznacza m.in. funkcje PU – tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej, przy jednoczesnym zakazie 

lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakazie 

lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, w szczególności dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości 

zlokalizowanych w otoczeniu obszaru objętego projektem planu. 

W przypadku realizacji projektowanej funkcji, należącej do katalogu przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącą 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247) zobowiązuje to inwestora do przeprowadzenia 

wszelkich postępowań administracyjnych związanych z realizacją planowanej inwestycji. Na 

etapie uzyskiwania stosownych pozwoleń, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

odpowiednie instytucje określą konieczność sporządzenia oceny oddziaływania danej inwestycji 

na środowisko, gdzie w przypadku nałożenia obowiązku wykonania raportu oddziaływania na 

środowisko zostanie określony zakres i stopień szczegółowości informacji jakie mają być w nim 

zawarte, a co za tym idzie zostanie przeanalizowane szczegółowe oddziaływania tejże inwestycji 

na środowisko. Na obecnym etapie, kiedy nie są znane konkretne inwestycje jakie inwestor 

będzie planował wprowadzić na analizowanym terenie, nie ma możliwości określenia 

szczegółowych oddziaływań danego przedsięwzięcia na środowisko, które to określone będą na 

ewentualnym etapie opracowywania raportu ooś. 
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6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, w tym gleby 
 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi w tym gleby 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe PU, KDL 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne KDL 

Negatywne PU 

 

Obszar objęty projektem planu stanowią w większości tereny rolne, wykorzystywane 

rolniczo. Uprawy polowe występują tu w mozaice z zielenią wysoką. 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU). 

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 

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 dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

Tereny dróg służą realizacji głównych funkcji, w związku z tym ich oddziaływanie jest do 

nich zbliżone. Drogi wyznaczone w planie to drogi istniejące, która zapewnią obsługę 

komunikacyjną na badanym obszarze, dlatego też ich oddziaływanie nie zmieni się względem 

obecnego. Nowo powstała droga przeznaczona jest do obsługi terenów inwestycyjnych. Jej 

oddziaływanie będzie polegało na trwałym usunięciu wierzchniej warstwy litosfery i zastąpieniu 

jej przez powierzchnię sztuczną. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. 
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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 PU – 20%). 

 

6.2. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Realizacja zapisów planu nie wpłynie na zasoby naturalne – z posiadanych materiałów 

archiwalnych wynika, że na badanym terenie nie występują udokumentowane zasoby naturalne 

takiej jak kruszywa, złoża ropy, pokłady torfu, itp. 

 

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
 

Oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie PU, KDL 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe PU, KDL 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne PU, KDL 

Negatywne - 

 

Na terenie opracowania występuje niewielkie oczko wodne położone w północno-

wschodniej części opracowania ulegające zarastaniu. Obszar objęty planem znajduje się w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych JCWPd 39 - zgodnie z podziałem na na 172 

JCWPd, który obowiązuje od 2016 r.  

Stan ilościowy oraz chemiczny JCWPd został oceniony jako dobry. W ocenie ryzyka 

osiągnięcie celu środowiskowego (utrzymanie dobrego stanu) nie jest zagrożone. 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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, a ścieki przemysłowe przed 
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wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej powinny zostać oczyszczone w sposób zapewniający 

nieprzekroczenie wartości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych. 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 w projekcie planu zawrzeć zakazać wprowadzania do ziemi substancji, które to mogłyby 

negatywnie wpływać na warunki gruntowo-wodnym. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

Przewidywane ograniczenie infiltracji wód opadowych na fragmentach uszczelnionych 

ciągów komunikacyjnych obejmujących drogi lokalne nie będzie znaczące dla użytkowania 

lokalnych zasobów wód podziemnych. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. 

 

6.4. Odpady 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy 

usługowej (PU). 

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. 

 

 

6.5. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne i klimat 
 

Oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe KDL 

Stałe PU 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne - 

Negatywne PU, KDL 
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Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, terenów zabudowy usługowej będzie okresowy 

wzmożony ruch samochodowy w miejscu świadczenia usług. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

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. 

 

6.6. Klimat akustyczny 

 

Oddziaływania na klimat akustyczny 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe KDL 

Stałe PU 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne - 

Negatywne PU, KDL 

 

Projekt planu wprowadza funkcję: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

zabudowy usługowej i drogi, które nie podlegają ochronie akustycznej. 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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 
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na środowisko występujące okresowo w trakcie prac budowlanych nie podlega regulacjom 

prawnym z zakresu ochrony przed hałasem. 

Na terenach projektowanych funkcji można spodziewać się hałasu związanego głównie z 

obsługą danych terenów, w tym ruchem samochodów ciężarowych. Będzie to oddziaływanie 

bezpośrednie, lokalne. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

Budowa dróg utwardzonych może nieznacznie przyczynić się do zwiększenia natężenia 

ruchu samochodowego, a to z kolei spowoduje wzmożoną emisję hałasu. Oddziaływania będą 

miały charakter bezpośredni, długoterminowy, chwilowy, negatywny. 

 

6.7. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność 

biologiczną 

 

Oddziaływania na klimat akustyczny 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe PU, KDL 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne PU, KDL 

Negatywne - 

 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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 stanowią głównie tereny upraw rolnych, nie przedstawia on szczególnych walorów 

przyrodniczych, przekształcenie tych terenów nie będzie istotnym oddziaływaniem na 

środowisko. W odniesieniu do terenów zieleni wysokiej na terenie byłej Bazy Wojskowej oraz 

zieleni śródpolnej i przydrożnej postuluje się, aby projektowane funkcje wkomponować w 

istniejącą zieleń wysoką. 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, 



 
 
 

96 
 
 

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 

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), w związku z czym nie przewiduje się, by realizacja założeń projektu planu znacząco 

negatywnie oddziaływała na populacje ptaków opisywanego terenu. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

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. 

 

6.8. Oddziaływanie na krajobraz 

 

Oddziaływania na klimat akustyczny 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe PU, KDL 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne PU 

Neutralne KDL 

Negatywne - 

 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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 znacznie odbiegać od zabudowy produkcyjno-

usługowej i usługowej położonej w kierunku północnym od granic opracowania. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

W projekcie planu uwzględniono obszary obejmujące tereny komunikacyjne. Oddziaływania 

będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 
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6.9. Oddziaływania na zabytki i dobra materialne 

Brak oddziaływania. W granicach opracowania planu nie znajdują się obiekty objęte 

prawnymi formami ochrony zabytków. 

 

6.10. Oddziaływania na życie i zdrowie ludzi 

 

Oddziaływania na klimat akustyczny 

Rodzaj 

Bezpośrednie PU, KDL 

Pośrednie - 

Wtórne - 

Skumulowane - 

Czas 

Krótkoterminowe - 

Średnioterminowe - 

Długoterminowe PU, KDL 

Mechanizm 
Chwilowe - 

Stałe PU, KDL 

Ocena oddziaływania 

Pozytywne - 

Neutralne PU, KDL 

Negatywne - 

 

Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej (PU) 

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. 

Omawiany projekt planu zakazuje lokalizacji przedsięwzięć zawsze znacząco 

oddziałujących na środowisko, określonych w przepisach odrębnych. Dodatkowo ustanawia 

zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia: wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

oraz zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności dla mieszkańców i użytkowników 

nieruchomości zlokalizowanych w otoczeniu obszaru opracowania planu. 

W związku z tym przewidywane zagospodarowanie terenu w trakcie jej normalnej 

eksploatacji nie powinno generować uciążliwości dla ludzi. 

Tereny dróg publicznych klasy lokalnej (KDL) 

W bezpośrednim sąsiedztwie dróg nastąpi wzrost natężenia hałasu i zanieczyszczenie 

powietrza. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 
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6.11. Oddziaływanie na obszary chronione w tym obszary Natura 2000 

Ze względu na to, iż obszar opracowania położny jest poza prawnymi formami ochrony 

przyrody, jak również odległość od najbliższego obszaru Natura 2000 wynosi ok. 10 km, 

prognozuje się, iż realizacja zapisów zmiany planu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływała 

na obszary chronione, obszary Natura 2000 oraz nie naruszy spójności tych obszarów. 

W odniesieniu do położonych w odległości do 2,0 km od omawianego obszaru 

opracowania zinwentaryzowanych w ramach Inwentaryzacji z lat 2006-2008 RDLP siedlisk: 

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

wschodu, południa, zachodu i północnego-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 olszowienie 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).  

 

6.12. Wzajemne oddziaływanie 

Poszczególne elementy środowiska, takie jak: ludzie, rzeźba terenu, budowa geologiczna, 

wody powierzchniowe i podziemne, pokrywa glebowa, szata roślinna i leśna, klimat lokalny, 

krajobraz naturalny, zasoby naturalne, dobra materialne, zabytki kultury materialnej są ze sobą 

powiązane i tworzą integralną całość. Dlatego też negatywny wpływ na jeden z czynników, może 

przejawiać się pogorszeniem stanu całego ekosystemu. Wzajemne wzmacnianie występujących 

oddziaływań w danym środowisku powoduje, że łączny efekt jest większy od sumy efektów ich 

działania oddzielnego. 

Z punktu widzenia zdrowia ludzi najważniejsze są oddziaływania na powietrze 

atmosferyczne i klimat akustyczny. Stan zachowania naturalnych biocenoz ma w tym aspekcie 

charakter pośredni, związany z walorami estetycznymi otaczającego terenu. W przypadku 

omawianego obszaru stopień antropogenicznych przekształceń środowiska jest obecnie 

niewielki. 
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W oparciu o wyżej przedstawiony opis środowiska i analizę oddziaływań oraz 

ewentualnych zmian można stwierdzić, że przy zastosowaniu rozwiązań przedstawionych w 

niniejszej prognozie nie wystąpią wzajemne negatywne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi 

elementami środowiska. 

 

 

6.13. Oddziaływanie na tereny sąsiednie 

 

 
Rys. nr 27.  Obszar badań na tle terenów sąsiednich. 

 

Od strony północnej analizowany obszar sąsiaduje z: gruntami rolnymi, zabudową 

mieszkaniową miejscowości Kajkowo, zabudową usługową. Od strony wschodniej, bezpośrednie 

sąsiedztwo to grunty rolne i w dalszej odległości jezioro Morliny. Od strony południowej badany 

obszar sąsiaduje z gruntami rolnymi, dalej z terenami zalesionymi. Od strony zachodniej, 

bezpośrednie sąsiedztwo to: droga gminna (ul. Bukowa), tereny rolne, tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Analizę terenów sąsiednich w formie graficznej stanowi załącznik 

nr 3 do prognozy. 

Analizując oddziaływanie zaprojektowanych funkcji na tereny sąsiednie widać, iż 

lokalizacja poszczególnych terenów została ustalona z zachowaniem ładu przestrzennego. 

Lokalizacja terenów obiektów produkcyjnych w sąsiedztwie gruntów rolnych oraz wprowadzenie 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, będzie zapewniać odpowiednią odległość od zabudowy 

mieszkaniowej zlokalizowanej na terenach sąsiednich i będzie zabezpieczeniem przed 
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ewentualnymi negatywnymi oddziaływaniami. Utrzymanie bufora zabezpieczającego tereny 

sąsiednie od ewentualnych negatywnych oddziaływań zabudowy produkcyjnej, zapewni 

bezproblemowe funkcjonowanie projektowanych inwestycji jak i niezbędny spokój i 

bezpieczeństwo na terenach mieszkaniowych. Ponadto projekt planu zakazuje lokalizacji 

zakładów stwarzających zagrożenia: wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dla życia lub 

zdrowia ludzi, w szczególności dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości zlokalizowanych 

w otoczeniu obszaru opracowania planu, rozprzestrzeniania się czynników uciążliwych na 

okoliczne tereny zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, dla jakości płodów rolnych, 

sadowniczych lub ogrodniczych na pobliskich terenach. Do tego wprowadza: nakaz prowadzenia 

działalności produkcyjnej przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych, technicznych i 

technologicznych ograniczających negatywne oddziaływanie w zakresie wytwarzania hałasu, 

pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza na otoczenie oraz zakaz zmiany kierunku odpływu wody 

opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Lokalizacja projektowanej zabudowy związanej z obiektami produkcyjnymi i magazynami 

oraz zabudową usługową, stanowi dobre połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi (drogi 

krajowe nr 16 i 7), a także pozytywnie łączy się z położonymi w bliskim sąsiedztwie terenami 

miasta Ostróda, dając nowe miejsca pracy. 

Zaprojektowane w projekcie planu funkcje nie niosą za sobą zagrożenia dla 

zlokalizowanych w ich sąsiedztwie terenów zarówno rolniczych jak i mieszkaniowych. Generalnie 

przewidziane w projekcie planu funkcje nie stanowią przedsięwzięć o znacznym stopniu 

uciążliwości, które mogłyby wpłynąć negatywnie na tereny sąsiednie. Stanowią dobre 

uzupełnienie funkcji terenów sąsiednich, w tym terenu miasta Ostróda i są zgodne z przewidzianą 

w dokumencie studium polityką przestrzenną gminy. Projekt planu nie przewiduje lokalizacji 

zakładów stwarzających możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 
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7. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym 

znaczącym oddziaływaniem 

 

Na terenach objętych planem dopuszcza się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów, terenów zabudowy usługowej oraz tereny dróg, gdzie zabudowa wprowadzana jest 

głównie na terenach wykorzystywanych rolniczo. Wszelkie ewentualne uciążliwości powstające 

w wyniku realizacji planowanego zagospodarowania terenów nie powinny wykraczać poza 

granice nieruchomości inwestora. 

Przy zachowaniu wszystkich ustaleń zawartych w projektowanym dokumencie oraz 

uwarunkowań wynikających z obowiązującego prawa nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań, rozumianych jako przekroczenia określonych prawem standardów jakości 

środowiska, istotnego zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, generalnie 

istotnych barier dla migracji gatunków kluczowych i chronionych, zagrożenia dla obszarów 

przyrodniczo cennych, w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz 

integralności tego obszaru. 

Nie zachodzą również przesłanki wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania 

na najbliższe obszary chronione w tym obszary Natura 2000. 

Szczegółowy opis i wpływ projektowanego dokumentu na poszczególne elementy 

środowiska został zaprezentowany w rozdziale 6. prognozy. 

 

 

8. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

miejscowym planie 

 

Metodologia opracowania Prognozy nakazuje dokonanie propozycji rozwiązań 

alternatywnych w stosunku do przewidywanych w projekcie dokumentu – rozwiązań, które 

pozwoliłyby osiągnąć zamierzone cele przy mniejszej skali uciążliwości i oddziaływań na różne 

aspekty środowiska (realizacja zamierzonych celów byłaby wówczas z punktu widzenia 

oddziaływania na środowisko bardziej efektywna – zostałaby osiągnięta przy niższych kosztach). 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia 

uwarunkowania środowiska, potrzebę ochrony i wzbogacenia istniejących walorów przyrodniczo-

krajobrazowych, konieczność zabezpieczenia zdrowia ludzi na tym terenie. 

Jedynym rozważnym rozwiązaniem alternatywnym, dotyczącym przyszłego 

zagospodarowania i użytkowania analizowanego terenu, byłoby zaniechanie podejmowania 

jakichkolwiek działań mających na celu zmianę dotychczasowego sposobu zagospodarowania i 

użytkowania, tzw. wariant zerowy. Jednakże 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 
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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 zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w przepisach odrębnych;  

2) zakazuje lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenia: 

a) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

b) dla życia lub zdrowia ludzi, w szczególności dla mieszkańców i użytkowników 

nieruchomości zlokalizowanych w otoczeniu obszaru opracowania planu; 

c) rozprzestrzeniania się czynników uciążliwych na okoliczne tereny zabudowy 

przeznaczonej na pobyt ludzi; 

d) dla jakości płodów rolnych, sadowniczych lub ogrodniczych na pobliskich terenach.    

3) nakazuje prowadzenie działalności produkcyjnej przy zastosowaniu rozwiązań 

organizacyjnych, technicznych i technologicznych ograniczających negatywne 

oddziaływanie w zakresie wytwarzania hałasu, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza 

na otoczenie; 

4) zakazuje zmiany kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają ochronie akustycznej na 

podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie dopuszczalnych 

poziomów hałasu; 

2. w granicach planu nie występują prawne formy ochrony przyrody, o których mowa w 

przepisach odrębnych. 

3. na terenie objętym planem nie wyznaczono krajobrazów priorytetowych z powodu braku 

opracowania audytu krajobrazowego, w którym określa się granice ich występowania. 
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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; 

 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, 
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- 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 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 
 

Omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do lokalnych. Teren opracowania projektu 

planu znajduje się w odległości ponad 50 km od granic RP. W związku z powyższym nie wystąpią 

transgraniczne 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. 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 obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej, tereny 

dróg publicznych klasy lokalnej. 

W niniejszym dokumencie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy 

ulicy Bukowej, 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. 

Ww. analiza została szczegółowo przedstawiona i zawarta w punkcie 6 niniejszego 

opracowania. Z powyższej szczegółowej analizy wynika, iż wprowadzenie ww. funkcji na danym 

terenie nie niesie ze sobą zagrożeń środowiskowych, a ogólne oddziaływanie jakie planowane 

funkcje wywierają na poszczególne składniki środowiska będą miały charakter 

bezpośredni, długoterminowy, stały, neutralny. 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.  

Udowodniono, że nie wystąpią transgraniczne oddziaływania na środowisko.  

Przy wprowadzeniu ustaleń projektu planu nie przewiduje się wystąpienia znaczących 

oddziaływań na środowisko na etapie eksploatacji zrealizowanych inwestycji. 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. 

Obszar objęty projektem planu jest położony poza zasięgiem wszelkich obszarów 

chronionych. Obszar opracowania położny jest poza prawnymi formami ochrony przyrody, 

jak również odległość od najbliższego obszaru Natura 2000 wynosi ok. 10 km, prognozuje 

się, iż realizacja zapisów zmiany planu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływała na 

obszary chronione, obszary Natura 2000 oraz nie naruszy spójności tych obszarów. 

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniem i degradacją 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych, w ustaleniach projektu planu zawarto warunki dotyczące: 

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. 

W celu ochrony środowiska naturalnego projekt planu wprowadza odpowiednie 

zakazy i nakazy. Najważniejsze z nich to: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz lokalizacji zakładów stwarzających 
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zagrożenia: wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, dla życia lub zdrowia ludzi, w 

szczególności dla mieszkańców i użytkowników nieruchomości zlokalizowanych w 

otoczeniu obszaru opracowania planu, rozprzestrzeniania się czynników uciążliwych na 

okoliczne tereny zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi, dla jakości płodów rolnych, 

sadowniczych lub ogrodniczych na pobliskich terenach; nakazuje prowadzenie 

działalności produkcyjnej przy zastosowaniu rozwiązań organizacyjnych, technicznych i 

technologicznych ograniczających negatywne oddziaływanie w zakresie wytwarzania 

hałasu, pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza na otoczenie; zakazuje zmiany kierunku 

odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

Projekt planu stwierdza, że tereny funkcjonalne wyznaczone w planie nie podlegają 

ochronie akustycznej na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu. 

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. 

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 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi podstawowy dokument, niezbędny do 

przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu. Obowiązek opracowania prognozy 

oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

Zasadniczym celem prognozy oddziaływania na środowisko jest diagnoza obecnego 

stanu środowiska oraz 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 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy 

ulicy Bukowej. 

Projekt planu składa się z części tekstowej – projektu uchwały oraz z załącznika 

graficznego. 

Projekt planu na omawianym terenie wyznacza następujące przeznaczenie terenu: 

PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy usługowej; 

KDL - tereny dróg publicznych klasy lokalnej. 

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 

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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