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1. Wprowadzenie 
 

 

1.1. Cel i zakres opracowania 

 

Cel opracowania prognozy oddziaływania na środowisko  zawarty  został  w  art. 46 i art. 

51 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  

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029). Według w/w przepisu, konieczne jest opracowanie prognozy 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji zapisów „Zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda”. 

Zasadniczym celem prognozy, opracowywanej dla potrzeb projektu zmiany Studium 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, 

 ocena możliwości oddziaływań transgranicznych, 

 ewentualne poszukiwania rozwiązań, które zapobiegałyby, ograniczały lub 

przyrodniczo kompensowały negatywne oddziaływania na środowisko. 

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  art.  51  ustawy  z  dnia     

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2022 r., poz. 1029). 

Zmiana studium, dla której opracowywana jest niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, 

obejmuje następujące tereny: 

  obręb Mała Ruś, miejscowość Wałdowo – dz. ew. nr 141/75, 141/83, 141/167, 141/168, 

o powierzchni ok. 2,5 ha 

 obręb Mała Ruś, miejscowość Ruś Mała – dz. ew. nr 10/10 oraz części dz. ew. Nr 40/3 i 

41/4, o powierzchni ok. 5 ha 

 obręb Mała Ruś, miejscowość Warlity Wielkie – dz. ew. nr 182/21, 182/22, o powierzchni 

ok. 0,18 ha 

 obręb Lubajny – dz. ew. nr 36, 37/4, o powierzchni ok. 13,5 ha 

 obręb Idzbark – dz. ew. nr 392/9, o powierzchni ok. 9,2 ha 

 obręb Kątno – dz. ew. nr 12/3 i 12/4, o powierzchni ok. 3,4 ha 

 obręb Stare Jabłonki – dz. ew. nr 354, 355, o powierzchni ok. 1,3 ha 

 obręb Lipowiec – dz. ew. nr 48, 87, o powierzchni ok. 1,4 ha 

 obręb Kajkowo – dz. ew. nr 36/24, o powierzchni ok. 2,9 ha 

 obręb Ostrowin – dz. ew. nr 123/12, o powierzchni ok. 30 ha 

 obręb Ostrowin – dz. ew. nr 65/5, o powierzchni ok. 8 ha. 

Łączny obszar zmiany stadium wynosi ok 77 ha, co stanowi 0,2% powierzchni gminy Ostróda.  
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Zakres obszarowy projektu częściowej zmiany studium, a tym samym niniejszej prognozy, 

określono w niżej wymienionych uchwałach Rady Gminy Ostróda: 

 Uchwała Nr XXXIX/331/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda dla terenu położonego w obrębach Kajkowo, Kątno, 
Lipowiec, Ostrowin, Stare Jabłonki, Lubajny i Mała Ruś, gmina Ostróda 
Obszary objęte zmianą studium, zgodnie z ww.uchwałą: 
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 Uchwała Nr XLI/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś, 
gmina Ostróda, obejmująca następujący teren: 

 
 

 Uchwała Nr XLI/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 48 położonej w obrębie Lipowiec, gmina 
Ostróda, obejmująca następujący teren: 
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 Uchwała Nr XLI/361/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 10/10 oraz części dz. ew. Nr 40/3 i 41/4, 
położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, 

 
 Uchwała Nr XLI/364/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ostróda dla działki ew. Nr 392/9 położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda. 
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Prognozę wykonano w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez: 

 Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo 

WSTE.411.15.2022.BOK z dnia 3 lutego 2022 r. (zał. teks. nr 1); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie – pismo 

ZNS.9082.15.2022 z dnia 1 lutego 2022 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 Studium, 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 Studium oraz sposoby ich uwzględnienia 

podczas opracowywania dokumentu: przewidywane znaczące oddziaływanie 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. 

Prognoza składa się z części tekstowej oraz materiałów kartograficznych. Mając na 

uwadze zapis art. 52. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022.1029) "Informacje zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane 

stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i 

stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w 

procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem" - zakres 

stopnia szczegółowości załączników graficznych dostosowano do skali i dokładności map 

studium. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opracowuje się na 

podkładzie geodezyjnym uniemożliwiającym szczegółowe wskazywanie poszczególnych 

elementów środowiska, takich jak na przykład granice obszarów chronionych, korytarze 

ekologiczne itp. 

Mając powyższe na uwadze, w dalszej części opracowania posługiwano się materiałami 

kartograficznymi ukazującymi wycinki obszaru Gminy Ostróda obrazujące badane fragmenty 

obszaru, dla których dokonywana jest zmiana studium. Należy podkreślić, iż Studium wskazuje 

możliwość rozwoju obszaru gminy, ale nie dokonuje de facto jego zmiany – nie stanowi aktu 

prawa miejscowego. 

Na zamieszczonych w dalszej części opracowania wycinkach map, wskazano obszary 

chronione oraz wszelkie dane o środowisku jakie udało się zebrać podczas tworzenia 

niniejszego dokumentu - w tym informacji o typach siedlisk, informacjach o gatunkach 

chronionych, wyniki inwentaryzacji terenowych, ewentualnych strefach ochronnych, strefach 

oddziaływania lub strefach wymagających  ochrony. 
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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 2022.1029). 

 

Podstawą formalno-prawną prognozy są również: 

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

(t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 503), 

 ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -   Prawo   ochrony   środowiska   (t.j. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1973), 

 „Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – O ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 

916). 

 

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 studium rozwiązaniami planistycznymi. 

Konieczność sporządzenia Studium wynika z braku aktualności rozwiązań przyjętych w 

poprzednim studium oraz nowych potrzeb związanych z rozwojem Gminy Ostróda dla 

przedmiotowych terenów. Celem dokumentu jest określenie aktualnej polityki przestrzennej 

Gminy Ostróda, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.2. Zastosowana metoda opracowania prognozy 

 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metody 

opisowej, polegającej na charakterystyce istniejących zasobów środowiska oraz łączeniu w 

całość posiadanych informacji o dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania środowiska 

i wskazaniu, jakie potencjalne skutki mogą wystąpić w środowisku w wyniku realizacji ustaleń 

Studium. Posłużono się również metodą porównawczą, wykorzystując wiedzę o funkcjonowaniu 

środowiska jako całości. Skonfrontowano zaproponowane rozwiązania planistyczne z 

istniejącymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Prognozę oddziaływania na środowisko 

przedstawiono w zakresie, jaki umożliwia obecny stan dostępnej informacji o środowisku oraz 

w kontekście stopnia szczegółowości ustaleń Studium - ze względu na niski stopień 

szczegółowości zapisów studium (dotyczą one tylko kierunków rozwoju bez szczegółowych 

danych ilościowych) niniejsza prognoza ma charakter jakościowy. 

Podczas wykonywania niniejszego dokumentu posługiwano się także materiałami 

archiwalnymi w postaci m.in.: program ochrony środowiska gminy Ostróda, obowiązujący tekst 

studium i inne materiały udostępnione przez urząd gminy Ostróda. 

Przed przystąpieniem do zasadniczej części opracowania przeprowadzono prace w 

terenie w tym inwentaryzację urbanistyczną w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami 

środowiskowymi panującymi na analizowanym terenie oraz istniejącym zainwestowaniem. 

Następnie przystąpiono do prac kameralnych, polegających na porównaniu wyników 

uzyskanych w terenie z istniejącą dokumentacją. W ten sposób sporządzona została 

kompleksowa ocena sposobów użytkowania poszczególnych terenów, aktualnego stanu 
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środowiska oraz jego podatności na degradację. W kolejnym etapie stosując metodę analogii 

środowiskowej, odniesiono się do projektu Studium, a zwłaszcza przeznaczenia terenów, w 

kontekście ich położenia w stosunku do terenów prawnie chronionych, potencjalnych zagrożeń 

dla tych terenów i środowiska, terenów bezpośrednio objętych zmianą i przyjętych założeń 

ochrony środowiska. Wpływ zmiany przeznaczenia terenów na stan środowiska i zagrożenie 

dla terenów chronionych przeanalizowano zgodnie z wymaganiami ustawowymi w kategoriach 

oddziaływań, bezpośrednich, pośrednich i wtórnych, skumulowanych, krótko-, średnio- i 

długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych i negatywnych na cele i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 

Wynikiem przedstawionej analizy są rozwiązania mające na celu zminimalizowanie potencjalnie 

negatywnych oddziaływań ustaleń studium na środowisko przyrodnicze. 

 

2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 
 

2.1. Położenie, użytkowanie i zagospodarowanie terenu, analiza 

terenów sąsiednich 

 

RYS HISTORYCZNY GMINY: 

Pierwsze ślady pobytu człowieka w okolicach Ostródy można datować na schyłek 

starszej epoki kamienia czyli paleolitu, ok. 10.000 lat przed naszą erą. Świadczą o tym zebrane 

z wydm pod Ostródą narzędzia kamienne, typowe dla ludności świderskiej, nazwanej tak od 

miejscowości Świdry Wielkie pod Warszawą. Archeolodzy są zgodni, iż w VI i V wieku p.n.e. na 

teren Prus przybyli Prabałkowie i siłą zajęli te tereny. Na przełomie dwóch er zaszły zmiany 

etniczne i kulturowe. Na Pomorze zaczęły przenikać plemiona germańskie. Między II a IV w. n.e. 

zarejestrowano osady w Lubajnach i Wałdowie oraz cmentarzyska w Wałdowie i Zwierzewie. W 

okolicach Ostródy zarejestrowano grodziska: w Brzydowie, Durągu, Grabinku, Kajkowie, 

Lichtajnach, Morlinach, Pietrzwałdzie, Tyrowie, Ornowie, i Zajączkach, osady w Durągu, 

Grabinie, Lipowiec, Lubajnach, Ostródzie, Wałdowie, oraz cmentarzyska w Napromie i Warlitach 

Wielkich. Pochodzą one z X-XII wieku, a materiał zabytkowy w postaci ceramiki nawiązuje formą 

i sposobem zdobienia do ceramiki słowiańskiej. Grodziska zakładano w miejscach z natury 

obronnych i dodatkowo umacniano wałami drewniano - ziemnymi i fosami wypełnionymi wodą. 

Osady zakładano przeważnie nad jeziorami. W X-XIV wieku na terenie ziem pruskich istniał 

zwarty etnicznie i kulturowo zespół. Prusowie byli ludem rolniczym, prowadzili gospodarkę 

dwupolową, a od początku XIII wieku- trójpolową. W 1341 roku powołano komturstwo Ostródzkie. 

Ostróda stała się siedzibą administracyjną, militarną i gospodarczą Krzyżaków. W komornictwie 

ostródzkim do połowy XV wieku powstało 28 wsi rycerskich i 13 krzyżackich. Zakon zezwolił na 

rozwój rzemiosła i kupiectwa. Powstały liczne zamki, kościoły, ratusze. Zmienił się także wygląd 

wsi. Dawne osady pruskie, złożone z pojedynczych, oddalonych od siebie gospodarstw, zastąpiły 

wsie o zwartej ulicowej zabudowie. W dniu 15 lipca 1410 roku rozegrała się decydująca bitwa pod 

Grunwaldem, zakończona klęską Krzyżaków. Wojska królewskie ruszyły 17 lipca ku Malborkowi. 

Mikołaj z Durąga, szlachcic pruski, opanował zamek w Ostródzie ,, Wygnał braci, zabrał im 

wszystko i trzymał zamek i miasto dla króla polskiego". Po wojnie 13-letniej i Hołdzie Pruskim w 

1525 roku nastąpił napływ ludności polskiej głównie z Mazowsza i Ziemi Chełmińskiej w okolice 

Ostródy. Dlatego wiele wsi otrzymało nazwy polskie między innymi Napromek, Grabin, Grabinek, 

Lubajny, Lipowo, Pietrzwałd, Wygoda, Stare Jabłonki.  
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W 1539 roku wsiami książęcymi były: Durąg (17 gospodarstw), Idzbark (22), Kraplewo 

(21), Lipowo (36), Napromek (21), Ornowo (14), Samborowo (14), Tyrowo (21), Turznica (13), 

Zwierzewo (10). Wsie szlacheckie obok majątku posiadały po ok. dwadzieścia gospodarstw 

kmiecich, lecz były i takie jak Bałcyny, Ględy, Lichtajny, Lipowo, Worliny liczące od jednego do 

sześciu gospodarstw. W pierwszej połowie XVII wieku wojna szwedzka objęła Prusy Książęce. 

Szwedzi zajęli między innymi Ostródę i okolice. Wsie uległy znacznemu spustoszeniu, szerzyły 

się choroby i głód. W 1659 roku stacjonowały w starostwie ostródzkim wojska cesarskie, polskie 

i elektorskie. Kościoły w Ornowie i Samborowie obrabowano i spalono. W 1666 roku w starostwie 

ostródzkim było siedem parafii. Ludność polska mówiła typowym dialektem dolnomazowieckim, 

jakim mówiono w okolicy Mławy. W 1714 roku powstały pierwsze szkoły elementarne między 

innymi w Idzbarku, Ornowie, Zwierzewie. W 1708 roku do Prus Książęcych przedostała się ze 

Lwowa dżuma. Zaraza pochłonęła 200 tysięcy ofiar tj. ok. 30% ludności zamieszkałej w Prusach 

Książęcych. W 1758 roku wojska rosyjskie wkroczyły do Prus Książęcych, zdobyły Królewiec 

ogłaszając ukaz carski oznajmiający, że Prusy Książęce są prowincją rosyjską - Nową Rosją. Na 

początku XIX wieku Napoleon Bonaparte po licznych zwycięstwach w Europie zachodniej ruszył 

na wschód. W 1807 roku od 21 lutego do 1 kwietnia na zamku w Ostródzie mieściła się główna 

kwatera Napoleona. W 1920 roku odbył się plebiscyt na Warmii i Mazurach. Niemiecka 

propaganda przekonała ludność, że są odrębną wspólnotą regionalną różniącą się od Polaków. 

Wynik plebiscytu był niekorzystny dla Polski. Z powiatu ostródzkiego tylko 3 wsie zostały 

przyłączone do Polski. Po wybuchu II wojny światowej gestapo aresztowało w Prusach polskich 

działaczy, nauczycieli, urzędników, z których wielu zginęło. 

W 1945 roku po ataku na Prusy Wschodnie Armii Czerwonej, władze niemieckie 

zarządziły przymusową ewakuację ludności do Niemiec. Ludność napływowa zaczęła się 

osiedlać w pierwszej kolejności przy głównych szlakach kolejowych, m.in. wokół Ostródy [Źródło: 

http://www.gminaostroda.pl/] 

 

Położenie  

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

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

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

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

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

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

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

ha, co stanowi 1,6% powierzchni województwa. Jak podają dane GUS za rok 2020, liczba 

ludności wynosi 16.094 osób, co stanowi 1,1% mieszkańców województwa. 

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

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

powierzchni gminy. Potencjał przemysłowy stanowi kilkanaście zakładów głównie przetwórstwa 

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

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

Strukturę administracyjną tworzy 79 miejscowości (wsi), gmina posiada 41 sołectw. 
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Poniższe mapy przedstawiają lokalizację gminy na tle województwa oraz powiatu. 

 

 

RYS. 1. Położenie gminy Ostróda. Źródło: https://pl.wikipedia.org/ 
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Zmiana studium dokonywana jest dla 11 obszarów w gminie Ostróda – w obrębach: Mała 

Ruś, Kątno, Stare Jabłonki, Kajkowo, Lipowiec, Lubajny, Ostrowin, Idzbark. Tereny te są 

przedmiotem badań niniejszego opracowania. Na poniższej mapie wskazano ich lokalizację.  

 

RYS. 2. Lokalizacja analizowanych obszarów zmiany studium. Czarnymi obwiedniami i strzałkami oznaczono 

orientacyjną lokalizację obszarów badań - https://ostróda.e-mapa.net/ 

Obszary badań, jak zobrazowano to na rys.2, zlokalizowane są w północnej i północno-

wschodniej części gminy Ostróda. Są to tereny zlokalizowane na obszarach wiejskich, w 

większości niezabudowane i niezainwestowane.  

Poniżej przedstawiono fragmenty mapy satelitarnej obrazującej obszary objęte zmianą 

studium na tle zagospodarowania sąsiedniego oraz dokumentację fotograficzną sporządzoną 

podczas wizji terenowych. 
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1. Teren zlokalizowany w obrębie Mała Ruś w miejscowości Ruś Mała, obejmujący działki  

nr: 10/10 oraz części dz. ew. Nr 40/3 i 41/4 

 
RYS. 3. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, m. Ruś 
Mała (czerwona obwiednia). 

Obszar badań to teren leśny, zagospodarowany turystycznie. Wraz z terenem 

zlokalizowanym na południowy zachód (który nie wymagał zmiany studium, gdyż w obecnym 

dokumencie określony kierunek rozwoju jest zgodny z formą wykorzystywania), stanowią obszar 

funkcjonującego ośrodka wypoczynkowego. Indywidualne domki letniskowe, zlokalizowane 

głównie w północno-zachodniej części obszaru opracowania, wkomponowane są w istniejącą 

zieleń wysoką.  

Bezpośrednie sąsiedztwo terenu opracowania od południa stanowi jezioro Szeląg Wielki, 

od strony północnej i wschodniej stanowią tereny lasu, w stronę północno-zachodnią teren rolny. 

Od strony północnej teren ograniczony jest gminną drogą nr 153128N. Odległość terenu 

opracowania od zabudowań miejscowości Ruś Mała wynosi ok. 300 m. 

Badany obszar położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów 

Taborskich. 

Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące sposób zagospodarowania terenu i jego 

sąsiedztwo. 
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Zdj. nr 1. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś, miejscowość Ruś Mała – tereny ośrodka wypoczynkowego 

zlokalizowanego na obszarze leśnym.  

 
Zdj. nr 2. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś, miejscowość Ruś Mała – teren ośrodka wypoczynkowego z widoczną 

linią brzegową jeziora 

 
Zdj. nr 3. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś, miejscowość Ruś Mała – położenie przy drodze gminnej 
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Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 4. Fragment mapy- wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, miejscowość 

Ruś Mała (czarna obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/  

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna, linia czerwona – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

Obszar opracowania zmiany studium wyposażony jest w niezbędne sieci infrastruktury 

technicznej – siec elektroenergetyczną, wodociągową zaopatrywaną z ujęcia wody znajdującego 

się na terenie sąsiednim (na terenie ośrodka wypoczynkowego) i kanalizacyjną z kolektorami na 

terenie sąsiednim. 

2. Teren zlokalizowany w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo 

 
RYS. 5. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, 
miejscowość Wałdowo (czerwona obwiednia). 
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Obszar opracowania to w większości tereny nieużytkowane. Jedynie w części północnej 

przedmiotowego terenu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa będąca 

w trakcie realizacji. W części południowo-zachodniej, od strony jeziora Drwęckiego, omawiany 

teren porośnięty jest roślinnością wysoką, a także roślinnością nadwodną związaną z 

bezpośrednim sąsiedztwem jeziora.  

Od strony północnej i wschodniej znajduje się zabudowa miejscowości Wałdowo i miasta 

Ostróda (głownie jest to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w dalszej odległości również 

zabudowa usług turystyki – obiekty hotelarskie). Tereny na północ użytkowane są obecnie 

rolniczo pod uprawy polowe, natomiast tereny zlokalizowane na południe są niewykorzystywane. 

Jednakże tereny w obu tych kierunkach, w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego przewidziane zostały pod zabudowę mieszkaniową oraz turystyczną i przewiduje 

się ich zagospodarowanie zgodnie z określonym przeznaczeniem. 

Badany obszar leży na granicy z następującymi obszarami chronionymi: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, Natura 2000 – Specjalny Obszar Ochrony Dolina 

Drwęcy oraz rezerwat przyrody Rzeka Drwęca. 

Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące sposób zagospodarowania terenu i jego 

sąsiedztwo. 

 

  
Zdj. nr 4 i 5 . Obszar opracowania – obr. Mała Ruś – tereny istniejącej zabudowy  w północno- wschodniej części 
terenu. 

 
 

 
Zdj. nr 6. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś – tereny zadrzewione, znajdujące się przy jeziorze 
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Zdj. nr 7. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś – teren sąsiedni (jezioro Drwęckie). 
 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 6. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, miejscowość 

Wałdowo (czarna obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna, linia czerwona – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna, linia żółta – sieć gazowa  

 

Do północnej części obszaru opracowania zmiany studium doprowadzone są sieci 

infrastruktury technicznej – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. W bliskim 

sąsiedztwie znajduje się również sieć gazowa. 
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3. Teren zlokalizowany w obrębie Lipowiec 

 
RYS. 7. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Lipowiec 
(czerwona obwiednia). 

Obszar objęty zmianą studium położony w obrębie Lipowiec stanowią dwie działki, z 
których jedna jest zagospodarowana budynkiem mieszkalnym, druga natomiast to pas zieleni 
przyległej, w obniżeniu terenu, z roślinnością niską i wysoką. 

Od strony północnej teren graniczy z jeziorem Sement Mały, na wschód znajdują się 
zabudowania mieszkalne, od południa teren ogranicza droga gminna, dalej znajdują się pola 
uprawne, a od strony zachodniej  teren graniczy z polami uprawnymi i lasem. 

W dalszej odległości w stronę północno-wschodnią znajduje się droga powiatowa, a 
jeszcze dalej droga ekspresowa S-7. 

Obszar położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej 
Drwęcy (na jego obrzeżach). 

Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące sposób zagospodarowania terenu i jego 
sąsiedztwo. 

 
Zdj. nr 8. Obszar opracowania – obr. Lipowiec – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
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Zdj. nr 9 i 10. Obszar opracowania – obr. Lipowiec – widok od strony południowej, w kierunku jeziora. 
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Zdj. nr 11 i 12. Obszar opracowania – obr. Lipowiec – teren istniejącej zieleni i sąsiedztwo jeziora Sajmino 
 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 8. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Lipowiec (czarna 

obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna, linia czerwona – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Do obszaru opracowania zmiany studium doprowadzone są sieci infrastruktury 

technicznej – sieć elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Sieci te prowadzone są w 

drodze gminnej przylegającej do terenu opracowania od strony południowej. 
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4. Teren zlokalizowany w obrębie Kajkowo 

 
RYS. 9. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Kajkowo 
(czerwona obwiednia). 

 
Obszar opracowania to teren niezagospodarowany, wykorzystywany obecnie rolniczo. 

Badany obszar otoczony jest zabudową mieszkaniową – od strony zachodniej jest to zabudowa 
niskiej intensywności (jednorodzinna), a od strony północnej i wschodniej zabudowa 
wielorodzinna. Od południa sąsiedztwo stanowią tereny użytkowane rolniczo. Teren położony jest 
w niedalekim sąsiedztwie jeziora Sajmino. W dalszej odległości, na południe przebiega droga 
krajowa. 

Teren ten jest położony poza zasięgiem form ochrony przyrody. 
 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 
 

 
Zdj. nr 13. Obszar opracowania – obr. Kajkowo – widok z północnego zachodu, sąsiedztwo pól uprawnych, w tle 
istniejąca zabudowa jednorodzinna 
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Zdj. Nr 14. Obszar opracowania – obr. Kajkowo – widok z północnego zachodu, w tle istniejąca i powstająca 
zabudowa wielorodzinna 

 
Zdj. nr 15. Obszar opracowania – obr. Kajkowo – widok na istniejącą zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na 
zachód od terenu badań 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 10. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Kajkowo (czarna 
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obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna, linia czerwona – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna prowadzone są w drodze 

gminnej przylegającej do terenu opracowania od strony północnej i wschodniej.  
 

5. Teren zlokalizowany w obrębie Mała Ruś, miejscowość Warlity Wielkie 

 
RYS. 11. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, 
miejscowość Warlity Wielkie (czerwona obwiednia). 

Obszar badań ukazany na powyższej ortofotomapie to teren obecnie 
niezagospodarowany, porośnięty roślinnością niską – głównie trawami. Na północy znajdują się 
również tereny niezagospodarowane, dalej stawy rybackie i jezioro Szeląg Wielki. Na  południe 
od obszaru opracowania znajduje się zabudowa turystyczna- hotel, a dalej zabudowa 
miejscowości – zarówno mieszkaniowa jak i rekreacji indywidulanej. Teren na wschód stanowi 
część rekreacyjną dla zabudowy hotelowej. 

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. 
Poniżej zamieszczono zdjęcie obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 
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Zdj. nr 16. Obszar opracowania – obr. Mała Ruś, m. Warlity Wielkie – widok od strony wschodniej  
 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 12. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Mała Ruś, miejscowość 

Warlity Wielkie (czarna obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna, linia czerwona – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania nie przebiegają żadne sieci. W pobliżu terenu opracowania 

występują sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Ewentualne 

zagospodarowanie terenu wymagać będzie doprowadzenia sieci/przyłączy. 
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6. Teren zlokalizowany w obrębie Idzbark 

 
RYS. 13. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Idzbark 
(czerwona obwiednia). 

 
Przedstawiony fragment obszaru badań to teren obecnie nieużytkowany, częściowo 

porośnięty drzewami i krzewami (samosiewy drzew i krzewów). 
Od strony północnej obszar ograniczony jest droga powiatową nr 1230N. Sąsiedztwo od 

strony wschodniej stanowi las, od południa i zachodu tereny rolnicze. W niedalekim sąsiedztwie 
występuje pojedyncza zabudowa mieszkaniowa. 

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich 
(na jego skraju). 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 

 

 
Zdj. nr 17. Obszar opracowania – obr. Idzbark – widok od strony południowej - grunty rolne, zabudowa siedliskowa w 
sąsiedztwie. 
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Zdj. nr 18. Obszar opracowania – obr. Idzbark – widok od strony północnej – droga powiatowa, zabudowa siedliskowa 
w sąsiedztwie. 

 
Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 14. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Idzbark (czarna 

obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, czerwone strzałki – sieć elektroenergetyczna, linia pomarańczowa 

– sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania nie przebiegają żadne sieci infrastruktury technicznej. W pobliżu 

terenu opracowania występują sieci elektroenergetyczna i wodociągowa. Doprowadzone są one 

do sąsiedniej zabudowy. Ewentualne zagospodarowanie terenu wymagać będzie doprowadzenia 

sieci infrastruktury technicznej. 
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7. Teren zlokalizowany w obrębie Kątno 

 
RYS. 15. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Kątno (czerwona 
obwiednia). 

Analizowany teren w obrębie Kątno to głównie obszar porośnięty roślinnością wysoką 
(samosiewy drzew iglastych). Jedynie zadrzewienia występujące w północnej części terenu 
stanowią użytek leśny. Omawiany teren otoczony jest lasami od strony północnej i polami 
uprawnymi od strony południowej. W dalszej odległości w kierunku południowo-zachodnim 
występuje zabudowa mieszkaniowa i rekreacji indywidualnej. Od strony zachodniej teren 
przylega do drogi gminnej. 

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 

 
 

 
Zdj. nr 19. Obszar opracowania – obr. Kątno – widok z drogi od strony północnej – po lewej stronie drogi obszar 
opracowania, po prawej teren istniejącej zabudowy  
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Zdj. nr 20. Obszar opracowania – obr. Kątno –  widok z drogi od strony południowej – po prawej stronie drogi obszar 
opracowania 

 
Zdj. nr 21. Obszar opracowania – obr. Kątno – występująca zieleń wysoka. 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 16. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Kątno (czarna obwiednia) 

w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 
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Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna , czerwone strzałki – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania nie przebiegają żadne sieci. W pobliżu terenu opracowania, na 

działce sąsiedniej występują sieci elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.  

 

8. Teren zlokalizowany w obrębie Stare Jabłonki 

 
RYS. 17. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Stare Jabłonki 
(czerwona obwiednia). 

 
Obszar w obrębie Stare Jabłonki to teren w większości niezagospodarowany, położony 

wśród zabudowy miejscowości Stare Jabłonki – zarówno mieszkaniowej, jak i turystycznej. 
Zabudowa zlokalizowana jest w niewielkim, południowo-zachodnim fragmencie obszaru. 
Częściowo teren porośnięty jest roślinnością – od strony drogi jest to zieleń przydomowa- drzewa 
i krzewy, natomiast w części północno-wschodniej występują zadrzewienia wysokie.  

Od strony wschodniej teren ograniczony jest drogą powiatową nr 1230N, w dalszej 
odległości znajdują się obiekty turystyczne i jezioro Szeląg Mały. Od strony północnej, wschodniej 
i południowej teren otoczony jest zabudową mieszkaniową i rekreacji indywidualnej. 

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 
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Zdj. nr 22. Obszar opracowania – obr. Stare Jabłonki – widok od strony drogi, w oddali zieleń wysoka 
 

 
Zdj. nr 23. Obszar opracowania – obr. Stare Jabłonki – zagospodarowanie terenu sąsiedniego (po przeciwległej 
stronie drogi) – zaplecze terenu usług turystyki i jezioro Szeląg Mały  

 
Zdj. nr 24. Obszar opracowania – obr. Stare Jabłonki – zabudowa występująca na terenie  
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Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 18. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Stare Jabłonki (czarna 

obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna , czerwone strzałki – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Teren opracowania wyposażony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną – sieci: 

elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną.  

 
9. Teren zlokalizowany w obrębie Lubajny 

 
RYS. 19. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Lubajny  
(czerwona obwiednia). 
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Obszar opracowania zlokalizowany w obrębie Lubajny jest niezagospodarowany. Całość 

terenu wykorzystywana jest jako obszar działalności rolniczej, w niewielkim fragmencie w 
północno-zachodniej części teren porośnięty jest drzewami. 

 Najbliższe sąsiedztwo to głównie pola uprawne, w dalszej odległości na wschód 
znajduje się zabudowa miejscowości Lubajny (zabudowa głównie mieszkaniowa, ale również 
usługowa), od strony zachodniej znajduje się zakład przetwórstwa drzewnego, a na południe 
droga gminna, poniżej teren kolejowy. 

Teren położony jest poza granicami form ochrony przyrody. 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 

 
 

 
Zdj. nr 25 . Obszar opracowania – obręb Lubajny – widok od strony południowej 
 

 
Zdj. nr 26 . Obszar opracowania – obręb Lubajny – pola uprawne, w tle zadrzewienia 
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Zdj. nr 27 . Obszar opracowania – obręb Lubajny – w tle tereny sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej 

 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 20. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Lubajny (czarna 

obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna , czerwone strzałki – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania przebiega linia elektroenergetyczna. Ponadto, w pobliżu terenu 

opracowania, w przyległej do niego drodze gminnej, występują sieci: wodociągowa i 

kanalizacyjna.  
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10. Teren zlokalizowany w obrębie Ostrowin (dz. 123/12) 

 
RYS. 21. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Ostrowin  
(czerwona obwiednia). 

Teren w obrębie Ostrowin jest obecnie użytkowany rolniczo. 
W bezpośrednim sąsiedztwie od strony północnej znajduje się zabudowa miejscowości 

Ostrowin – zabudowa głównie mieszkaniowa. Pozostałe otoczenie stanowią pola uprawne, a od 
południowego zachodu tereny leśne. Od strony północnego zachodu teren przylega do drogi 
powiatowej nr 1232N.  

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej 
Drwęcy. 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 

 
Zdj. nr 28 . Obszar opracowania – obręb Ostrowin – obecnie teren użytkowany jako pole uprawne 
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Zdj. Nr 29. Obszar opracowania – obręb Ostrowin- widok z północnego wschodu, po prawej stronie droga powiatowa 

 

 
Zdj. nr 30 . Obszar opracowania – obręb Ostrowin – w tle tereny sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej  

 

 
Zdj. nr 31 . Obszar opracowania – obręb Ostrowin – tereny leśne w sąsiedztwie (przy zachodniej granicy) 
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Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 22. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Ostrowin (dz. 123/12) 

(czarna obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 

Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna , czerwone strzałki – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania, w części północnej przebiega linia elektroenergetyczna. 

Ponadto, w niedalekim sąsiedztwie terenu zmiany studium, w miejscowości Ostrowin, występują 

sieci: wodociągowa i kanalizacyjna, do której teren może zostać podłączony. 
 

11. Teren zlokalizowany w obrębie Ostrowin (dz. 65/5) 

 
RYS. 23. Fragment mapy satelitarnej – fragment obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Ostrowin  
(czerwona obwiednia). 
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Obszar objęty opracowaniem jest częściowo zagospodarowany. W północnej części 

znajduje się zabudowa wraz z urządzonym terenem zieleni. Część środkowa i południowa to 
tereny użytkowane rolniczo (łąka) w otoczeniu zieleni wysokiej. 

Sąsiedztwo stanowią w głównej mierze tereny lasu i zieleni – od strony zachodniej, 
południowej i wschodniej. W pobliżu, na północy, północnym zachodzie występują pojedyncze 
zabudowania (zabudowa mieszkaniowa). 

Od strony zachodniej teren przylega do drogi gminnej nr 15314N. W niedalekiej 
odległości, na północ przebiega droga powiatowa nr 1232N. 

Teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej 
Drwęcy. 
Poniżej zamieszczono zdjęcia obrazujące teren opracowania i jego sąsiedztwo. 

 
Zdj. nr  32, 33. Obszar opracowania – obręb Ostrowin – zagospodarowanie terenu- zabudowa i urządzony teren 
zieleni wokół 
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Zdj. nr 34,35 . Obszar opracowania – obręb Ostrowin – teren łąki wraz okalającą zielenią wysoką 

 

Wyposażenie terenu w sieci infrastruktury technicznej: 

 
RYS. 24. Fragment mapy wyposażenie obszaru objętego projektem zmiany studium – obr. Ostrowin (dz. 65/5) (czarna 

obwiednia) w infrastrukturę techniczną. Źródło: http://ostroda.geoportal2.pl/ 
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Oznaczenia: linia niebieska – siec wodociągowa, linia brązowa – sieć kanalizacyjna , czerwone strzałki – sieć 

elektroenergetyczna, linia pomarańczowa – sieć telekomunikacyjna  

 

Przez teren opracowania, w części północnej przebiega linia elektroenergetyczna. Do 

istniejącej zabudowy doprowadzona jest sieć wodociągowa. Brak jest natomiast sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

 
Analiza terenów sąsiednich na podstawie danych przestrzennych CORINE Land Cover 

Poniżej przedstawiono mapę pokrycia terenu z zaznaczonymi terenami objętymi zmianą 
studium.  

 
RYS. 25 Analiza obszarów w sąsiedztwie terenu badań (CORINE Land Cover) - http://inspire.gios.gov.pl  

Dane tematyczne tzw. analiza  na podstawie danych przestrzennych CORINE Land 

Cover posłużyła do przedstawienia i analizy terenów sąsiadujących z badanym obszarem. 

CORINE Land Cover jest to projekt realizowany przez Europejską Agencję Środowiska. Ma on 

za zadanie dokumentowanie zmian pokrycia terenu oraz gromadzenie i aktualizacja 

porównywalnych danych w Europie. Główne formy wykorzystania terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie badanego obszaru opracowania planu to (RYS. 14): 

- obr. Mała Ruś (m. Wałdowo): zabudowa miejska luźna (112), grunty orne poza zasięgiem 

urządzeń nawadniających (211), zbiorniki wodne (512); 

- obr. Mała Ruś (m. Ruś Mała): lasy iglaste (312), zbiorniki wodne (512); 
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- obr. Mała Ruś (m. Warlity Wielkie): złożone systemy upraw i działek (242), zbiorniki wodne 

(512); 

- obr. Kajkowo: zabudowa miejska luźna (112), grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających (211), zbiorniki wodne (512); 

- obr. Lipowiec: grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211), zbiorniki 

wodne (512); 

- obr. Idzbark: tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności 

naturalnej (243), grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211), lasy iglaste 

(312); 

- obr. Lubajny: grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211), lasy iglaste 

(312), złożone systemy upraw i działek (242), zabudowa miejska luźna (112); 

- obr. Stare Jabłonki: złożone systemy upraw i działek (242), zbiorniki wodne (512); 

- obr. Kątno: grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających (211), lasy iglaste 

(312), zbiorniki wodne (512); 

- obr. Ostrowin (dz. 123/12): zabudowa miejska luźna (112), grunty orne poza zasięgiem 

urządzeń nawadniających (211), lasy iglaste (312); 

- obr. Ostrowin (dz. 65/5): tereny głównie zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem 

roślinności naturalnej (243), lasy liściaste (311), grunty orne poza zasięgiem urządzeń 

nawadniających (211). 

 

 

2.2. Geomorfologia, budowa geologiczna 
 

Gmina Ostróda znajduje się na obszarze obniżenia nadbałtyckiego (syneklizy pery 

bałtyckiej), które stanowi część płyty wschodnioeuropejskiej. Zgodnie z podziałem 

jednostek fizycznogeograficznych wg. J. Kondrackiego (2002) obszar gminy znajduje się 

w granicach następujących jednostek: 

 Prowincja: 314-315 – Pojezierze Południowobałtyckie, 

- Makroregion: 314.9 – Pojezierze Iławskie, 

- Mezoregion: 314.90 – Pojezierze Iławskie. 

- Makroregion: 315.1 – Pojezierze Chełmińsko – Dobrzyńskie,  

- Mezoregion: 315.13 – Dolina Drwęcy, 

- Mezoregion: 315.15 – Garb Lubawski. 

 Prowincja: 842 – Pojezierza Wschodniobałtyckie, 

- Makroregion: 842.8 – Pojezierza Mazurskie, 

- Mezoregion: 842.81 – Pojezierze Olsztyńskie.  
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Analiza terenów zmiany studium pod kątem położenia względem regionów fizyczno-

geograficznych 

 
RYS. 26. Fragment mapy regionów fizyczno-geograficznych – czerwonymi punktami wskazano orientacyjne położenie 

obszarów opracowania. Źródło: Centralna baza danych geologicznych 

 

Położenie analizowanych terenów według mapy fizyczno-geograficznej rozbija się na 

dwa główne makroregiony tj.: Pojezierze Mazurskie (10 obszarów) oraz Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie (1 obszar). 

 

Położenie 10 z 11 obszarów opracowania według mapy fizyczno-geograficznej: 
Mezoregion – Pojezierze Olsztyńskie (842.81), Makroregion – Pojezierze Mazurskie; 

Podprowincja – Pojezierze Wschodniobałtyckie; Prowincja – Niż Wschodniobałtycko-Białoruski; 

Megaregion – Niż Wschodnioeuropejski 

Mezoregion Pojezierze Olsztyńskie należy do jednej z większych jednostek tej rangi na 
Niżu Polskim. W jednostce tej o powierzchni ponad 3800 km2, wyraźnie wyróżniają się trzy 
indywidualne mezoregiony. Najbardziej malownicze są rynny jezior Pluszne i Łańskie. Region 
porośnięty jest zwartymi lasami, które łączą się w północno-zachodniej części z lasami leżącymi 
na północ od Ostródy i doliny Drwęcy, a w południowo-wschodniej części z lasami Puszczy 
Nidzickiej, występującymi w obrębie Równiny Mazurskiej. Pojezierze Olsztyńskie (842.81) 
zaznacza się dużym urozmaiceniem rzeźby terenu. Występują tutaj niewielkie sandry, płaty 
gliniastych wysoczyzn morenowych płaskich i falistych, rynny subglacjalne, doliny rzeczne. Osią 
regionu jest malownicza dolina Łyny, a w zachodniej części występuje fragment doliny Pasłęki. 
Zróżnicowane jest także użytkowanie ziemi, rolnicze na wysoczyznach i leśne na sandrach. 
 
Położenie obszaru opracowania zlokalizowanego w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo 
według mapy fizyczno-geograficznej: 

Mezoregion – Dolina Drwęcy (315.13), Makroregion – Pojezierze Chełmińsko-

Dobrzyńskie; Podprowincja – Pojezierze Południowobałtyckie; Prowincja – Niż 

Środkowoeuropejski; Megaregion – Pozaalpejska Europa Zachodnia 

 

Mezoregion Dolina Drwęcy charakteryzują krajobrazy naturalne zalewowych den dolin – 

akumulacyjne, rzadziej – tarasów nadzalewowych – akumulacyjne. Bardzo rzadko spotyka się 

niewielkie powierzchnie krajobrazów glacjalnych równinnych i falistych. Przeważającymi 
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utworami geologicznymi są plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki rzeczne zlodowacenia 

północnopolskiego (głównie porośnięte są lasem). Niewielkie powierzchnie holoceńskich 

piasków, żwirów, mad rzecznych, torfów i namułów znajdują się na terenach zalewowych rzeki 

Drwęcy oraz na północny-wschód od Brodnicy, w rejonie kanału Branica. Dominuje krajobraz 

roślinny borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej i podwariancie z dużym 

udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów. Tylko w północno-wschodniej części obszaru 

występują niewielkie powierzchnie krajobrazu borów, borów mieszanych i grądów. 

 

Na powierzchni terenu gminy odsłaniają się tylko utwory plejstoceńskie i holoceńskie, a 

starsze neogeńskie, paleogeńskie i kredowe znane są jedynie z wierceń. 

Na obszarze gminy Ostróda dominują gliny zwałowe związane z fazą pomorską o 

miąższości wahającej się w granicach od kilku do około 30m. Glina jest na ogół piaszczysto – 

mułkowata, rzadziej ilasta, brązowa o stropie do głębokości około 1,5 – 2,0m, niżej szara lub 

szarobrązowa. 

Na części północnej gminy dominują piaski i żwiry wodnolodowcowe tworzące sandr 

ostródzki. Sandr ostródzki utworzony na przedpolu moren czołowych Miłomłyna i Morąga 

rozciąga się na wschód, a na południu dochodzi do doliny Drwęcy. W okresie powstawania 

wypełniał on przestrzeń interlobalną między lobami Wisły i Olsztyna. Wiśniewski (1970) wydzielił 

na sandrze ostródzkim trzy różne poziomy następującej wysokości: I – 124-131 m n.p.m., II – 

114-125 m n.p.m. i III – 98-100 m n.p.m., których powstanie związane było z kolejnymi, 

recesyjnymi etapami postoju czoła lądolodu fazy pomorskiej. Równocześnie z tworzeniem się 

poziomów sandrowych formował się odpływ doliną Drwęcy. Śladem przepływu kolejnych wód 

sandrowych są stopnie tarasowe i krawędzie erozyjne zachowane na powierzchni sandru.  

Główną drogą odpływu wód sandrowych z przedpola lądolodu fazy pomorskiej była dolina 

Drwęcy. Osady wodnolodowcowe z tego okresu budują najwyższe tarasy doliny na odcinku od 

Ostródy do ujścia Welu. W rejonie Ostródy miąższość osadów wodnolodowcowych może 

dochodzić do 40m i powyżej, co jest spowodowane nałożeniem się na siebie różnowiekowych 

serii. Powierzchnia sandru urozmaicona jest licznymi zagłębieniami wytopiskowymi w różnym 

kształcie i wielkości. 

W sąsiedztwie rzek i jezior na terenie gminy występują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz 

torfy i namuły tworzące cienką pokrywę na powierzchniach erozyjnych najwyższych tarasów 

doliny Drwęcy, Welu oraz w kilku innych dolinach. Tarasy powstały w efekcie dolnego odpływu 

wód roztopowych w końcowych etapach fazy pomorskiej. Pokrywy osadów rzecznych są 

nieciągłe, miejscami odsłaniając inne starsze utwory osadów wodnolodowcowych fazy 

pomorskiej lub osady wodnolodowcowe i gliny zwałowe fazy poznańsko – dobrzyńskiej. 

Występujące torfy i namuły są utworami holoceńskimi występującymi z reguły w zagłębieniach 

podłoża wszelkiego typu. Torfy wypełniają przeważnie zagłębienia wytopiskowe lub misy jeziorne 

zaakumulowane przez osady mineralne, a następnie zarośnięte przez roślinność.  Analiza 

palinologiczna dla osadów jednego z zagłębień występującego w dolinie Drwęcy między 

Samborowem a Gierłożą, wykazała, iż torfy tworzyły się od okresu preborealnego do 

subatlantyckiego. Miąższości torfów dochodzą średnio do około 4,0 – 9,0m.    

Ponadto miejscami na terenie gminy występują iły, mułki i piaski zastoiskowe – w 

okolicach jeziora Szeląg Wielki i wzdłuż rzeki Drwęcy. Osady te występują na powierzchni 

niższych tarasów erozyjnych oraz erozyjno – akumulacyjnych w dolinie Drwęcy. W składzie 

osadów przeważają piaski drobno- i średnioziarniste widoczne w płytkich wykopach. 

Generalnie budowa geologiczna gminy charakteryzuje się na ogół dobrymi warunkami do 

posadowienia budowli. Ograniczenia wynikają głównie z niekorzystnych warunków wodnych.  

https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/zwiry/
https://www.encyklopedialesna.pl/haslo/krajobraz-1/
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RYS.27. Fragment mapy geologicznej - obszary objęte zmianą studium (czerwone kropki). 

 

Pod względem litologicznym obszar opracowania stanowią, dla obrębu: 

 Mała Ruś (m. Wałdowo): piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Mała Ruś (m. Ruś Mała): piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Mała Ruś (m. Warlity Wielkie): piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Kajkowo: gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe (zlodowacenia 

północnopolskie), 

 Lipowiec: piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Idzbark: piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie) oraz iły, mułki i piaski 

zastoiskowe (zlodowacenia północnopolskie) 

 Lubajny: piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie) oraz iły, mułki i piaski 

zastoiskowe (zlodowacenia północnopolskie) 

 Stare Jabłonki: piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Kątno: gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe (zlodowacenia 

północnopolskie), 

 Ostrowin (dz. 123/12): piaski i żwiry sandrowe (zlodowacenia północnopolskie) oraz gliny 

zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe (zlodowacenia północnopolskie), 

 Ostrowin (dz. 65/5): gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe 

(zlodowacenia północnopolskie). 

 

2.3. Gleby 
 

W gminie Ostróda skałami glebotwórczymi są osady czwartorzędowe zlodowacenia 

bałtyckiego (stadium pomorskie). Dominują utwory lodowcowe tj. gliny, piaski i głazowiska 
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oraz wodno–lodowcowe: piaski, żwiry, pyły i iły. 

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

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

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

Turznicy, Kajkowa, Morlin, Szafranek, Ornowa. 

Wśród utworów piaszczystych dominują piaski zwałowe i przesortowane piaski 

akumulacji wodno–lodowcowej. W tej ostatniej frakcji przeważają piaski luźne i słabo 

gliniaste. Ten typ gleb jest najsłabszy z uwagi na ubogi skład mineralogiczny. Na terenie 

gminy Ostróda można je spotkać w okolicach Tyrowa, Samborowa, Kątna i Góry Czubatka 

i Czyżówka. 

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

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

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

Według mapy geologicznej Polski (Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200000 - 

mapa utworów powierzchniowych - mapa podstawowa w skali 1:50000 - arkusz nr 173 

Ostróda), na analizowanym terenie dominującym podłożem są gliny zwałowe oznaczone 

symbolem gzBP. Są to gliny zlodowacenia północnopolskiego, stadiału głównego, fazy 

Poznańsko - Dobrzyńskiej. 

Wszystkie osady traktowane są jako grunty mineralne nośne o dobrych i bardzo 

dobrych parametrach geotechnicznych. Na podstawie tak przedstawionych materiałów 

tematycznych należy zakładać, że na terenie badań nie napotkamy na utrudnienia podczas 

realizacji zabudowy, związane z słabymi parametrami geotechnicznymi gruntu lub terenami 

podmokłymi oraz innymi zjawiskami geologicznymi takimi jak osuwiska itp. Tereny rowów 

melioracyjnych można uznać za tereny wątpliwe. 

 
RYS.28. Fragment mapy geologiczno-inżynierskiej Polski. Czerwonymi kropkami wskazano orientacyjne 
lokalizacje obszarów objętych zmianą studium. Źródło: https://geolog.pgi.gov.pl/. 
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Poszczególne tereny badań znajdują się głównie na obszarach występowania: 

 Mała Ruś (m. Wałdowo): obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych, poniżej 

4-6 m, warunki budowlane przeważnie złe, 

 Mała Ruś (m. Ruś Mała): obszar gruntów piaszczysto-madowych tarasów niższych, poniżej 

4-6 m, warunki budowlane przeważnie złe, 

 Mała Ruś (m. Warlity Wielkie): obszar torfów i gruntów bagiennych, 

 Kajkowo: obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i 

lodowcowej o nachyleniu zboczy 0-3%, warunki budowlane dostateczne lub dobre, 

 Lipowiec: obszar glin zwałowych wysoczyzn morenowych o nachyleniu zboczy powyżej 3%, 

warunki budowlane dobre, uzależnione od morfologii i zawodnienia, 

 Idzbark: obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i 

lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3%, warunki budowlane dostateczne, 

 Lubajny: obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i 

lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3%, warunki budowlane dostateczne, 

 Stare Jabłonki: obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej i 

lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3%, warunki budowlane dostateczne, 

 Kątno: obszar glin zwałowych wysoczyzn morenowych o nachyleniu zboczy powyżej 3%, 

warunki budowlane dobre, uzależnione od morfologii i zawodnienia, 

 Ostrowin (dz. 123/12): obszar glin zwałowych o nachyleniu zboczy 0-3%, warunki 

budowalne dobre, 

 Ostrowin (dz. 65/5): obszar gruntów piaszczysto-żwirowych akumulacji wodno-lodowcowej 

i lodowcowej o nachyleniu zboczy powyżej 3%, warunki budowlane dostateczne. 

 
 

Ze względu na faktyczny sposób użytkowania lub zagospodarowania, zgodnie z 

ewidencja gruntów i budynków, na poszczególnych obszarach zmiany studium wyróżnia się 

następujące rodzaje gruntów: 

 Mała Ruś (m. Wałdowo): nieużytki (N), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz), grunty pod 

rowami (W-RVI), grunty orne (RV i RVI) , tereny mieszkaniowe (B), 

 Mała Ruś (m. Ruś Mała): pastwiska trwałe (PsVI), inne tereny zabudowane (Bi), lasy (Ls), 

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), 

 Mała Ruś (m. Warlity Wielkie): grunty orne (RIVb), 

 Kajkowo: grunty orne (RIVa, RIVb, RIIIb – zmiana przeznaczenia gruntu rolnego na cele 

nierolnicze nastąpiła na etapie sporządzania obowiązującego dla tego terenu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego), 

 Lipowiec: pastwiska trwałe (PsIV, PsV), grunty rolne zabudowane (Br-PsIV), grunty 

zadrzewione i zakrzewione (Lz), nieużytki (N), 

 Idzbark: grunty orne (RIVa, RIVb, RV, RVI), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz), 

nieużytki (N), 

 Lubajny: grunty orne (RIVa, RIVb, RV, RVI), pastwiska trwałe (PsIII, PsV), lasy (Ls), 

 Stare Jabłonki: grunty orne (RV, RVI), pastwiska trwałe (PsIV), grunty rolne zabudowane 

(Br-RVI), 

 Kątno: pastwiska trwałe (PsV, PsVI), lasy (Ls), nieużytki (N), grunty pod rowami (W-PsVI), 

 Ostrowin (dz. 123/12): grunty orne (RIII, RIVa, RIVb, RV), 

 Ostrowin (dz. 65/5): grunty orne (RIIIb, RIVa, RIVb, RV), pastwiska trwałe (PsIV), nieużytki 

(N), grunty rolne zabudowane (Br-RIVa, Br-RIVb), grunty pod rowami (W-PsV, W-PsIV)  
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2.4. Flora i fauna  

 

Na terenie gminy Ostróda występuje wysoka bioróżnorodność flory i fauny, a jej dobry 

stan zachowania jest wynikiem współwystępowania szeregu czynników, takich jak: 

- zróżnicowana budowa geomorfoligczna, 

- wielorakość występowania wód powierzchniowych (jeziora, rzeki, stawy, 

cieki wodne, mokradła śródpolne i śródleśne), 

- duże kompleksy leśne, liczne zadrzewienia śródpolne, 

- niski poziom uprzemysłowienia, 

- niski poziom zaludnienia, 

- niski poziom urbanizacji, rozproszona zabudowa. 

 

Flora 

Z uwagi na zróżnicowanie obszaru Polski ze względu na warunki fizjograficzne, 

klimatyczne, ukształtowanie i rzeźbę terenu wyodrębniono osiem krain przyrodniczo-leśnych o 

zasadniczo różnych warunkach przyrodniczych. Gmina Ostróda, jak i cały powiat ostródzki leży 

w Krainie Bałtyckiej (I), w dzielnicy Pojezierza Iławsko – Brodnickiego, charakteryzującej się 

wpływem klimatu morskiego – z łagodnymi zimami i chłodnymi latami. W dzielnicy tej dominują 

siedliska borów mieszanych świeżych (27,8%) i lasów świeżych (24%). Udział w powierzchni 

siedlisk leśnych lasów mieszanych świeżych wynosi - 20,8%, borów świeżych -15,9%. Bory 

wilgotne stanowią 1,6%, a bory suche 0,6% powierzchni. Mały udział w strukturze mają siedliska 

wilgotne i bagienne (łącznie 10,9%). 

Zbiorowiska roślinne są słabo rozwinięte i w dominującej ilości stanowią zbiorowiska 

antropogeniczne, związane z dawnymi terenami łąk, obecnie przekształconymi i ugorowanymi. 

Polom uprawnym towarzyszą zbiorowiska chwastów oraz zbiorowiska miejsc wydeptywanych, 

przydroży i miedz. 

Na terenach zmiany studium występują  niewielkie płaty zbiorowisk ruderalnych w pobliżu 

szlaków komunikacyjnych, terenów zabudowanych. Na użytkach rolnych występuje roślinność 

związana z użytkowaniem rolniczym terenów. Na skraju upraw rolnych występują zbiorowiska 

segetalne m.in.: przetacznik ożankowy (Veronica chamaedrys), miotła zbożowa (Apera spica-

venti), mniszek pospolity (Taraxacum officinale), konyza kanadyjskia (Conyza canadensis), 

babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka zwyczajna (P. major), jastrzębiec kosmaczek 

(Hieracium pilosella), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), krwawnik pospolity (Achillea 

millefolium), tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris), kupkówka pospolita (Dactylis 

glomerat), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), kuklik pospolity (Geum urbanum). 

Na terenie łąk i nieużytków wśród roślinności zielnej zinwentaryzowano głównie trawy, 

poza tym występują takie gatunki roślin jak m.in. iglica pospolita (Erodium cicutarium), bylica 

pospolita (Artemisia vulgaris), tasznik pospolity (Capsella bursa pastoris), chaber bławatek 

(Centaurea cyanus), starzec wiosenny (Senecio vernalis), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 

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

przymiotno białe (Erigeron annuus), koniczyna polna (Trifolium arvense), mniszek pospolity 

(Taraxacum officinale), prosienicznik szorstki (Hypochaeris radicata), koniczyna biała (Trifolium 

repens), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense). 

Wokół zabudowań występuje zieleń urządzona wraz z zielenią wysoką. Wzdłuż granic 

działek występują zakrzewienia oraz pojedyncze drzewa, zbudowane m.in. z brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula), podrostów klonu zwyczajnego (Acer platanoides). 

Na obszarach zmiany studium nie stwierdzono gatunków wymienionych w Załączniku II 
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Dyrektywy siedliskowej Natura 2000, ani innych cennych z punktu widzenia ochrony przyrody, 

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

 

Regionalizacja geobotaniczna 

Regionalizacja geobotaniczna (wg J.M. Matuszkiewicz) to zhierarchizowany, wedle 

określonych reguł, podział przestrzeni geograficznej dokonany ze względu na zróżnicowanie 

szaty roślinnej. 

Zobrazowanie przestrzenne regionów geobotanicznych zamieszczono na poniższym rysunku. 

 
Rys nr 29. Fragment mapy podziału geobotanicznego Polski. Źródło: www.igipz.pan.pl 

Pod względem geobotanicznym przedmiotowe obszary gminy leżą w następujących 

regionach geobotanicznych Polski: 

- A.6d.11.a (prowincja środkowoeuropejska, podprowincja południowobałtycka, dział 

pomorski, kraina wschodniopomorska, podkraina wschodniopomorska brzeżna, okręg 

Olsztynecko-Dobromiejski, podokręg Piławiecki);  

- A.6a.5.c (prowincja środkowoeuropejska, podprowincja południowobałtycka, dział 

pomorski, kraina wschodniopomorska, podkraina wschodniopomorska właściwa, okręg Góry 

Dylewskiej, podokręg Szyldacki). 

Kraina wschodniopomorska, na obszarze której położone są analizowane tereny, 

wykazuje dużą odrębność w ramach działu pomorskiego. Podzielona jest na cztery podkrainy. 

Charakterystyczne dla tej krainy jest mieszanie się elementów atlantydzkich i subborealnych. 

Podkraina wschodniopomorska właściwa, obejmująca pojezierne obszary po obu stronach 

doliny dolnej Wisły, charakteryzuje się dominacją krajobrazu grądów i niżowych buczyn. Oprócz 

grądów typu atlantyckiego (Stellario-Carpinetum), które występują na terenie całej krainy, dużą 

rolę w krajobrazie odgrywają inne zbiorowiska atlantydzkie takie jak lasy bukowe (Melico-

Fagetum, Luzulo pilosae-Fagetum), acidofilne dąbrowy zespołu Fago-Quercetum są już dość 

rzadkie. 

W Podkrainie Brzeżnej, charakteryzującej się bardzo zmiennymi krajobrazami roślinnymi, 

buczyny i inne zbiorowiska atlantyckie stają się coraz rzadsze, natomiast pojawiają się zamiast 

powszechnie występujących w całym dziale zbiorowisk borów sosnowych zespołu Leucobryo-

Pinetum, nie występujące w innych częściach działu, wyraźnie kontynentalne bory zespołu 

Peucedano-Pinetum, a także kontynentalne bory mieszane zespołu Serra-tulo-Pinetum. 
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Potencjalna roślinność Polski (wg J.M. Matuszkiewicz) 

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. „Potencjalna roślinność naturalna” opisuje 

aktualny potencjał biologiczny siedlisk. 

 
Rys nr 30. Fragment mapy podziału roślinności potencjalnej Polski. Źródło: www.igipz.pan.pl 

Zgodnie z przyjętą definicją, na obszarze badań (na podstawie opracowania Potencjalna 

roślinność naturalna Polski IGiPZ PAN, Warszawa, 2008 r.), wyróżniono dominujący 

powierzchniowo rodzaj potencjalnej roślinności naturalnej – grąd subatlantycki (Stellario-

Carpinetum). 

 

Gospodarka leśna 

Obszar gminy Ostróda znajduje się w zasięgu pięciu nadleśnictw: Miłomłyn, Iława, 

Stare Jabłonki, Jagiełek i Olsztynek.  

Obszary, dla których przeprowadzana jest niniejsza analiza położone są w 

następujących nadleśnictwach:  

1) Miłomłyn – obręby: Lubajny, Mała Ruś, Kajkowo ;  

2) Stare Jabłonki – obręby: Kątno, Idzbark, Stare Jabłonki, Ostrowin 

3) Olsztynek – obręb Lipowiec. 

Niewielkie fragmenty gruntów leśnych występują w granicach terenów zmiany 

studium położonych w obrębach: Mała Ruś (m. Ruś Mała), Lubajny i Kątno.  

 

Nadleśnictwo Miłomłyn 

Nadleśnictwo Miłomłyn położone jest w południowo – zachodniej części 

województwa warmińsko-mazurskiego, w powiatach iławskim i ostródzkim. Do powiatu 

iławskiego należy gmina Zalewo, do powiatu ostródzkiego należą gminy: Ostróda, Łukta, 

Miłomłyn, Morąg. Nadleśnictwo Miłomłyn tworzą trzy obręby leśne: Miłomłyn, Tabórz 

i Tarda. 
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Ogólna powierzchnia gruntów w Nadleśnictwie Miłomłyn wynosi 19.228,24ha. 

Grunty leśne zajmują ponad 94% powierzchni, a grunty nieleśne ok. 6,0% powierzchni.  

Istniejące warunki glebowe i klimatyczne oraz wielowiekowy sposób 

gospodarowania na tych terenach sprawiają, że szata roślinna jest stosunkowo mało 

urozmaicona, a głównymi gatunkami panującymi w lasach Nadleśnictwa są gatunki iglaste 

o dobrej i bardzo dobrej jakości, które zajmują 73,9%. Największy procent powierzchni 

zajmuje sosna, modrzew - 72,3%, następnie buk, grab - 11,3%, brzoza - 5,8%, olsza - 

4,9%, dąb, jesion, klon - 3,7%, świerk - 1,6%, topola, osika, lipa - 0,4%. 

Tereny będące w zarządzie Nadleśnictwa Miłomłyn nie należą do 

uprzemysłowionych, dlatego też tendencja do degradacji lasów wynika z zanieczyszczeń 

przynoszonych z dalszych odległości (tzw. zanieczyszczenia transgraniczne). Do 

największych lokalnych obiektów uciążliwych należą: Miasto Ostróda, Droga 

międzynarodowa E-77, Zakłady Mięsne Morliny, Fermy drobiu w Międzylesie, Fermy 

drobiu Liwa,  Fermy drobiu Dąg. 

 

Nadleśnictwo Stare Jabłonki 

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa jest niewielki i wynosi niespełna 142km2. Obszar 

zasięgu Nadleśnictwa Stare Jabłonki graniczy od północnego-wschodu z Nadleśnictwem 

Kudypy, od południowego-wschodu, południa i południowego-zachodu z Nadleśnictwem 

Jagiełek, a od zachodu i północnego – zachodu z Nadleśnictwem Miłomłyn. 

Teren Nadleśnictwa Stare Jabłonki obejmuje główny zwarty kompleks leśny o 

zasięgu blisko 9.400ha, w którym znajduje się ok. 94% gruntów przez nie zarządzanych. 

Kompleks ten przylega bezpośrednio do lasów Nadleśnictwa Jagiełek (od południa i 

zachodu) i lasów Nadleśnictwa Miłomłyn (od północnego-zachodu) i tworzy rozległy teren 

leśny zwany historycznie „Knieją Taborską” lub „Puszczą Ostródzką”, ciągnący się od 

Olsztyna aż po Miłomłyn. Mniejsze kompleksy leśne, z których najliczniejsze są te o 

powierzchni od 1ha do 5ha, występują głównie w północnej części Nadleśnictwa. 

Na terenie Nadleśnictwa stwierdzono występowanie wielu gatunków roślin 

naczyniowych podlegających ochronie ścisłej, częściowej i gatunków rzadkich 

zasługujących na ochronę lokalną takich jak: Skrzyp zimowy(Equisetum hiemale), Widłak 

wroniec(Lycopodium selago), Widłak goździsty (Lycopodium clavatum), Widłak 

jałowcowaty (Lycopodium annotinum), Paprotka zwyczajna (Polypodium vulgare), Bluszcz 

pospolity (Hedera helix), Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), Grzybienie białe 

(Nymphaea alba), Grążel żółty (Nuphar lutea), Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris), 

Przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis), Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), 

Pierwiosnka lekarska (Primula veris.), Rosiczka (Drosera spp.), Porzeczka czarna (Ribes 

nigrum), Kruszyna pospolita (Frangula alnus), Barwinek pospolity (Vinca minor), 

Łuskiewnik różowy (Lathraea squamaria), Naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), 

Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), Bagno zwyczajne (Ledum palustre), 

Mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi), Żurawina błotna (Oxycoccus quadripetalus), 

Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium), Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), 

Konwalia majowa (Convallaria majalis), Lilia złotogłów (Lilium martagon), Gnieźnik leśny 

(Neottia nidusavis), Storczyk (Orchis spp.) i Wełnianka pochwowata (Eriophorum). 

Stan zdrowotny drzewostanów na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki można 

określić jako dobry co potwierdzają obserwacje poczynione w trakcie prac terenowych, a 

także informacje uzyskane w Zakładzie Ochrony Lasu. 
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Nadleśnictwo Iława 

Nadleśnictwo Iława położone jest w zachodniej części województwa warmińsko-

mazurskiego. Lasy Nadleśnictwa stanowią część większej jednostki przyrodniczo-leśnej, 

jaką są Lasy Iławskie, o powierzchni ok. 54.000ha. 

Lasy położone są w powiecie iławskim na terenie gmin: Miasto Iława, Iława, Lubawa, 

Susz, Zalewo, w powiecie ostródzkim w gminach Ostróda, Miłomłyn, a także w powiecie 

nowomiejskim w gminach Biskupiec Pomorski, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto 

Lubawskie. W skład Nadleśnictwa wchodzą trzy obręby: Iława (6.366,6275ha), Smolniki 

(7.830,9828ha), Drwęca (8.373,5635ha), które mają łączną powierzchnię 22.571,1738ha 

(wg stanu na 01.01.2007 r.). 

Głównym gatunkiem tworzącym drzewostany w Nadleśnictwie Iława jest sosna, 

która stanowi 72,7% powierzchni. Gatunki iglaste zajmują 74,6% powierzchni leśnej 

Nadleśnictwa, zaś gatunki liściaste 25,4% powierzchni leśnej. 

Tereny Nadleśnictwa Iława znajdują się na obszarze zlewni rzeki Wisły, zaś 

największą powierzchnię zajmuje dorzecze rzeki Drwęcy wraz z jej dopływami. 

Najważniejszym składnikiem sieci wodnej terenów Nadleśnictwa są jeziora. Jest ich tu 

około 36, z czego do najciekawszych z różnych względów należą Jeziorak, Gil Wielki, Gil 

Mały, Iłgi, Karaś, Silm i Szymbarskie. Większość jezior ma charakter rynnowy, natomiast 

jezioro Karaś wraz z otaczającym je torfowiskiem ma charakter wytopiskowy. 

Aktualny stan szaty roślinnej Nadleśnictwa jest wypadkową historycznych przemian 

naturalnych oraz zaznaczającego się w przeszłości i obecnie wpływu człowieka. Stopień 

naturalności większości zespołów roślinnych jest wysoki, a wpływy antropogeniczne 

zaznaczyły się w mniejszym natężeniu niż w wielu innych rejonach Polski. 

Tereny Nadleśnictwa znajdują się w obrębie naturalnego zasięgu występowania: 

buka, jaworu, dębu bezszypułkowego, cisa i jarząbu brekinii, natomiast poza naturalnym 

zasięgiem świerka i olszy szarej. Roślinność występująca na tym terenie jest silnie 

zróżnicowana pod względem fitosocjologicznym. Zidentyfikowanych zostało 72 zespoły 

roślinne oraz 12 zubożałych zbiorowisk zastępczych (głównie ruderalnych, okrajkowych i 

powyrębowych). 

Lista gatunków roślin naczyniowych jest bardzo bogata i obejmuje prawie 800 

taksonów, a więc 35% flory Polski. Z liczby tej 32 gatunki podlegają całkowitej ochronie 

prawnej, natomiast 13 innych gatunków ochronie częściowej. Pod względem 

fitosocjologicznym roślinność  jest silnie zróżnicowana. Głównym składnikiem szaty 

roślinnej są zbiorowiska leśne, znaczny jest udział roślinności wodnej, co jest zrozumiałe 

ze względu na dużą ilość jezior, oczek śródleśnych i cieków wodnych. 

Mniejszy udział mają zespoły bagienno-torfowiskowe. Zbiorowiska łąkowe i 

synantropijne występują w dużej ilości poza terenami leśnymi. 

 

Nadleśnictwo Olsztynek 

Szata roślinna na terenie Nadleśnictwa Olsztynek jest bardzo zróżnicowana. Prawie 

80% powierzchni leśnej zajmują siedliska lasowe i olsy, w tym las świeży – 38,13%, las 

mieszany świeży –36,55%. Pozostałe 20,23% to siedliska borowe, w tym bór mieszany 

świeży – 15,58%. 

 Istniejące warunki sprzyjają bogactwu flory, wśród której dominują gatunki borealne 

i środkowoeuropejskie. Gatunki leśne lub związane z lasem stanowią 65% ogólnej liczby 

gatunków w Polsce. Wśród wielu roślin znajdują się również cenne gatunki objęte ochroną. 

    Specyficzne dla tego regionu są zespoły leśne ze znaczną liczbą gatunków północnych. 
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Tutaj wygasają zasięgi licznych gatunków roślin środkowo i zachodnioeuropejskich. W 

szacie roślinnej występują gatunki o szerokim zasięgu geograficznym np. sosna 

zwyczajna i gatunki graniczne, których zasięg zanika na granicy krainy. Przebiega tędy 

wschodnia granica buka zwyczajnego, klonu jaworu i dębu bezszypułkowego oraz 

południowa granica świerka pospolitego (rasy północnej). 

 

Fauna 

 

Świat zwierząt na terenie gminy Ostróda reprezentowany jest przez ponad 62% 

wszystkich gatunków żyjących na terenie kraju. 

Szczególnie licznie występują przedstawiciele ichtiofauny, czemu sprzyja duża ilość 

wód powierzchniowych oraz różnorodność form występowania (rzeki, jeziora, kanały, itp.). 

Oprócz uważanych za gatunki powszechne, takie jak: sieja, sielawa, szczupak, okoń, 

leszcz, sandacz, jazgarz, krąp, karp, karaś, węgorz, kleń, jaz, miętus, płoć ukleja, ciernik 

itp., szczególnie cenne są gatunki wędrowne, jak troć, pstrąg potokowy, łosoś. Bardzo 

dobre warunki dla bytowania i rozmnażania ryb na terenie gminy zapewniła rzeka Drwęca, 

stanowiąca rezerwat przyrody, dodatkowo otoczony obszarami chronionego krajobrazu 

oraz objętych ochroną w postaci obszaru Natura 2000. 

Bardzo ważnym elementem fauny gminy Ostróda są licznie występujące ptaki. 

Informacje odnośnie występujących gatunków, w tym ptaków chronionych, ich miejsc 

gniazdowania i stref ochronnych znajdują się w poszczególnych nadleśnictwach. 

Posiadają one potwierdzone występowanie i lokalizację orlików krzykliwych, kani rudej i 

czarnej, orła bielika, rybołowa, błotniaka stawowego, bociana białego i czarnego, 

jastrzębia, czapli siwej, żurawia oraz kormorana. Licznie występują również 

przedstawiciele ptaków nocnych z kilkoma gatunkami sów z sową puchaczem i uszatą 

oraz puszczykiem na czele. 

Płazy i gady w Polsce występują dość licznie, chociaż ilość gatunków tych zwierząt 

jest niewielka. Na terenie gminy Ostróda spotkać można wszystkich przedstawicieli 

nizinnych gatunków z obu tych grup. 

Na trenie gminy dość licznie występuje bóbr, który do niedawna był rzadko 

spotykany, a obecnie coraz bardziej rozszerza swoje terytorium bytowania, co nie zawsze 

pozytywnie przyjmowane jest przez miejscową ludność. 

Ponadto na terenie gminy powszechnie występują przedstawiciele zwierząt łownych, 

do których należą takie gatunki jak: łoś, jeleń europejski, jeleń sika, daniel, muflon, sarna 

i dzik. Oprócz zwierzyny płowej i grubej bardzo licznie występują drapieżniki z 

najliczniejszym ich przedstawicielem lisem. Z innych reprezentantów drapieżników licznie 

występują: borsuk, kuna domowa i leśna oraz tchórz.  

Od dłuższego czasu powiększa się populacja jenota, który nie jest rodzimym 

gatunkiem, ale znalazł bardzo dobre warunki bytowania, a ponieważ nie posiada 

naturalnych wrogów świetnie się rozmnaża. Podobnie jak w przypadku jenota 

zaobserwowano bardzo duży wzrost populacji norki amerykańskiej oraz wydry.  

Obszary zmiany planu położone są w większości na terenach w pobliżu zabudowań, 

nie stanowią więc atrakcyjnych miejsc bytowania i żerowania dla zwierząt. Nieco 

oddalonymi i położonymi przy terenach leśnych są tereny zlokalizowane w obrębach 

Kątno, Idzbark, czy Ostrowin, gdzie możliwe jest występowanie przedstawicieli zwierząt 

łownych. Podczas przeprowadzonej wizji terenowej nie zaobserwowano miejsc bytowania 

i żerowania zwierząt, zwłaszcza zwierząt będących pod ochroną.  
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2.5. Zlewnia, wody powierzchniowe i podziemne 

 

 

Wody powierzchniowe 

Położenie obszarów zmiany studium na tle wód powierzchniowych przedstawia się następująco: 

 
Rys nr 31. Fragment mapy Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Czerwonymi  kropkami zaznaczone zostały 

orientacyjne lokalizacje analizowanych terenów. Źródło: http://ostroda.e-mapa.net/ 

Na zasoby wód powierzchniowych gminy składają się wody: rzek, jezior, kanałów, 

stawów, zbiorników i oczek wodnych, mokradeł, bagien i podmokłości. 

Tereny zmiany studium zlokalizowane w obrębach: Mała Ruś (m. Wałdowo i Ruś Mała), 

Lipowiec położone są w bezpośrednim sąsiedztwie jezior, odpowiednio: Drwęckiego, 

Pauzeńskiego i Sement Mały. 

W niedalekiej odległości od jezior położone są tereny zmiany studium zlokalizowane w 

obrębach: Mała Ruś m. Warlity Wielkie  i Kątno (w pobliżu jeziora Szeląg Wielki), Stare Jabłonki 

(w pobliżu jeziora Szeląg Mały) oraz Kajkowo (w pobliżu jeziora Sajmino). 

Wody płynące 

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

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

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

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

(Orzechówka) oraz zlewni Pasłęki do Giłwy. 
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Zasoby wód zlewni Drwęcy tworzą zespoły jeziorowe systemów: 

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

Duży, Ostrowin, Paczeńskie, Gil Wielki i Mały, 

 zespół jezior zlewni szczytowego zasilania kanałów Ostródzko – Elbląskiego i 

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

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

 zespół jezior rzeki Wel. 

Największym ciekiem na terenie gminy Ostróda jest rzeka Drwęca będąca 

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

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

znajdują się na południe od miejscowości Drwęck, w rejonie Wzgórz Dylewskich, na wysokości 

192m n.p.m. początkowo rzeka płynie głębokim jarem w kierunku północno – zachodnim, a 

następnie zmienia swój bieg w południowo – zachodni. W górnym biegu przepływa przez 

niewielkie jezioro Ostrowin i typowo rynnowe jezioro Drwęckie. Największymi dopływami Drwęcy 

w województwie są Grabiczek, Poburzanka, Gizela, Snadela, Wel, Iławka i Struga Radomsko.  

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

dwóch przekrojach pomiarowo – kontrolnych zlokalizowanych na odcinku od powyżej jeziora 

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

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

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

Pozostałe punktowe źródła wnoszą zanieczyszczenia poniżej badanych przekrojów. Należą do 

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

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

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

(ścieki z Gietrzwałdu). 

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

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

Spośród dopływów rzeki Drwęcy jakie przepływają przez obszar gminy Ostróda należy 

wymienić jej lewobrzeżny dopływ rzekę Gizelę (rzeka III rzędu). Jej długość wynosi około 20km, 

a zlewnia zajmuje powierzchnię 70,4km2. Gizela wypływa z północnej części Wzgórz Dylewskich, 

a następnie płynie w kierunku północno – zachodnim i uchodzi do Drwęcy w jej 156,2km. Gizela 

przepływa przez mezoregiony – Garb Lubawski i Dolinę Drwęcy, wchodząc w skład makroregionu 

Pojezierza Chełmińsko – Dobrzyńskiego. Do Gizeli dopływają głównie zanieczyszczenia z 

mechaniczno – biologicznych oczyszczalni w Bałcynach i Zajączkach oraz mniejsze ilości 

ścieków odprowadzane przez rów melioracyjny z oczyszczalni w Lipowie. 

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

jednym przekroju pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym powyżej ujścia do Drwęcy, w 

Gierłoży. 

W 2006 roku WIOŚ w Olsztynie wykonał badania jakości wód rzeki Grabiczek będącej 

rzeką III rzędu. Stanowi ona lewobrzeżny dopływ Drwęcy, o długości około 25km i powierzchni 

zlewni 139,5km2. Największym dopływem jest Dylewka. W swym środkowym biegu przepływa 

przez dwa jeziorka – Durąg i Lichtajny (Świetlin). W południowo – zachodnim krańcu zlewni 

znajduje się najwyższe wzniesienie w województwie warmińsko – mazurskim – Dylewska Góra. 

Do rzeki odprowadzane są ścieki z zmodernizowanej w 2006 roku mechaniczno – biologicznej 
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oczyszczalni w Gietrzwałdzie. Badania stanu czystości wód prowadzono w jednym przekroju 

pomiarowo – kontrolnym, powyżej ujścia do Drwęcy, w Idzbarku. 

Kolejnym szczególnym elementem sieci hydrograficznej gminy Ostróda jest Kanał 

Ostródzko – Elbląski o całkowitej długości 83,3km (z odgałęzieniami około 144,3km), w tym 

43,82km przypada na kanał sztuczny, a pozostałą część 39,48km stanowią jeziora. Kanał bierze 

swój początek w jeziorze Drwęckim i poprzez system pochylni łączy je z jeziorem Drużno i dwie 

odnogi do jeziora Szeląg Wielki i Jeziorak. 

Stan czystości wód powierzchniowych płynących na obszarze gminy Ostróda nie jest 

dobry. Najczęstszymi  źródłami zanieczyszczeń są przestarzałe technologicznie oczyszczalnie 

ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe ścieków komunalnych bądź kompletny brak 

infrastruktury komunalnej. Drugim istotnym źródłem zanieczyszczeń jest rolnictwo. 

Wody stojące 

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

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

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

specyfiki wód jeziorowych. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę stanu czystości 

wód badanych jezior położonych na terenie gmina Ostróda oraz podano ich kategorię podatności 

na degradację. 

Ocenę stanu czystości większości jezior oparto na starych wynikach badań pochodzących 

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

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

czystości jezior położonych w gminie Ostróda.  

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

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

wymienić jeziora: Drwęckie, Szeląg Wielki i Szeląg Mały.  

W bezpośrednim sąsiedztwie jezior położone są tereny zmiany studium zlokalizowane w 

obrębach: Mała Ruś (m. Wałdowo) – jez. Drwęckie,  Mała Ruś (m. Ruś Mała) – jez. Pauzeńskie i 

Lipowiec - jez. Sement Mały. 

Jezioro Drwęckie (nad tym jeziorem położony jest fragment obszaru badań z obrębu Ruś Mała 

– Wałdowo) 

Jezioro Drwęckie - Położenie jeziora: 

 dorzecze: Drwęca – Wisła 

 region fizyczno-geograficzny: Pojezierze Iławskie 

 wysokość 95,3 m n.p.m. 

 Podstawowe dane morfometryczne: 

 powierzchnia zwierciadła wody 870,0 ha  

 głębokość maksymalna 22,3 m 

 głębokość średnia 5,7 m 

 objętość jeziora 50 140,1tys. m3 

 powierzchnia zlewni całkowitej 1015,2 km2 

Jezior Drwęckie jest rozległym, niezbyt głębokim zbiornikiem składającym się z dwóch 

wydłużonych rynien zbiegających się pod kątem prostym, rozdzielonych przewężeniem, nad 
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którym przerzucono most kolejowy. Rynna północno-wschodnia – ostródzka – z dużą, dość 

wysoką i zalesioną wyspą, w części wschodniej przylega do Ostródy. Rynna samborowska, 

zorientowana równoleżnikowo, ciągnie się około 10km od Ostródy, w kierunku Samborowa. 

Brzegi jeziora są urozmaicone, przeważnie płaskie i podmokłe w części zachodniej, natomiast w 

części północnej na ogół wysokie oraz strome. Największe przegłębienie (22,3m) znajduje się w 

połowie rynny ostródzkiej, w pobliżu wyspy. Dno zbiornika oraz stoki ławicy przybrzeżnej jest 

przeważnie muliste. Roślinność wynurzona szerokim pasem porastała większa część brzegów, 

zaś roślinność podwodna obficie rozwijała się w płytkich miejscach rynny samborowskiej. 

Jezioro Drwęckie zasilane jest wodami licznych cieków, z czego główny dopływ stanowi 

rzeka Drwęca, wpadająca do południowo-wschodniej części zbiornika (w Ostródzie). W Ostródzie 

do jeziora uchodzi też ciek niosący wody z Jeziora Pauzeńskiego. Od północy dopływa ciek z 

jeziora Piławki. Do wschodniego krańca rynny samborowskiej doprowadzane są wody jeziora 

Jakuba, od północy – Kanału Elbląskiego. Ponadto do zachodniej części tej rynny uchodzi ciek z 

jeziora Iłgi, które jest połączone z jeziorem Gil Wielki. Wody odprowadzane są przez rzekę 

Drwęcę wypływającą z zachodniego krańca jeziora, w okolicach wsi Samborowo. 

W miejscowości Wałdowo znajdują się kwatery filtracyjne osadów ściekowych starej, od 

dawna nieczynnej, oczyszczalni ścieków dla miasta Ostródy oraz pola nawożone osadami – od 

jeziora oddziela je pas szuwaru trzcinowego, szerokości 200-300m. Obecnie teren stanowi 

nieużytek. 

Jezioro Drwęckie nie przyjmuje w sposób bezpośredni zanieczyszczeń ze źródeł 

punktowych. Ścieki z miasta Ostródy i z Zakładów Mięsnych w Morlinach oczyszczane są na 

oczyszczalni w Tyrowie i odprowadzane do rzeki Drwęcy poniżej Jeziora Drwęckiego. Natomiast 

do Kanału Elbląskiego, około 9 km powyżej jeziora, kierowane są ścieki z oczyszczalni w 

Miłomynie, która w roku 2005 została zmodernizowana. 

Jezioro Drwęckie z uwagi na wiele niekorzystnych cech naturalnych należy do zbiorników 

wykazujących podwyższoną podatność na degradację, odpowiadającą III kategorii. Wskaźnikami 

korzystnie wpływającymi na jakość wód są głębokość średnia (kategoria II) i zagospodarowanie 

zlewni (przewaga lasów, kategoria I). Negatywny wpływ na jakość wód zbiornika ma niewątpliwie 

sąsiedztwo miasta Ostróda, zrzut ścieków do dopływu jeziora – Kanału Elbląskiego – oraz dopływ 

wód deszczowych. 

Jezioro Pauzeńskie (nad tym jeziorem położony jest fragment obszaru badań z obrębu Mała 

Ruś, miejscowość Ruś Mała) 

Jezioro Pauzeńskie - Położenie jeziora: 

 dorzecze: Drwęca – Wisła 

 region fizyczno-geograficzny: Pojezierze Iławskie – Wschodniopomorskie 

- Podstawowe dane morfometryczne: 

 powierzchnia zwierciadła wody – 211,8 ha; 

 głębokość maksymalna – 2,0 m; 

 głębokość średnia – 0,7 m; 

 objętość jeziora – 1561,3 tys. m3; 

 powierzchnia zlewni całkowitej – 149,8 km2 
 

Jezioro Pauzeńskie położone jest w południowo-zachodniej części Pojezierza 

Olsztyńskiego, w dorzeczu rzeki Drwęcy. Pod względem administracyjnym zbiornik znajduje się 
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na terenie gminy Ostróda. Jezioro wraz z przyległym terenem leży w obrębie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Powierzchnia jeziora wynosi 221, 8 ha. Jezioro 

Pauzeńskie jest zbiornikiem bardzo płytkim (gł. Maks. – 2 m) i silnie zarastającym. Brzegi jeziora 

są zróżnicowane od płaskich i podmokłych do stromych. Jest to akwen o charakterze 

przepływowym, zasilany wodami rzeki Szelężnicy oraz Kanału Ostródzkiego. Wody z jeziora 

odprowadzane są poprzez Szeleżnicę do Jeziora Drwęckiego.  

Zlewnia całkowita Jeziora Pauzeńskiego o powierzchni 121,6 km2 obejmuje obszary 

zróżnicowane pod względem budowy geologicznej i rzeźby terenu. Obszar zlewni urozmaicają 

liczne zagłębienia wytopiskowe oraz rynny. Cechą charakterystyczną zlewni całkowitej jest duża 

jeziorność tego terenu. W zachodniej części zlewni występuje duży kompleks leśny. Zlewnia 

bezpośrednia zajmuje powierzchnię 150 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy. 

Do południowego brzegu jeziora dochodzą zabudowania miasta Ostróda. 

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2014 badań biologicznych i fizykochemicznych 

stan ekologiczny jeziora określono, jako zły. Badania substancji priorytetowych oraz innych 

substancji zanieczyszczających wykazały, że jezioro Pauzeńskie charakteryzuje się dobrym 

stanem chemicznym. Stan jednolitej części wód oceniono jako zły. 

Jezioro Sement Mały (nad tym jeziorem położony jest fragment obszaru badań z obrębu 

Lipowiec) 

Jezioro położone w gminie Ostróda przy wsi Górka w zachodniej jej części o powierzchni 22,60 

ha, głębokości średniej / maksymalnej 2,0 / 3,6 i objętości 418,6 tys. m3 .  

W związku z obniżaniem się powierzchni lustra wody w jeziorze Sajmino, spowodowanego 

wykonaniem ujęć wodnych dla miasta Ostróda w jego zlewni, dzięki zabiegom Urzędu Miejskiego 

i Urzędu Gminy wybudowano przepusto-zastawkę na wypływie z jeziora Górczyńskiego. 

Wykonanie tej budowli przyczyniło się do ustabilizowania wody jeziora Sajmino i Górczyńskiego. 

Jezioro położone w zlewni rzeki Grabiczek. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne na terenie Pojezierza Iławskiego i Pojezierza Chełmińsko – 

Dobrzańskiego są intensywnie zasilane przez wody pochodzące z opadów, płytkich poziomów 

wodonośnych, a także lokalnie dzięki infiltrującym wodom z rzek i jezior. Strefy drenażu wód są 

związane głównie z obszarem Żuław Wiślanych, doliną Wisły i dolinami innych większych rzek, 

w tym rzeki Drwęcy. 

 Warunki hydrogeologiczne, związane z występowaniem wód zwykłych podziemnych 

w obszarze gminy Ostróda, są zróżnicowane i warunkowane stopniem odporności izolacji od 

powierzchni i systemem krążenia wód. 
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Rys nr 32. Fragment mapy Głównych Zbiorników  Wód Podziemnych. Obwiednią koloru czerwonego oznaczono 

orientacyjną lokalizację obszaru badań - https://www.pgi.gov.pl/ 

Na terenie gminy Ostróda nie występują udokumentowane Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych. 

Występują natomiast zbiorniki wód podziemnych wyznaczone przez J. Kondrackiego, ale 

nie posiadające dokumentacji. W części północnej obszaru gminy pod powierzchnią terenu 

znajduje się Drwęcko – Taborski Zbiornik Wód Podziemnych, którego wody nie są izolowane od 

powierzchni terenu warstwami utworów trudno przepuszczalnych. Wschodnie i zachodnie skraje 

terenu gminy stanowią obszary o nieciągłej izolacji użytkowych warstw wodonośnych od 

powierzchni terenu. Na pozostałych obszarach użytkowe warstwy wodonośne są izolowane od 

powierzchni terenu trudno przepuszczalnymi utworami, stanowiącymi różnego rodzaju gliny, 

mułki, gliny z domieszką piasków. 

Ponadto część obszaru gminy Ostróda położona jest w granicach Zbiornika Wód 

Podziemnych Samborowo.  

Od kilku lat w Polsce prowadzone są prace związane z implementacją Ramowej 

Dyrektywy Wodnej oraz wynikające z ustawodawstwa europejskiego i unijnej polityki. Osiągnięcie 

celów Dyrektywy w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz ekosystemów 

bezpośrednio od nich zależnych i celów w zakresie zaopatrzenia ludności w dobrą wodę, mają 

zapewnić działania w jednostkowych obszarach, tzw. jednolitych częściach wód podziemnych 

(JCWPd). Są to jednocześnie jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi. 

Wydzielenie jednolitych części wód podziemnych i przeprowadzenie wstępnej oceny ich stanu 

zostało dokonane w 2004 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny (wraz ze swoimi Oddziałami) 

w konsultacji z RZGW, GIOŚ i Biurem Gospodarki Wodnej. 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód 

podziemnych obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o 

porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w 
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wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód 

powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Gmina Ostróda położona jest na terenie JCWPd o 

numerze 39. 

 

Rys nr 33. Fragment mapy Jednolitych Części Wód Podziemnych. Strzałką i obwiednią koloru czerwonego oznaczono 

orientacyjną lokalizację analizowanych obszarów - https://www.pgi.gov.pl/ 

Obszar JCWPd 39 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. 

Gmina Ostróda położona jest w dorzeczu Wisły. Region wodny – dolnej Wisły. Główne 

zlewnie to Drwęca i Osa (rząd zlewni – II). Regiony hydrogeologiczne (Paczyński, 1995): I -

mazowiecki, III – mazurski, VI – wielkopolski. 

Ocena stanu JCWPd (2012 r.): 

- stan ilościowy – dobry, 

- stan chemiczny – dobry, 

- ogólna ocena stanu JCWPd – dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Według powyższego rysunku oraz obowiązującego podziału Polski na 172  obszar badań 

znajduje się w JCWPd nr 39 

Wpływ na stan wód podziemnych w gminie ma: 

 chemizacja rolnictwa (nadmierne stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin) 

 dzikie wysypiska śmieci zanieczyszczone wody powierzchniowe (infiltracja do warstw 

wodonośnych) 
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 zanieczyszczenia atmosfery (opad pyłów i gazów imitowanych do atmosfery, kwaśne deszcze) 

 nieszczelne zbiorniki ściekowe, szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. 

Pierwszy użytkowy poziom wodonośny wód wykorzystywanych do celów bytowych 

występuje w utworach czwartorzędowych na głębokości od kilku metrów w dolinach, do około 40 

metrów na obszarze wzniesień morfologicznych. Przeciętna miąższość poziomu waha się w 

przedziale od 10 do 30 metrów. Zwierciadło ma charakter przeważnie swobodny, a jedynie pod 

nakładem glin zwałowych – subartezyjski.  

Drugi poziom wodonośny występuje na głębokości 30 – 70 metrów i ma miąższość od 10 

do 40 metrów. Zwierciadło wody ma charakter napięty, subartezyjski.  

Poziomy wodonośne pozostają lokalnie w więzi hydraulicznej. Zasilane są przez 

bezpośrednią infiltrację wód opadowych. Współczynniki filtracji utworów wodonośnych wahają się 

od 2 do 10 m/24h na obszarach wysoczyzn morenowych, a do 10 do 50 m/24h w granicach 

sandru ostródzkiego i wyjątkowo do 100 m/24h w rejonie Samborowa. 

Brak izolacji poziomów wodonośnych, w szczególności pierwszego poziomu użytkowego 

powoduje, że są one podatne na zanieczyszczenie. Stopień ich zagrożenia jest jednak średni na 

obszarach leśnych, a na terenach 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. 

Z uwagi na opisane warunki tereny północne gminy wraz z okolicami Samborowa oraz 

występujące na nich wody powierzchniowe powinny być priorytetem w ochronie. 

 

 

  



 
 
 

63 
 
 

2.6. Zabytki kulturowe 

Na terenie objętym projektem zmiany studium nie występują obiekty lub obszary 

zabytkowe. 

Dwa z obszarów ujętych w opracowaniu (w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Wałdowo 

i miejscowości Ruś mała) bezpośrednio przylegają do zabytku, jakim jest pomnik historii „Kanał 

Elbląski”. Ponadto trzy z obszarów położone są w niedalekim sąsiedztwie Pomnika Historii 

„Kanał Elbląski” – obszary położone w obrębach: Mała Ruś (w miejscowości Warlity Wielkie), 

Kątno i Stare Jabłonki. 

 
Rys nr 34. Fragment mapy z zaznaczonym kolorem szarym zasięgiem Pomnika Historii „Kanał Elbląski” oraz 

zaznaczonym kolorem czerwonym miejscem bezpośredniego przylegania terenu opracowania (obręb Ruś Mała) do 

ww. pomnika historii. Źródło: http://ostroda.e-mapa.net/ 

 
Rys nr 35. Fragment mapy z zaznaczonym kolorem szarym zasięgiem Pomnika Historii „Kanał Elbląski” oraz 

zaznaczonymi kolorem czerwonym miejscami zmiany studium. Źródło: http://ostroda.e-mapa.net/  
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2.7. Obszary chronione 

 

Teren gminy Ostróda w 75% powierzchni objęty jest prawnymi formami ochrony przyrody. 

Na terenie Gminy Ostróda występują następujące formy ochrony przyrody: 

 rezerwaty przyrody 

 parki krajobrazowe 

 obszary chronionego krajobrazu  

 obszary Natura 2000 

 pomniki przyrody 

 użytki ekologiczne 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 

Położenie obszarów objętych zmianą studium w stosunku do obszarowych form ochrony 

przyrody przedstawiono na poniższym rysunku. 

 
Rys nr 36. Fragment mapy z zaznaczonymi obszarami chronionymi. Czerwonymi kropkami oznaczono orientacyjną 

lokalizację analizowanych terenów. Źródło: http://ostroda.e-mapa.net/ 

W całości poza obszarami chronionymi znajdują się analizowane obszary, położone w 

obrębach: Lubajny, Kajkowo oraz Mała Ruś (m. Wałdowo). 

Obszary położone w obrębach: Lipowiec i Ostrowin zlokalizowane są w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. 

Obszary położone w obrębach: Mała Ruś (m. Ruś Mała i Warlity Wielkie), Kątno, Stare 

Jabłonki i Idzbark zlokalizowane są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów 

Taborskich. 
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Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 

916) obszar chronionego krajobrazu 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. 

Obszary położone w obrębach: Lipowiec i Ostrowin położone są w zasięgu Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy (Uchwała Nr XX/469/16 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Doliny Górnej Drwęcy, Dz. Urz. z 2016 r. poz. 4170). 

Zakazy obowiązujące w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej 

Drwęcy: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

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

na środowisko; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikaj one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, napraw lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służy innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 

a) linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu 

wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

Ww. zakazy nie dotyczą: 

a) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa pastwa; 

b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

c) realizacji inwestycji celu publicznego; 

d) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań 

ochronnych. 

Zakaz wymieniony w punkcie 2) nie dotyczy: 
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a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu 

na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu; 

b) realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 

których regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdził brak konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Zakaz wymieniony w punkcie 3) nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie 

zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Zakaz wymieniony w punkcie 3): 

1) nie dotyczy ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, które obowiązują nadal: 

a) w dacie orzekania w przedmiocie wydania: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

decyzji o pozwoleniu na budowę, a także innych decyzji – jeżeli są one wymagane dla 

realizacji danego przedsięwzięcia na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

b) w dacie realizacji przedsięwzięcia- jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują obowiązku uzyskania decyzji, o 

których mowa w lit. a; 

2) nie ma zastosowania do zmian obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w zakresie terenów 

przeznaczonych w tych planach pod zabudowę; 

3) nie dotyczy realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, którą wydano 

po uzgodnieniu z właściwym organem ochrony przyrody i która stała się ostateczna przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

Zakaz wymieniony w punkcie 4) i 5): 

1) złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Państwa do dnia 2 grudnia 2008 r. tj. dnia 

wejścia w życie Rozporządzenia Nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 

listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy(Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2578), których dokumentacje zostały zatwierdzone lub 

przyjęte przez właściwy organ administracji geologicznej 

2) złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie 

przekraczającym 20 000 m3 /rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 

udzielonych do dnia 2 grudnia 2008 r. tj. dnia wejścia w życie Rozporządzenia Nr 110 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 

2578). 

Zakaz wymieniony w punkcie 8) nie dotyczy: 

1) innych niż rzeki cieków naturalnych w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne;  

2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, terenów zieleni wraz z infrastrukturą 

techniczną i obiektami małej architektury położonych w granicach administracyjnych miast; 

3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w obowiązujących 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku 

obszarów, dla których przed wejściem w życie niniejszej uchwały uchwalono studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym nie określono 

granic zwartej zabudowy miasta lub wsi, również obszarów wskazanych w obowiązującym 

studium jako tereny zabudowane; 
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4) uzupełnień zabudowy pod warunkiem nie zmniejszania odległości zabudowy od brzegów 

wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy występującej na przylegających działkach 

budowlanych; 

5) budowy obiektów budowlanych w granicach zabudowanej budynkiem działki budowlanej w 

rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym pod warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od 

brzegów wód ustalonej w odniesieniu do zabudowy: 

a) na tej działce, albo 

b) na działce przylegającej w przypadku, gdy odległość zabudowy od brzegów wód na tej 

działce jest mniejsza niż odległość zabudowy od brzegów wód na działce, na której 

budowany jest obiekt budowlany; 

6) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy zagrodowej o obiekty 

służące do prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym obiekty służące agroturystyce, pod 

warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odległości zabudowy od brzegów wód;7) 

lokalizowania obiektów budowlanych niezbędnych do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i 

przystani na wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

terenach dostępu do wód publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej na potrzeby 

tych terenów;8) lokalizowania ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz infrastruktury 

technicznej i obiektów małej architektury służących utrzymaniu porządku;9) ustaleń 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących: 

a) w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, lub 

b) w dniu 8 sierpnia 2015 r., tj. w dniu wejścia w życie Uchwały Nr VIII/202/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 

r. poz. 2743), lub 

c) w dniu 2 grudnia 2008 r., tj. w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Nr 110 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 176, poz. 2578); 

10) realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, którą wydano po 

uzgodnieniu z właściwym organem ochrony przyrody i która stała się ostateczna przed 

dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. 

Zakaz wymieniony w punkcie 8) lit. b) nie dotyczy zbiorników wodnych o powierzchni do 0,5 ha: 

1) wykonanych na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, lub 

2) dla których wydano decyzję o legalizacji urządzenia wodnego. 

W przypadku terenu zlokalizowanego w obrębie Lipowiec będzie możliwe zastosowanie 

odstępstwa od zakazu lokalizacji obiektów budowalnych w pasie szerokości 100 m od jeziora, ze 

względu na objęcie terenu granicami zwartej zabudowy wsi. Nie zwalnia to jednak z zakazu 

likwidowania zadrzewień śródpolnych, nadwodnych i przydrożnych. Realizacja obiektów 

budowlanych będzie więc ograniczona do terenów, na których nie występują zadrzewienia. 

Obszary położone w obrębach:  Mała Ruś (m. Ruś Mała i Warlity Wielkie), Kątno, Stare 

jabłonki i Idzbark w całości położone są w zasięgu Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów 

Taborskich (Rozporządzenie Nr 150 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 

2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich, Dz. Urz. z 2008 r. Nr 179, 

poz. 2635). 

Zakazy obowiązujące w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich: 

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
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wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką; 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 

25, poz. 150, z pón. zm.1); 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikaj one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, napraw lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służy innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 

wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Ww. zakazy nie dotyczą: 

a) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa pastwa; 

b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 

c) realizacji inwestycji celu publicznego. 

Zakaz wymieniony w punkcie 2) nie dotyczy: 

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą 

wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 

rozumieniu § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie 

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z pón. 

zm.2) po uzgodnieniu z wojewodą; 

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływa na środowisko, które służą 

racjonalnej gospodarce leśnej, rolnej, łowieckiej lub rybackiej w celu poprawy stanu 

środowiska, po uzgodnieniu z wojewodą. 

Zakazy wymienione w punktach 4) i 5) nie dotyczą: 

a) złóż kopalin udokumentowanych przez Skarb Pastwa do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, których dokumentacje zostały zatwierdzone lub przyjęte przez właściwy 

organ administracji geologicznej; 

b) złóż kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie 

przekraczającym 20 000 m3/rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie, 

udzielonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - po uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody na etapie wydawania koncesji na wydobywanie 

kopalin. 

Zakaz wymieniony w punkcie 8) nie dotyczy: 
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a) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi, w granicach określonych w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin (lub w równorzędnych dokumentach 

planistycznych) oraz uzupełnień zabudowy mieszkaniowej i usługowej pod warunkiem 

wyznaczenia nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów zgodnie z linią występującą na 

działkach przyległych; 

b) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupełnienia istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 

prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nie przekraczania dotychczasowej linii 

zabudowy od brzegu; 

c) wyznaczanych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

dostępu do wód publicznych - w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji plaż, kąpielisk i 

przystani, po uzgodnieniu z wojewodą. 

Dokument studium ujawnia występowanie obszarów chronionego krajobrazu na terenie 

gminy Ostróda i wskazuje na konieczność respektowania zakazów obowiązujących w ich 

granicach. Doprecyzowanie zakazów i ewentualnych odstępstw od zakazów dla 

poszczególnych terenów w gminie, należeć będzie do zadań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Obszary objęte zmianą studium położone są poza granicami innych form ochrony przyrody, niż 

wskazano to powyżej. 

Teren w obrębie Mała Ruś, m. Wałdowo graniczy z Rezerwatem Przyrody Rzeka Drwęca i 

obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy. 

Teren położony w obrębie Ostrowin (dz. 65/5) graniczy z obszarem Natura 2000 Dolina Drwęcy.  

 

Podstawowym celem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Drwęcy jest: 

 ochrona warunków trwania populacji gatunków ryb i minogów pierwotnie występujących 

w rzece Drwęcy i dopływach, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

wędrownych: łososia, troci i certy oraz jesiotra bałtyckiego i minoga rzecznego, 

 utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego między Doliną Wisły a Pojezierzem 

Mazurskim wraz z zachowaniem pełnej różnorodności występujących tam siedlisk 

Dolina Drwęcy stanowi jedną z głównych osi ekologicznych kraju posiadających znaczenie 

europejskie. Kształt ostoi sprzyja zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu 

gatunków fauny i flory. Jest to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem 

Mazurskim. Stwierdzono tu występowanie 22 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej.   

Na obszarze występują cenne siedliska rzadkich i chronionych gatunków zwierząt związanych ze 

środowiskiem wodnym. Odnotowano tu 27 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, 

takich jak: minóg strumieniowy, jesiotr bałtycki, łosoś, boleń, różanka, koza, piskorz, głowacz 

białopłetwy.  

Rezerwat przyrody Rzeka Drwęca – faunistyczny rezerwat przyrody położony w województwach 

kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Obejmuje całą długość rzeki Drwęca wraz z 

jeziorami przepływowymi Drwęckim i Ostrowin, niektóre dopływy Drwęcy lub ich odcinki (m.in. 

Grabiczek, Gizela, Rypienica), oraz przybrzeżne pasy terenu o szerokości 5 m wzdłuż brzegów 

wymienionych rzek i jezior. Został powołany zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). 
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Rezerwat zajmuje powierzchnię 1822,49 ha, z czego 1344,87 ha leży w województwie 

warmińsko-mazurskim (powiaty: olsztyński, ostródzki, iławski i nowomiejski), a 477,62 ha w 

województwie kujawsko-pomorskim (powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, rypiński i toruński 

oraz miasto Toruń) 

Najdłuższy rezerwat ichtiologiczny w Polsce. Ochronie podlega środowisko wodne i bytujące w 

nim ryby: pstrąg, łosoś szlachetny, troć, certa, minóg rzeczny i inne. Ekosystem rzeki stwarza 

dogodne warunki do występowania licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego. Na szczególną 

uwagę zasługuje Bagienna Dolina Drwęcy, uznana za ostoję ptactwa o randze europejskiej, 

zlokalizowana pomiędzy Brodnicą a Nowym Miastem Lubawskim. 

Obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej. 

2.8. Inne sposoby ochrony przyrody  

"ZIELONE PŁUCA POLSKI" 

„Zielone Płuca Polski” – to specjalny obszar funkcjonalny położony na terenie Polski 

północno – wschodniej. Charakteryzuje się nieskażoną przyrodą i bogatą w walory krajobrazowe. 

Analizując położenie obszaru projektu planu widać, że jest on w całości położony na ww. 

obszarze funkcjonalnym. 

Główny cel porozumienia, który został nakreślony w sprawie ochrony „ZPP” to naturalna 

potrzeba ochrony dziedzictwa przyrodniczego i integracja środowiska z rozwojem gospodarczym 

i postępem cywilizacyjnym. 

 

Rys. nr 37. Zielone Płuca Polski - dane Główny Urząd Statystyczny. Obszar badań został wskazany strzałką. 

Porozumienie „Zielone Płuca Polski” gwarantuje przyjęcie idei i zasad ekorozwoju jako 

podstawowego kierunku rozwoju bytu gospodarczego, społecznego i kulturalnego. 

Powyższy dokument przedstawia, jako punkt wyjściowy i nierozerwalny element rozwoju 

społeczno-gospodarczego, regionalny system ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych o 

randze europejskiej.  
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„Porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 

promocji obszaru Zielone Płuca Polski z zachowaniem jego bioróżnorodności biologicznej i 

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

 ożywienie oraz proekologiczne ukierunkowanie rozwoju społeczno- gospodarczego 

obszaru Zielone Płuca Polski, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa i przetwórstwa 

rolno-spożywczego, leśnictwa, gospodarki wodnej, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, 

 wspieranie inicjatyw organizacyjnych i finansowych tworzących materialne podstawy 

rozwoju obszaru Zielone Płuca Polski, 

 pozyskiwanie środków Unii Europejskiej, 

 wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Zielone Płuca Polski w przestrzeni 

europejskiej, 

 doskonalenie i promocję produktów oraz usług wytwarzanych na obszarze Zielone Płuca 

Polski, 

 uwzględnienie areału i funkcji Zielonych Płuc Polski w polityce przestrzennej  

i regionalnej Państwa, 

 podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru Zielone 

Płuca Polski wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy. 

 

Korytarze ekologiczne 

Korytarz ekologiczny jest to ciąg dzikiej roślinności w postaci np.: zadarnione pasy wzdłuż 

dróg i cieków wodnych, a także tereny leśne, zakrzaczone i podmokłe z naturalną roślinnością 

o przebiegu liniowym. Mogą to być też obrzeża pól połączonych ze sobą pasami roślinności. 

Połączenia te tworzą sieć, która jest schronieniem dla zwierząt i roślin. Wzdłuż tej sieci zwierzęta 

mogą się dowolnie poruszać, żerować i rozmnażać zapewniając stały przepływ genów. 

Koncepcja korytarzy ekologicznych przedstawia się jako płaty obszarów siedliskowych (obszary 

węzłowe– niezależne od siebie odrębne ekosystemy) połączonych ze sobą pasami (korytarze 

migracyjne). Obecność barier utrudnia lub też hamuje przemieszczanie się gatunków. Dlatego 

też korytarze ekologiczne powinny być wolne od barier ekologicznych. Przemieszczanie 

się/migracja różnych gatunków może odbywać się w dwojaki sposób tj.: powolne – z pokolenia 

na pokolenie (np.: rośliny, niewielkie zwierzęta) zasiedlanie obszarów siedliskowych 

(połączonych korytarzami) albo dalekosiężne migracje (np.: grupy lub pojedyncze osobniki) w 

poszukiwaniu dogodniejszych siedlisk. 

Innymi funkcjami jakie pełnią korytarze ekologiczne są np.: bariera dla części szkodników, 

bariera dla oddziaływania wiatru, zwiększenie wilgotności i zatrzymanie zanieczyszczenia 

powietrza , a także ostoje dla wielu gatunków zwierząt, które nie są przystosowane do 

środowiska otaczającego korytarze. 

Podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania korytarzy ekologicznych to: 

 rozwój sieci transportowej 

 budowa obiektów przemysłowych, centrów handlowych, logistycznych, warsztatów, 

magazynów poza obszarem zabudowanym, wzdłuż głównych dróg 

 chaotyczna zabudowa obszarów wiejskich 

 budownictwo w bezpośredniej bliskości cieków wodnych 

 rozwój budownictwa rekreacyjnego i hałaśliwych form rekreacji 

 rozwój infrastruktury narciarskiej 

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska, w roku 2005, został wykonany „Projekt korytarzy 

ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce”. Dzięki ww. opracowaniu 
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wytypowano sieć obszarów zapewniających połączenie ekologiczne  

w skali Polski oraz w skali międzynarodowej. 

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) 

 

 
RYS.38 Przebieg głównych korytarzy ekologicznych Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., 

Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., 

Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania 

Ssaków PAN, Białowieża 2011 
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RYS.39 Położenie obszarów opracowania względem korytarzy ekologicznych. Czerwoną kropką zaznaczono 

orientacyjne położenie obszarów opracowania. Źródło: http://mapa.korytarze.pl/ 

 

 

Jak zobrazowano na powyższym rysunku analizowane obszary badań położone są w 

stosunku do korytarzy ekologicznych w następujący sposób: 

- tereny położone w obrębach Mała Ruś (m. Ruś Mała i Warlity Wielkie)– położone w całości 

w korytarzu ekologicznym Lasy Taborskie (GKPn-12); 

- fragment terenu w obrębie Kątno – w korytarzu ekologicznym Lasy Taborskie (GKPn-12); 

- teren położony w obrębie Ostrowin (dz. 65/5) - położony w całości w korytarzu ekologicznym 

Puszcza Napiwodzko-Ramucka (GKPn-9). 

  

Pozostałe, wyżej nie wymienione, obszary położone są poza zasięgiem korytarzy 

ekologicznych, a należą do nich tereny znajdujące się w następujących obrębach: Mała Ruś (m. 

Wałdowo), Lubajny, Kajkowo, Lipowiec, Idzbark, Stare Jabłonki, Ostrowin (dz. 123/12). 

 

3. Ocena stanu środowiska 
 

3.1. Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Monitorowanie zmian jakości powietrza w Polsce stanowi realizację zadania wynikającego 

z art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Jednostką 

odpowiedzialną za dokonywanie oceny jakości powietrza jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. Podstawą do przeprowadzenia analizy oceny poziomów substancji w powietrzu są 

wyniki pomiarów ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocenę prowadzi się z 

uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu na ochronę zdrowia ludzi (analizie podlegają 
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stężenia: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu) 

oraz ze względu na ochronę roślin (analizie podlegają stężenia: dwutlenku siarki, tlenków azotu 

i ozonu). Oceny jakości powietrza dokonuje się w wydzielonych strefach. W oparciu o wyniki 

analizy poziomów stężeń omawianych zanieczyszczeń na danym obszarze dokonuje się 

klasyfikacji stref z uwzględnieniem omówionych wyżej kryteriów – ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ochrony roślin. Zaliczenie danej strefy do określonej klasy zależy od stężenia 

zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w 

zakresie działań na rzecz poprawy (w przypadku, gdy odpowiednie kryteria nie są spełnione) 

lub utrzymania jakości powietrza, (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie w ramach monitoringu stanu 

powietrza prowadzi coroczne badania oceny poziomów substancji. Na terenie województwa 

warmińsko – mazurskiego wydzielono 9 stref, w tym m.in strefę iławsko – ostródzką obejmującą 

zasięgiem powiat iławski i ostródzki. 

Ocenę jakości powietrza w 2009 roku przeprowadzono w oparciu o dane zgromadzone w 

WIOŚ, pozyskane z badań prowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną, Instytut Ochrony Środowiska i Instytut Badawczy Leśnictwa. 

W przypadku strefy iławsko – ostródzkiej ocena jakości powietrza została 

przeprowadzona na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych na stanowisku 

pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Chrobrego 3 w Ostródzie (automatyczna stacja 

monitoringu) oraz na stanowisku przy ul. Czarnieckiego 45 w Ostródzie (stacja pomiarowa 

realizująca pomiary manualne okresowe co 5 dni). 

Wyniki pomiarów przeprowadzonych na w/w stanowiskach przedstawiono w poniższej 

tabeli.  
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Tabela 1. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na stanowiskach w Ostródzie 

w latach 2003 – 2009 

Wskaźniki zanieczyszczenia 

Stanowisko przy ul. Czarnieckiego 
Stanowisko przy ul. 

Chrobrego 

Dopuszczal

ne poziomy 

substancji w 

powietrzu 

[μg/m3]* 

lata lata 

200

3 

200

4 

200

5 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

200

6 

200

7 

200

8 

200

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Dwutlenek 

azotu 

[μg/m3] 

Stężenie średnie 

roczne 
32 33 36 32,5 38,6 27,2 34,1 12,8 14,6 16,2 16,1 40** 

Stężenie 1-godzinne b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d 
153,

4 
93,9 85,7 169 200** 

Dwutlenek 

siarki 

[μg/m3] 

Stężenie średnie 

roczne 
3 2 2 1 2,4 0,8 0,8 5,2 4 3,7 3,6 20 

Najwyższe 

oznaczone stężenie 

24-godzinne 

31 22 11 b.d. 41,7 b.d. b.d. 35,7 23,5 20,7 38,8 125 

Stężenie 1-godzinne b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 74,5 50,9 34,6 56,1 350 

Pył 

zawieszon

y [μg/m3] 

Stężenie średnie 

roczne 
11 9 10 b.d. b.d. b.d. b.d 27,2 22 20,5 21,3 40 

Najwyższe 

oznaczone stężenie 

24-godzinne 

57 46 39 b.d. b.d. b.d. b.d 
196,

6 
75,2 

101,

5 
102 50 

b.d – brak danych 

* - Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 

marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (DZ.U. z 2008r. Nr 47 poz. 281) 

** - poziomy do osiągnięcia od roku 2010.  

Źródło: Raporty WIOŚ w Olsztynie. 

 

Wyniki badań stanu powietrza atmosferycznego na obu stanowiskach w Ostródzie 

wykazały, że stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego w ostatnich latach 

nie przekraczały dopuszczalnych wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r. 

Nr 47, poz. 281). 

Ocenę stanu jakości powietrza w strefie iławsko – ostródzkiej przeprowadzono z 

uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu na ochronę zdrowia ludzi, ze względu na 

ochronę roślin. 

Klasyfikacja wynikowa strefy dla każdego zanieczyszczenia odpowiada najmniej 

korzystnej spośród klasyfikacji uzyskanych wg parametrów danego zanieczyszczenia. Na 

podstawie klas wynikowych, każdej strefie przypisuje się jedną klasę łączną ze względu na w/w 

kryteria. Łączna klasa strefy odpowiada najmniej korzystnej klasie uzyskanej z klasyfikacji wg 

zanieczyszczeń. 
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Tabela 2. Ocena jakości powietrza atmosferycznego w strefie iławsko – ostródzkiej w 2008 r 

Klasa wskaźnika zanieczyszczeń 

Obowiązujące dopuszczalne poziomy substancji określone 

ze względu na ochronę 

zdrowia 

ze względu na ochronę 

roślin 

1 2 3 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

iławsko - ostródzkiej 

SO2 A A 

NO2 (NOX) A A 

PM 10 A  

Pb A  

C6H6 A  

CO A  

O3 A A 

As A  

Cd A  

Ni A  

Pb A  

benzo(a)piren A  

Klasa łączna strefy A A 

Kod strefy PL.28.07. z.02 

Liczba mieszkańców 195.093 

Powierzchnia strefy 3151 km2 

A – dla poziomu stężeń danej substancji nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej (z 

uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w Rozporządzeniu) 

Źródło: Ocena roczna jakości powietrza w woj. warmińsko – mazurskim za rok 2008, WIOŚ w Olsztynie – 

marzec 2009. 

 

Strefa iławsko – ostródzka w klasyfikacji łącznej otrzymała klasę A, co oznacza że 

stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych. 

Największym źródłem zanieczyszczeń powietrza na obszarze badań jest ruch kołowy 

pojazdów. Innym źródłem zanieczyszczeń może być ogrzewanie indywidualne związane z 

zabudową mieszkaniową (wysokoemisyjne źródła ogrzewania). Ogólnie stan jakości powietrza 

na większości analizowanych terenów należy ocenić jako dobry. 

 

 

3.2. Klimat akustyczny 

 

Hałas i wibracje są zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego charakteryzującymi 

się mnogością źródeł i powszechnością występowania. Pojęciem hałas określa się każde 

niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające 

za pośrednictwem powietrza na organ słuchu oraz inne elementy organizmu ludzkiego. Według 

ustawy Prawo ochrony środowiska pod terminem hałas rozumie się dźwięki o częstotliwości od 

16 Hz do 16.000 Hz (bez względu na źródło emisji, natężenie i czas trwania, powodujące 

dyskomfort psychiczny i odczuwalne jako uciążliwe). Odbieranie dźwięku jako uciążliwości i 

nazywanie go hałasem zależy od osobniczych właściwości i stanu psychicznego osoby, która 

jest na niego narażona, dlatego też,  jednoznaczna ocena wpływu hałasu na zdrowie człowieka 

jest trudna. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnianiu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub 

co najmniej na tym poziomie oraz zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, 

gdy nie jest on dotrzymany. Klimat akustyczny środowiska określają uregulowania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
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poziomów hałasu w środowisku. 

Powszechnymi, a jednocześnie najbardziej uciążliwymi źródłami hałasów są trasy 

komunikacji samochodowej i tramwajowej, kolejowej i lotniczej, obiekty komunikacyjne i 

przemysłowe (zarówno duże zakłady, jak też przemysł drobny i obiekty komunalne). Z uwagi na 

powszechność występowania najbardziej uciążliwy jest się hałas związany z ruchem drogowym.  

Pod pojęciem wibracje rozumie się wstrząsy danego ciała o niskiej amplitudzie i 

częstotliwości kilkunastu-kilkudziesięciu Hz. Wibracje są bodźcem fizycznym przekazywanym 

bezpośrednio z materiału drgającego, z pominięciem środowiska powietrznego. Towarzyszący 

wibracji dźwięk powstaje na skutek przekazywania części energii drgających cząstek materiału 

poprzez powietrze do narządu słuchu powietrza. 

 

Hałas komunikacyjny 

 

Ocena problemu uciążliwości hałasu komunikacyjnego na obszarze gminy Ostróda nie 

jest możliwa do określenia z powodu braku wystarczających badań monitoringowych. W obrębie 

gminy Ostróda oraz w jej sąsiedztwie na drogach krajowych nr S7 i nr 16 wykonano w roku 2003 

i 2005  pomiary hałasu komunikacyjnego wraz z pomiarami natężenia ruchu. Należy pamiętać, 

iż uciążliwość tras komunikacyjnych zależy głównie od natężenia ruchu, struktury strumienia 

pojazdów, prędkości pojazdów, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni, stanu technicznego 

pojazdów oraz odległości zabudowy od drogi.  

Hałas kolejowy i lotniczy kwalifikowany jest do źródeł o najwyższych uciążliwościach, 

jednak na terenie gminy Ostróda ma on charakter lokalny i nie stanowi znaczącego zagrożenia 

(uciążliwości). 

Brak badań monitoringowych uniemożliwia przeprowadzenie oceny klimatu akustycznego 

na ciągach komunikacyjnych, stanowiących drogi inne niż krajowe (wymienione w powyższej 

tabeli) na terenie gminy Ostróda.  

Na większe uciążliwości związane z hałasem komunikacyjnym mogą być narażone 

obszary położone przy drogach powiatowych, są to tereny w obrębach: Ostrowin, Stare Jabłonki 

i Idzbark. Pozostałe obręby położone są w sąsiedztwie mniej uczęszczanych dróg gminnych, 

wobec czego są mniej narażone na uciążliwości generowane przez ruch kołowy. 

 

Hałas instalacyjny (przemysłowy) 

 

Źródłem hałasu instalacyjnego na terenie gminy Ostróda są zakłady przemysłowe, place 

budów, urządzenia obiektów handlowych, rzemieślniczych i usługowych (wentylatory ścienne i 

dachowe), a także imprezy rozrywkowe urządzane na wolnym powietrzu. Dane o wielkości 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku powodowanych przez 

poszczególne podmioty gospodarcze, nie są publikowane, ponieważ stanowią element 

postępowania administracyjnego, dotyczącego uciążliwości akustycznej.  

Hałas przemysłowy ma zazwyczaj zasięg lokalny (punktowy) i stanowi uciążliwość 

głównie dla osób zamieszkujących w pobliżu źródła hałasu. Niektóre źródła, nawet wtedy, gdy 

nie powodują przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu, są odczuwane przez 

mieszkańców jako bardzo dokuczliwe, zwłaszcza w porze nocnej. Wiąże się to przede 

wszystkim z niewłaściwą lokalizacją zakładów będących źródłem hałasu przemysłowego 

względem zabudowy mieszkaniowej. 

Kształtowanie właściwego klimatu akustycznego w bezpośrednim otoczeniu obiektów 

przemysłowych należy do obowiązków podmiotu posiadającego do nich tytuł prawny. Do 
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podstawowych czynników mających wpływ na kształtowanie się klimatu akustycznego wokół 

zakładów przemysłowych należą rodzaj, liczba i sposób rozmieszczania punktowych źródeł 

hałasu, rodzaj i skuteczność zastosowanych zabezpieczeń akustycznych oraz ukształtowanie i 

sposób zagospodarowania pobliskiego terenu.  

Obowiązujące w Polsce procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne egzekwowanie 

wymogów ochrony środowiska przed hałasem w odniesieniu do nowo powstających obiektów 

przemysłowych. Dotyczy to również obiektów modernizowanych, przebudowywanych i 

rozbudowywanych, a także tych, w których następuje zmiana działalności. 

Obszary objęte zmianą studium położone są w dalekiej odległości od zakładów 

przemysłowych, wobec czego nie są narażone na hałas przemysłowy. 

 

 

3.3. Oddziaływanie sieci elektroenergetycznych oraz innych pól 

elektromagnetycznych (promieniowanie niejonizujące) 

 

Promieniowanie niejonizujące związane jest z występowaniem pól elektromagnetycznych, 

których głównymi źródłami są: 

 linie elektroenergetyczne i stacje transformatorowe, 

 obiekty radiokomunikacyjne w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje 

bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne. 

Istotny wpływ na środowisko mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach 

znamionowych równych co najmniej 110 kV i wyższych. W celu zabezpieczenia ludzi przed 

szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym wyznaczane są strefy ochronne od linii 

wysokich napięć. 

Obecnie przez teren gminy Ostróda przebiega linia energetyczna wysokich napięć 110 kV 

Grudziądz – Olsztyn wraz ze stacją transformatorową GPZ 110/15 kV (na terenie miasta 

Ostróda). Nie przebiega ona przez tereny objęte zmianą studium, ani w ich pobliżu. 

W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego 

w środowisku wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego  w środowisku w otoczeniu 

instalacji wytwarzających pola elektomagnetyczne. Pomiary wykonywane są bezpośrednio po 

każdym uruchomieniu instalacji, a także każdorazowo w razie zmiany warunków pracy instalacji, 

jeśli mogą one mieć wpływ na zmianę poziomu emitowanego pola elektromagnetycznego. Na 

podstawie pomiarów identyfikowane są obszary, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego.  

Na obszarze gminy obiektami radiokomunikacyjnymi, które mogą mieć wpływ na 

środowisko, są stacje bazowe telefonii komórkowej. Pole elektromagnetyczne występujące przy 

antenach telefonii komórkowej mocowanych na kratownicowych masztach występuje na 

przestrzeni kilkunastu metrów na poziomie zawieszenia anteny. Normy techniczne i przepisy 

aktualnie stosowane w Polsce, dotyczące umieszczania anten stacji, zabezpieczają wymagane 

odległości od miejsc przebywania ludzi. 

Teren zmiany studium zlokalizowany w obrębie Kajkowo położony jest w stosunkowo 

niedalekiej odległości od stacji bazowej telefonii komórkowej. Pozostałe tereny znajdują się w 

dalekich odległościach od tego typu infrastruktury. 

Jednym ze źródeł promieniowania niejonizującego są stacje nadawcze radiowe i 

telewizyjne. Na terenie gminy Ostróda istnieje stacja przekaźnikowa na Górze Dylewskiej. Jej 

oddziaływanie jako źródło promieniowania ma podobny wymiar jak w przypadku pola 
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elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Infrastruktura elektroenergetyczna na terenie gminy Ostróda jest zarządzana przez 

Operatora - ENERGA. Na terenie gminy i miasta Ostróda znajdują się linie elektroenergetyczne 

110kV relacji GPZ Mątki – GPZ Ostróda – GPZ Lubawa. 

Dostawa energii elektrycznej do odbiorów gminy Ostróda odbywa się liniami średniego 

napięcia 15kV zasilanymi ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Ostróda i dalej poprzez 

stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz linie niskiego napięcia 0,4 kV.  

W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy gminy Ostróda mają zapewnione dostawy energii 

elektrycznej. 

Na terenach zmiany studium w obrębach Mała Ruś (m. Ruś Mała), Stare Jabłonki oraz 

Ostrowin dz. (65/5) znajdują się linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia. Przez 

pozostałe tereny nie przebiegają sieci elektroenergetyczne, niemniej jednak istnieje możliwość 

ich podłączenia do sieci, które przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie. 

 

3.4. Zagrożenia przyrodnicze 

 

Podstawowe zagrożenia przyrodnicze na terenie Polski to: 

 zagrożenie powodziowe, 

 ruchy masowe (zagrożenie morfodynamiczne), 

 ekstremalne stany pogodowe (silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu 

lub śniegu). 

Określeniem informacji dotyczących ruchów masowych na obszarze Polski 

pozakarpackiej, w ramach realizacji Projektu Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO), 

zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny. 

Na chwilę obecną Przeglądowe Mapy Osuwisk i Obszarów Predysponowanych do 

Występowania Ruchów Masowych w Województwie warmińsko - mazurskim zawierają, nie 

potwierdzone zwiadem terenowym, treści ogólne i wstępne dane informujące o możliwej 

predyspozycji obszarów (wynikającej głównie z budowy geologicznej i morfologii) do rozwoju 

ruchów masowych. 

Zagrożenie ruchami masowymi uzależnione jest m.in. od: 

 morfogeneza terenu; 

 morfometria terenu (kąty  nachylenia terenu i wysokości względne); 

 przypowierzchniowa budowa geologiczna; 

 inne przejawy morfodynamiki; 

 pokrycie terenu roślinnością; 

 zabezpieczenia techniczne stoków. 

Według - „Geomorfologia” (Klimaszewski 1978) - słabe ruchy masowe (soliflukcja) mogą 

pojawiać się już przy kącie nachylenia 2-70, przy 7-150 może wystąpić silne spełzywanie i 

soliflukcja oraz osuwanie. Przy kącie nachylenia terenu 15- 350 możliwe jest silne osuwanie 

gruntu. Za osuwiskotwórcze uznaje się generalnie nachylenie terenu 15-350. Powyżej 350 

występuje zjawisko odpadania i obrywania mas skalnych i zwietrzeliny. Najskuteczniej 

stabilizuje zbocza zwarta pokrywa roślinna. Wynika m. in. z tego konieczność ochrony pokrywy 

roślinnej. 

Na terenie opracowania zmiany studium nie występują obszary zagrożone ruchami 

masowymi w tym osuwaniem się mas ziemi. 
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Obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) 

przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią rozumie się: 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 

b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 

c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska 

stanowiące działki ewidencyjne, 

d) pas techniczny. 

Ochronę przed powodzią prowadzi się z uwzględnieniem map zagrożenia powodziowego, 

map ryzyka powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Na terenach 

zagrożonych powodzią. 

Zagrożenia powodziowe i podtopieniowe na terenie gminy Ostróda nie są znaczące, 

pomimo iż wzdłuż brzegów wód nie ma wałów przeciwpowodziowych. Duże możliwości 

retencyjne jezior oraz budowle hydrotechniczne, pozwalające regulować wielkością przepływu 

w ciekach i poziom lustra wody w jeziorach zabezpieczają okoliczne tereny przed zalewami. 

Największe zagrożenie powodziowe i podtopieniowe na terenie gminy mogą sprawić rzeki 

Drwęca i Poburzanka.  

Na większości analizowanych terenów opracowania nie występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią. Jedynym wyjątkiem w tym przypadku będzie obszar znajdujący się w 

obrębie Mała Ruś (miejscowość Wałdowo), co widać na poniższej rycinie. Niebieskim kolorem 

zaznaczone zostały zasięgi obszarów zagrożonych wystąpieniem powodzi o 

prawdopodobieństwie wynoszącym 1% (raz na 10 lat) oraz 10% (raz na 100 lat). 

 
Rys nr 40. Fragment mapy zagrożenia powodziowego. Czerwoną obwiednią zaznaczono orientacyjną lokalizację 

analizowanego terenu, kolorem błękitnym obszar zagrożenia powodzią. Źródło: http://ostroda.e-mapa.net/ 
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Dokument studium wskazuje, iż zagospodarowanie terenów w granicach tych obszarów 
jest ograniczone i powinno odbywać się na zasadach określonych w Ustawie Prawo wodne, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakazu gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków 
chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz 
prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania oraz lokalizowania 
nowych cmentarzy. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych 
obiektów budowlanych, gromadzenie ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, 
które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w 
szczególności ich składowania, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Na terenach szczególnego zagrożenia powodzią studium wprowadza ograniczenia w 
zabudowie. Dopuszcza realizację zabudowy, na terenach wskazanych na rysunku studium jako 
kierunki rozwoju zabudowy, w przypadku, gdy nie będzie ona zwiększała ryzyka powodziowego 
oraz utrudniała zarządzania ryzykiem powodziowym, przy zastosowaniu odpowiednich 
technologii wznoszenia i posadowienia budynków (bez podpiwniczenia, z wysokim 
posadowieniem parteru, na palach itp.), prowadzących do ograniczenia potencjalnych 
negatywnych skutków powodzi, po przeprowadzeniu badań geotechnicznych.  

 

4. Analiza zawartości projektu studium Gminy Ostróda 
 

 

4.1. Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Ostróda w odniesieniu do badanych 

obszarów zmiany 

 

W celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju rozumianej jako rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych   

i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych oraz w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 

społeczności lokalnej, obszar gminy Ostróda podzielony został na następujące strefy polityki 

przestrzennej: strefa osadniczo - gospodarcza (S1), strefa urbanizacji (podmiejska) (S2) wraz z 

podstrefą S2a, strefa osadniczo - przyrodnicza (S3). 

W związku z powyższym podziałem analizowane tereny znajdujące się w poszczególnych 

obrębach należą do niżej wymienionych stref: 

- S2 – tereny w obrębach: Mała Ruś (m. Wałdowo), Lubajny, Lipowiec – Strefa 

oddziaływania miasta Ostróda, obejmująca rejon silnych wpływów urbanizacyjnych, w tym 

miejscowości: Wałdowo, Międzylesie, Lubajny, Górka, Kajkowo i Morliny. Rejon koncentracji 

funkcji mieszkaniowych i usługowych o charakterze podmiejskim, a także rejon koncentracji 

zabudowy związanej z szeroko pojętą działalnością gospodarczą. W przypadku terenów 

położonych w sąsiedztwie południowej granicy 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.  

W ramach strefy S2 wyznaczona została podstrefa S2a – obejmująca teren w obrębie 
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Kajkowo, odróżniająca się od pozostałych terenów w strefie podstawowymi wskaźnikami 

dotyczącymi zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów. 

- S3 – tereny w obrębach: Mała Ruś (m. Ruś Mała i Warlity Wielkie), Kątno, Stare Jabłonki, 

Idzbark, Ostrowin – Strefa obejmująca tereny obrzeżne obszaru gminy objęte ochroną 

przyrodniczą  z kompleksami leśnymi i akwenami wód o  predyspozycjach rozwoju gospodarki 

leśnej, rybackiej i turystyki, z miejscowościami: Kątno, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Idzbark, 

Ostrowin, Pancerzyn, Pietrzwałd, Wysoka Wieś, Glaznoty, Naprom. Obszar rozwoju funkcji 

turystycznych i rekreacyjnych, a także mieszkaniowych na bazie wysokich walorów środowiska 

przyrodniczego oraz lokalnych zasobów środowiska kulturowego. Rozwój obszaru następować 

będzie w wyniku lokalizacji funkcji związanych z mieszkalnictwem, obsługą ruchu turystycznego 

oraz rekreacji indywidualnej. Uzupełnieniem układu będą funkcje usługowe związane z obsługą 

dróg krajowych. Wysoki reżim gospodarowania przestrzenią ogranicza możliwość lokalizowania 

funkcji mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze. Zakłada się tworzenie 

ścieżek rowerowych oraz turystycznych tras pieszych i wodnych, a także lokalizację obiektów 

związanych z obsługą turystyki pieszej, rowerowej i wodnej. 

 

W celu uporządkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i poprawy jakości życia 

mieszkańców oraz wzbogacenia wartości użytkowych istniejącego zagospodarowania terenu, 

a także tworzenia warunków dla działalności gospodarczych, z zachowaniem wartości 

przyrodniczych i kulturowych studium ustala zasady polityki przestrzennej w wyodrębnionych  

strefach gminy Ostróda. 

A) Ogólne kierunki i zasady dla stref polityki przestrzennej: 

- działalność usługowa i produkcyjna lokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej 

i zagrodowej nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkania i użytkowania 

sąsiednich budynków lub lokali przeznaczonych na pobyt ludzi; 

- rozbudowa i budowa obiektów uciążliwych w tym w szczególności mogących wpływać na 

jakość środowiska (np. cmentarza) może następować wyłącznie po przeprowadzeniu 

odpowiednich badań geologicznych wymaganych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

- dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych na terenie poszczególnych stref polityki 

przestrzennej, o ile ich lokalizacja nie narusza przepisów odrębnych, w szczególności 

przepisów o ochronie zabytków, o drogach publicznych oraz tzw. uchwały reklamowej 

B) Dla obszarów znajdujących się w strefie S2 strefie urbanizacji (podmiejskiej), w tym także dla 

strefy S2a, ustala się następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

- 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 zachód od granicy miasta 

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

podmiejskie w rejonie wsi Lubajny, 

- 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, 

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

ze względu na znaczny obszar i skomplikowane uwarunkowania wymaga kompleksowych 
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rozwiązań urbanistycznych uwzględniających możliwość lokalizacji zabudowy 

wielorodzinnej i jednorodzinnej, a także powiązanie infrastrukturalne i komunikacyjne z 

miastem Ostróda, 

- studium ustala możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowych funkcjami towarzyszącymi 

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

komunikacyjnych, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

- 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), 

- 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 

- 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. 

D) Dla obszarów znajdujących się w strefie S3 strefie osadniczo - przyrodniczej ustala się 

następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

- studium wyznacza obszary zwartej zabudowy jako tereny wskazane na rysunku studium 

i oznaczone symbolem „granice zwartej zabudowy wsi”, 

- studium ogranicza możliwość lokalizacji nowej zabudowy do terenów oznaczonych na  

rysunku studium: jako „istniejąca zabudowa” oraz jako „kierunki rozwoju zabudowy”, 

- w miejscowości Stare Jabłonki, w granicach zmiany studium dokonywanej na podstawie 

uchwały nr XXXIX/331/2021, dopuszcza się realizację budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych, jednakże powinny zostać one wkomponowane w otoczenie, nie powinny 

stanowić dominant przestrzennych, a ich gabaryty i wygląd powinny nawiązywać do 

lokalnych tradycji zabudowy, 

- ze względu na szczególny charakter obszaru, w tym występowanie terenów cennych pod 

względem przyrodniczym i krajobrazowym studium ustala obowiązek kształtowania nowej 

zabudowy wsi w nawiązaniu do lokalnych tradycji zabudowy (skala i gabaryty zabudowy, 

geometria i kolorystyka dachów, wielkość i proporcje działki, detal i materiały 
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wykończeniowe), 

- ze względu na optymalizację budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji 

należy przeciwdziałać tendencjom do rozpraszania zabudowy, 

- poza terenami oznaczonymi na rysunku studium jako tereny zabudowy (obszary 

urbanizacji) studium zakłada możliwość tworzenia nowej zabudowy zagrodowej dla 

potrzeb gospodarstw rolnych, jednocześnie preferuje się przy jej lokalizacji wykorzystanie 

istniejących siedlisk, 

- studium ustala ochronę i wzbogacenie zieleni towarzyszącej zabudowie, kształtowanie 

pasów zieleni izolacyjnej między terenami mieszkaniowymi i gospodarczymi oraz wzdłuż 

dróg, a także ochronę alei przydrożnych i cmentarzy z zadrzewieniami, 

- studium zakłada możliwość przekształceń w granicach obecnej zabudowy wsi w celu 

wprowadzenie funkcji komplementarnych takich jak agroturystyka, turystyka, usługi i inne, 

- wieś Stare Jabłonki powinna pełnić rolę koncentracji funkcji usług turystycznych, 

- studium zakłada możliwość rozwoju miejscowości Zwierzewo, Kątno, Ruś Mała, Stare 

Jabłonki w części przyjeziornej w granicach wyznaczonych na rysunku studium. 

 

 

 

 

  



 
 
 

85 
 
 

4.2. Zmiany dokonane w projekcie studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda 

 
1. Zmiana dokonana w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XLI/357/2021 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 141/75, 

141/83, 141/167, 141/168. Działki ew. Nr 141/75, 141/83 są już zabudowane, pozostały obszar 

jest nieużytkowany. 

W aktualnie obowiązującym studium jest to teren wskazany do rozwoju w kierunku 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie), obrazujące dokonaną zmianę. 

 
Rys nr 41. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Mała Ruś, miejscowość Wałdowo. 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś w miejscowości 

Wałdowo wprowadza niewielką zmianę – w części południowej obszaru (w miejscu 

występowania obszaru szczególnego zagrożenia powodzią) zmienia kierunek z zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej na kierunek zabudowy turystyki i rekreacji, dostosowując go tym 

samym do kierunku obowiązującego dla przyległych od południa terenów.  

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy turystyki i rekreacji należy rozumieć 

zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę związaną z usługami turystycznymi w tym 

hotele, pensjonaty, motele oraz gastronomię i handel towarzyszący tej zabudowie. Należy 

również przez to rozumieć zabudowę związaną z zagospodarowaniem terenu pod rekreację i 

sport, na przykład parkingi, pola biwakowe karawaningowe, urządzenia sanitarno - socjalne, 

obiekty małej gastronomii i handlu, boiska, ścieżki rowerowe itp. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S2): 

1) wysokość zabudowy: 
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 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość budynków powinna zawierać się w 
przedziale 3 – 4 kondygnacji, przy czym w miarę oddalania się od granicy miasta wysokość 
zabudowy powinna się obniżać tak, aby przejście pomiędzy zabudową wielorodzinną i 
jednorodzinną nie było gwałtowne (proponowana sekwencja: zabudowa wielorodzinna do 
4 kondygnacji / osiedle „willowe” do 3 kondygnacji / zabudowa jednorodzinna), 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 
3 kondygnacji, uwzględniając w tym poddasze użytkowe, 

 dla zabudowy usługowej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 3 kondygnacji 
nadziemnych, 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie 

powinien być wyższy niż 0,30, w przypadku zabudowy szeregowej wskaźnik nie powinien 
być wyższy niż 0,50, a w granicach zwartej zabudowy wsi powinien być ustalany 
indywidualnie na podstawie przeprowadzonych analiz,  

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powierzchni zabudowy powinien być ustalany 
indywidualnie, 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 
wyższy niż 1,50,  

 dla pozostałej zabudowy intensywność zabudowy powinna być ustalana indywidualnie, 
4) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 
mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” oraz 
1000m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, w przypadku 
zabudowy szeregowej wielkość działki nie powinna być mniejsza niż 170m2 

 wielkość działki dla pozostałych funkcji należy ustalać indywidualnie. 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 50%, w przypadku zabudowy 
szeregowej wskaźnik nie powinien być niższy niż 40%, a w granicach zwartej zabudowy 
wsi powinien być ustalany indywidualnie na podstawie przeprowadzonych analiz; 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powinien być ustalany indywidualnie 

 
 
 
 

2. Zmiana dokonana w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XLI/361/2021 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 10/10 oraz 

części dz. ew. Nr 40/3 i 41/4. Jest to teren funkcjonującego ośrodka wypoczynkowego. Zmiana 

dokonywana jest w celu wskazania faktycznego sposobu zagospodarowania tego terenu oraz 

umożliwienia ewentualnego rozwoju. 

W aktualnie obowiązującym studium dla północno-zachodniej części terenu wyznaczony 

został kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej, dla części południowej natomiast 

nie przewidziano kierunku rozwoju, uwidocznione jest występowanie lasu.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie), obrazujące dokonaną zmianę. 
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Rys nr 42. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Mała Ruś, miejscowość Ruś Mała. 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś 

Mała wskazuje obszar istniejącej zabudowy turystyki i rekreacji, zgodnie z faktycznym 

sposobem użytkowania i wykorzystania terenu. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy turystyki i rekreacji należy rozumieć 

zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę związaną z usługami turystycznymi w tym 

hotele, pensjonaty, motele oraz gastronomię i handel towarzyszący tej zabudowie. Należy 

również przez to rozumieć zabudowę związaną z zagospodarowaniem terenu pod rekreację i 

sport, na przykład parkingi, pola biwakowe karawaningowe, urządzenia sanitarno - socjalne, 

obiekty małej gastronomii i handlu, boiska, ścieżki rowerowe itp. 

Dla ww. terenu projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe wskaźniki 

dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki przestrzennej – 

S3): 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy turystyki maksymalną wysokość zabudowy należy określać indywidualnie, 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powierzchni zabudowy 

powinien być ustalany indywidualnie, 
3) intensywność zabudowy: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji)intensywność zabudowy powinna być 
ustalana indywidualnie, 

4) wielkość działki: 
 wielkość działki dla pozostałych funkcji (w tym turystyki i rekreacji) należy ustalać 

indywidualnie, 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powinien być ustalany 
indywidualnie. 
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3. Zmiana dokonana w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 

182/21 i 182/22 w obrębie Mała Ruś. Jest to teren obecnie nieużytkowany. 

W aktualnie obowiązującym studium dla przedmiotowego terenu wyznaczony został 

kierunek rozwoju zabudowy turystyki i rekreacji.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie), obrazujące dokonaną zmianę. 

 
Rys nr 43. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Mała Ruś, miejscowość Warlity Wielkie. 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś w miejscowości Warlity 

Wielkie  zmienia obowiązujący kierunek zabudowy turystyki i rekreacji na – tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy 

rozumieć zabudowę, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe oraz wszelką zabudowę 

towarzyszącą funkcji mieszkaniowej, niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania (funkcje 

komplementarne). W szczególności zabudowie mieszkaniowej może towarzyszyć zabudowa 

związana z funkcjami usługowymi oraz handlowymi (realizowanymi w powiązaniu z budynkami 

mieszkalnymi lub na osobnych działkach), a także zabudowa związana z usługami o 

charakterze publicznym i zabudowa rekreacji i sportu. W strefie podmiejskiej studium 

wprowadza możliwość lokalizacji zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza podstawowe wskaźniki 

dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki przestrzennej – 

S3) : 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 

2 kondygnacji nadziemnych, 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
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 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie 
powinien być wyższy niż 0,25 – wynika toz analizy struktury przestrzennej zwartej 
zabudowy istniejących jednostek osadniczych (rdzenia jednostki), 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powierzchni zabudowy powinien być ustalany 
indywidualnie, 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 
wyższy niż 0,90, 

 dla pozostałej zabudowy intensywność zabudowy powinna być ustalana indywidualnie, 
4) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 
mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” oraz 
1200m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, 

 wielkość działki dla pozostałych funkcji należy ustalać indywidualnie, 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 70%, 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powinien być ustalany indywidualnie. 
 

4. Zmiana dokonana w obrębie Lubajny 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 

37/4 i 36 w obrębie Lubajny. Jest to teren obecnie użytkowany rolniczo. 

W aktualnie obowiązującym studium dla przedmiotowego terenu w części południowej 

wskazano istniejący teren skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji 

pozostałą część stanowi rolnicza przestrzeń produkcyjna. Stan faktyczny nie potwierdza 

występowania na tym terenie żadnej zabudowy, zwłaszcza przemysłowej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie), obrazujące dokonaną zmianę. 

 
Rys nr 44. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Lubajny. 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Lubajny wyznacza kierunek – 

tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy 
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rozumieć zabudowę, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe oraz wszelką zabudowę 

towarzyszącą funkcji mieszkaniowej, niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania (funkcje 

komplementarne). W szczególności zabudowie mieszkaniowej może towarzyszyć zabudowa 

związana z funkcjami usługowymi oraz handlowymi (realizowanymi w powiązaniu z budynkami 

mieszkalnymi lub na osobnych działkach), a także zabudowa związana z usługami o 

charakterze publicznym i zabudowa rekreacji i sportu. W strefie podmiejskiej studium 

wprowadza możliwość lokalizacji zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza podstawowe wskaźniki 

dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki przestrzennej – 

S3): 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, 
2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie 

powinien być wyższy niż 0,25 – wynika toz analizy struktury przestrzennej zwartej 
zabudowy istniejących jednostek osadniczych (rdzenia jednostki), 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powierzchni zabudowy powinien być ustalany 
indywidualnie, 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 
wyższy niż 0,90, 

 dla pozostałej zabudowy intensywność zabudowy powinna być ustalana indywidualnie, 
4) wielkość działki: 
 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” 
oraz 1200m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, 

 wielkość działki dla pozostałych funkcji należy ustalać indywidualnie, 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 
 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 70%, 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powinien być ustalany indywidualnie 

 

  



 
 
 

91 
 
 

5. Zmiana dokonana w obrębie Kątno 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 12/3 i 12/4 

w obrębie Kątno. Jest to teren obecnie niezagospodarowany, porośnięty samosiewami drzew. 

W aktualnie obowiązującym studium dla przedmiotowego terenu, za wyjątkiem terenu lasu, 

wyznaczony został kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie), obrazujące dokonaną zmianę. 

 
Rys nr 45. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Kątno. 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Kątno wyznacza kierunek – 

tereny turystyki i rekreacji. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy turystyki i rekreacji należy rozumieć 

zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę związaną z usługami turystycznymi w tym 

hotele, pensjonaty, motele oraz gastronomię i handel towarzyszący tej zabudowie. Należy 

również przez to rozumieć zabudowę związaną z zagospodarowaniem terenu pod rekreację i 

sport, na przykład parkingi, pola biwakowe karawaningowe, urządzenia sanitarno - socjalne, 

obiekty małej gastronomii i handlu, boiska, ścieżki rowerowe itp. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S3): 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy turystyki maksymalną wysokość zabudowy należy określać indywidualnie, 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powierzchni zabudowy 

powinien być ustalany indywidualnie, 
3) intensywność zabudowy: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji)intensywność zabudowy powinna być 
ustalana indywidualnie, 

4) wielkość działki: 
 wielkość działki dla pozostałych funkcji (w tym turystyki i rekreacji) należy ustalać 

indywidualnie, 
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5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powinien być ustalany 
indywidualnie. 

 
6. Zmiana dokonana w obrębie Stare Jabłonki 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działek ew. Nr 

354 i 355 w obrębie Stare Jabłonki. Jest to teren zabudowany wyłącznie w części południowo-

zachodniej, pozostały obszar jest niezagospodarowany, porośnięty samosiewami drzew. 

W aktualnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazano jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 

 
Rys nr 46. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Stare Jabłonki 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Stare Jabłonki podtrzymuje 

kierunek – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zmiana dokonana dla tego terenu dotyczy dopuszczenia realizacji zabudowy 

wielorodzinnej. 

W związku z tym, w tekście dokumentu studium zamieszczono odpowiednie zapisy 

dotyczące zasad zagospodarowania terenu: „w miejscowości Stare Jabłonki, w granicach 

zmiany studium dokonywanej na podstawie uchwały nr XXXIX/331/2021, dopuszcza się 

realizację budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, jednakże powinny zostać one 

wkomponowane w otoczenie, nie powinny stanowić dominant przestrzennych, a ich gabaryty i 

wygląd powinny nawiązywać do lokalnych tradycji zabudowy”.  

Ponadto w ramach strefy S3, w której znajduje się przedmiotowy teren ustalone zostały 

wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, 
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 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 4 kondygnacji nadziemnych, 

2) intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 

nie powinien być wyższy niż 0,30 0,25 – wynika to 

z analizy struktury przestrzennej zwartej zabudowy istniejących jednostek osadniczych 

(rdzenia jednostki), 

 dla zabudowy wielorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 

nie powinien być wyższy niż 0,5; 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 

wyższy niż 0,90, 

 dla zabudowy wielorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 

wyższy niż 2,5; 

4) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” 

oraz 1200m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 1000m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” 

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 70%, 

 dla zabudowy wielorodzinnej nie powinien być niższy niż 25%, 

 

7. Zmiana dokonana w obrębie Idzbark 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XLI/364/2021 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 20 grudnia 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działki ew. Nr 392/9 w 

obrębie Idzbark. Jest to teren niezagospodarowany, porośnięty samosiewami drzew. 

W aktualnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazano jako  teren rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 

 
Rys nr 47. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Idzbark 
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Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Idzbark wyznacza kierunek – 

tereny turystyki i rekreacji. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy turystyki i rekreacji należy rozumieć 

zabudowę rekreacji indywidualnej oraz zabudowę związaną z usługami turystycznymi w tym 

hotele, pensjonaty, motele oraz gastronomię i handel towarzyszący tej zabudowie. Należy 

również przez to rozumieć zabudowę związaną z zagospodarowaniem terenu pod rekreację i 

sport, na przykład parkingi, pola biwakowe karawaningowe, urządzenia sanitarno - socjalne, 

obiekty małej gastronomii i handlu, boiska, ścieżki rowerowe itp. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S3): 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy turystyki maksymalną wysokość zabudowy należy określać indywidualnie, 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powierzchni zabudowy 

powinien być ustalany indywidualnie, 
3) intensywność zabudowy: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji)intensywność zabudowy powinna być 
ustalana indywidualnie, 

4) wielkość działki: 
 wielkość działki dla pozostałych funkcji (w tym turystyki i rekreacji) należy ustalać 

indywidualnie, 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla pozostałej zabudowy (w tym turystyki i rekreacji) wskaźnik powinien być ustalany 
indywidualnie. 

 

8. Zmiana dokonana w obrębie Lipowiec 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. - obejmuje swym zasięgiem obszar działki ew. Nr 

87 w obrębie Lipowiec oraz w związku z uchwałą Nr XLI/358/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 

20 grudnia 2021 r. -- obejmuje swym zasięgiem obszar działki ew. Nr 48 w obrębie Lipowiec. 

Działka nr 48 jest zagospodarowana – znajduje się na niej zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, działka nr 87 stanowi pas zieleni. 

W aktualnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazano jako  teren zieleni 

urządzonej i nieurządzonej.  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 
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Rys nr 48. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Lipowiec 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Lipowiec wskazuje teren 

istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej na jednej z działek, na drugiej wyznacza 

kierunek – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Teren istniejącej zabudowy został wyznaczony zgodnie ze stanem faktycznym. W związku 

z występowaniem istniejącej zabudowy, rozszerzono również obszar zwartej zabudowy wsi.  

Przedmiotowy teren położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 

Górnej Drwęcy. W związku z objęciem działek nr 48 i 87 granicami zwartej zabudowy wsi, w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego możliwe będzie zastosowanie 

odstępstwa od zakazu realizacji obiektów budowlanych w odległości 100 m od linii brzegowej 

jeziora. Możliwość lokalizacji obiektów budowalnych będzie jednakże ograniczona do terenów, 

gdzie nie występują zadrzewienia, ze względu na pozostałe zakazy obowiązujące na terenie 

OCHK , m.in. „likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych” 

oraz „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu”.  

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy 

rozumieć zabudowę, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe oraz wszelką zabudowę 

towarzyszącą funkcji mieszkaniowej, niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania (funkcje 

komplementarne). W szczególności zabudowie mieszkaniowej może towarzyszyć zabudowa 

związana z funkcjami usługowymi oraz handlowymi (realizowanymi w powiązaniu z budynkami 

mieszkalnymi lub na osobnych działkach), a także zabudowa związana z usługami o 

charakterze publicznym i zabudowa rekreacji i sportu. W strefie podmiejskiej studium 

wprowadza możliwość lokalizacji zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S2): 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość budynków powinna zawierać się w 

przedziale 3 – 4 kondygnacji, przy czym w miarę oddalania się od granicy miasta wysokość 
zabudowy powinna się obniżać tak, aby przejście pomiędzy zabudową wielorodzinną i 
jednorodzinną nie było gwałtowne (proponowana sekwencja: zabudowa wielorodzinna do 
4 kondygnacji / osiedle „willowe” do 3 kondygnacji / zabudowa jednorodzinna), 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 
3 kondygnacji, uwzględniając w tym poddasze użytkowe, 
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 dla zabudowy usługowej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 3 kondygnacji 
nadziemnych, 

2) intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie 

powinien być wyższy niż 0,30, w przypadku zabudowy szeregowej wskaźnik nie powinien 
być wyższy niż 0,50, a w granicach zwartej zabudowy wsi powinien być ustalany 
indywidualnie na podstawie przeprowadzonych analiz,  

 dla pozostałej zabudowy intensywność wskaźnik powierzchni zabudowy powinien być 
ustalany indywidualnie, 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 
wyższy niż 1,50,  

 dla pozostałej zabudowy intensywność zabudowy powinna być ustalana indywidualnie, 
4) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 
mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” oraz 
1000m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, w przypadku 
zabudowy szeregowej wielkość działki nie powinna być mniejsza niż 170m2 

 wielkość działki dla pozostałych funkcji należy ustalać indywidualnie. 
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 50%, w przypadku zabudowy 
szeregowej wskaźnik nie powinien być niższy niż 40%, a w granicach zwartej zabudowy 
wsi powinien być ustalany indywidualnie na podstawie przeprowadzonych analiz; 

 dla pozostałej zabudowy wskaźnik powinien być ustalany indywidualnie. 
 

9. Zmiana dokonana w obrębie Kajkowo 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działki ew. Nr 

36/24 w obrębie Kajkowo.  

W aktualnie obowiązującym studium dla przedmiotowego obszaru wskazano rozwój w 

kierunku zabudowy mieszkaniowej i usługowej  

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 

 
Rys nr 49. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Kajkowo 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Kątno podtrzymuje wyznaczony 
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w dotychczasowym studium kierunek – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zmiana dla przedmiotowego terenu dotyczyła ujęcia go w podstrefie polityki przestrzennej 

S2a. Podstrefa ta wyznaczona została w ramach strefy S2, odróżnia się od niej podstawowymi 

wskaźnikami dotyczącymi zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów. 

Dla ww. kierunku rozwoju w podstrefie S2a projekt zmiany studium wyznacza następujące 

podstawowe wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów: 

1) wysokość zabudowy: 
 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 5 kondygnacji nadziemnych,  
dopuszcza się lokalizację piwnicy, jako szóstej kondygnacji nadziemnej, w przypadku 
lokalizacji budynku na skarpie lub stoku, pod warunkiem, że co najmniej z jednej strony 
kondygnacja piwnicy będzie zagłębiona co najmniej do połowy wysokości w świetle 
poniżej poziomu przylegającego do niej terenu, 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 
przekraczać 2 kondygnacji, uwzględniając w tym poddasze użytkowe, 

 dla zabudowy usługowej wysokość zabudowy nie powinna przekraczać 2 kondygnacji 
nadziemnych, 

2) wskaźnik powierzchni zabudowy: 
 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki nie powinien być wyższy niż 0,65 
 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do 

powierzchni działki nie powinien być wyższy niż 0,60, 
 dla zabudowy usługowej wskaźnik powierzchni zabudowy powinien być ustalany 

indywidualnie, 
3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie 
powinien być wyższy niż 4,0 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie 
powinien być wyższy niż 1,50, 

 dla zabudowy usługowej intensywność zabudowy powinna być ustalana indywidualnie, 
4) wielkość działki: 
 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługowej wielkość działki nie 

powinna być mniejsza niż 2000 m2 
 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 1000m2, a dla zabudowy szeregowej 300m2,  
5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie powinien być niższy niż 20%; 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 25%; 
dla zabudowy usługowej wskaźnik powinien być ustalany indywidualnie. 

 

10. Zmiana dokonana w obrębie Ostrowin (dz. 123/12) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działkę ew. Nr 

123/12 w obrębie Ostrowin. Obecnie teren jest wykorzystywany rolniczo – pod uprawy polowe.  

W aktualnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazuje jako rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 
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Rys nr 50. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Ostrowin, dz. 123/12 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Ostrowin (dz. 123/12) wyznacza 

kierunek – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy 

rozumieć zabudowę, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe oraz wszelką zabudowę 

towarzyszącą funkcji mieszkaniowej, niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania (funkcje 

komplementarne). W szczególności zabudowie mieszkaniowej może towarzyszyć zabudowa 

związana z funkcjami usługowymi oraz handlowymi (realizowanymi w powiązaniu z budynkami 

mieszkalnymi lub na osobnych działkach), a także zabudowa związana z usługami o 

charakterze publicznym i zabudowa rekreacji i sportu. W strefie podmiejskiej studium 

wprowadza możliwość lokalizacji zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S3): 

1) wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, 

2) intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 

nie powinien być wyższy niż 0,30 0,25 – wynika toz analizy struktury przestrzennej 

zwartej zabudowy istniejących jednostek osadniczych (rdzenia jednostki), 

3) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 

wyższy niż 0,90, 

4) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” 

oraz 1200m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, 

5) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 70%. 
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11. Zmiana dokonana w obrębie Ostrowin (dz. 65/5) 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla 

przedmiotowego terenu realizowana jest w związku z uchwałą Nr XXXIX/331/2021 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. Obejmuje swym zasięgiem obszar działkę ew. Nr 

65/5 w obrębie Ostrowin. Obecnie teren wykorzystywany jest w części pod zabudowę 

mieszkaniową w części rolniczo, jako łąkę. 

W aktualnie obowiązującym studium przedmiotowy obszar wskazuje jako rolniczą 

przestrzeń produkcyjną. 

Poniżej zamieszczono wyrysy z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz projektu 

studium (po prawej stronie). 

 
Rys nr 51. Wyrys z obowiązującego studium (po lewej stronie) oraz z projektu zmiany studium (po prawej). Czerwoną 

strzałką wskazano teren opracowania – obręb Ostrowin, dz. 65/5 

 

Projekt zmiany studium dla terenu położonego w obrębie Ostrowin (dz. 65/5) wskazuje 

teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz wyznacza kierunek – tereny 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Zgodnie ze studium, poprzez tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej należy 

rozumieć zabudowę, w której realizowane są funkcje mieszkaniowe oraz wszelką zabudowę 

towarzyszącą funkcji mieszkaniowej, niezbędną do jej prawidłowego funkcjonowania (funkcje 

komplementarne). W szczególności zabudowie mieszkaniowej może towarzyszyć zabudowa 

związana z funkcjami usługowymi oraz handlowymi (realizowanymi w powiązaniu z budynkami 

mieszkalnymi lub na osobnych działkach), a także zabudowa związana z usługami o 

charakterze publicznym i zabudowa rekreacji i sportu. W strefie podmiejskiej studium 

wprowadza możliwość lokalizacji zarówno zabudowy wielorodzinnej jak i jednorodzinnej. 

Dla ww. kierunku rozwoju projekt zmiany studium wyznacza następujące podstawowe 

wskaźniki dotyczące zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów (strefa polityki 

przestrzennej – S3): 

6) wysokość zabudowy: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wysokość zabudowy nie powinna 

przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, 

7) intensywność zabudowy: wskaźnik powierzchni zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej wskaźnik powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
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nie powinien być wyższy niż 0,30 0,25 – wynika toz analizy struktury przestrzennej 

zwartej zabudowy istniejących jednostek osadniczych (rdzenia jednostki), 

8) intensywność zabudowy: 

 dla zabudowy jednorodzinnej maksymalny wskaźnik intensywności nie powinien być 

wyższy niż 0,90, 

9) wielkość działki: 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wielkość działki nie powinna być 

mniejsza niż 600m2 na terenach oznaczonych w studium jako „zwarta zabudowa ...” 

oraz 1200m2 na terenach oznaczonych w studium jako „kierunki rozwoju”, 

10) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 

 dla zabudowy jednorodzinnej nie powinien być niższy niż 70%. 
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5. Proponowane metody analizy skutków realizacji 

postanowień studium 
Zgodnie z art.55 ust.5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

organ opracowujący projekt dokumentu jest obowiązany prowadzić monitoring skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

Przewidywaną metodą analizy skutków realizacji postanowień projektowanej zmiany 

studium jest analiza porównawcza przeprowadzana w oparciu o dane uzyskane z państwowego 

monitoringu środowiska przyrodniczego i antropogenicznego lub w ramach indywidualnych 

zamówień oraz danych uzyskanych na podstawie wizji terenowej terenów objętych zmianą 

studium potwierdzającej postęp w realizacji projektowanego dokumentu. 

Analizie i ocenie w zakresie stanu środowiska powinny podlegać: 

- stan poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, zwłaszcza gleby, wód 

podziemnych i powierzchniowych, powietrza i klimatu akustycznego – w oparciu o wyniki 

pomiarów uzyskane w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz innych dostępnych 

wyników pomiarów i obserwacji, 

- stopień realizacji określonych w studium wymogów wynikających z potrzeb ochrony środowiska, 

- stan wyposażenia terenów w urządzenia infrastruktury technicznej i ich funkcjonowanie, 

- stan zdrowotności mieszkańców obszaru. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy należy sformułować wnioski dotyczące wpływu na 

stan środowiska realizacji ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i ewentualnych przyczyn braku realizacji poszczególnych ustaleń studium 

oraz niedostatków samego studium w zakresie regulacji niekorzystnych zjawisk oddziałujących 

na stan środowiska. 

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji zapisów projektu studium 
 

Dla obszaru gminy Ostróda sporządzone zostało studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmienione w roku 2016 i nieznacznie w 2019 i 2021 r. 

Analizowany projekt zmiany studium, odnosi się jedynie do kilku fragmentów terenu położonych 

w obrębach: Mała Ruś, Lubajny, Kajkowo, Lipowiec, Idzbark, Kątno, Stare Jabłonki i Ostrowin. 

W poprzednim rozdziale wskazano zmiany, jakich dokonano w ramach zmiany studium. 

Konieczność uaktualnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy wynika ze zmieniających się potrzeb rozwojowych. Zmiana studium 

umożliwi rozwój gminy poprzez realizację nowych inwestycji, głównie mieszkaniowych, z 

zakresu infrastruktury oraz turystyczno –rekreacyjnych. 

Większość analizowanego terenu stanowi obszar przekształcony przez człowieka, 

charakteryzujący się krajobrazem antropogenicznym. Biorąc pod uwagę bezpośrednie 

sąsiedztwo w postaci zabudowy (mieszkaniowej, usługowej) oraz istniejącej infrastruktury i  

ciągów komunikacyjnych, w przypadku braku wprowadzenia w życie proponowanej zmiany 

studium – wyraźnie nakreśli się brak ciągłości urbanistycznej badanego obszaru z terenami doń 

przyległymi. 

W przypadku odstąpienia od sporządzenia zmiany studium będącej przedmiotem 

niniejszej analizy, omawiane tereny będą zagospodarowane na podstawie obowiązującego 

dokumentu. Możliwe jest wystąpienie negatywnych zjawisk w środowisku przyrodniczym gminy, 
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do których zaliczyć należy:  

 zagrożenia przyrody ożywionej przez rozwój inwestycji oraz niekontrolowany wzrost ruchu 

turystycznego,  

 tendencje rozprzestrzeniania się terenów zainwestowanych (zabudowa rozproszona) 

kosztem terenów otwartych, 

 rozwój nieuporządkowanych, mało wydajnych, struktur przestrzennych spowodowany 

przez brak jasnych zasad gospodarowania przestrzenią, rozmieszczenia poszczególnych 

funkcji oraz sprecyzowanych ograniczeń, 

 niekorzystne zmiany krajobrazu kulturowego poprzez wprowadzenie elementów 

dysharmonijnych oraz zatracenie uformowanego na przestrzeni wieków charakteru regionu  

 degradację środowiska naturalnego spowodowanego przez rolnictwo – może to mieć 

negatywny wpływ na jakość gleby – pogorszenie właściwości fizycznych na skutek uprawy 

mechanicznej, spadek zawartości próchnicy, ryzyko zakwaszenia i zasolenia, ryzyko 

skażenia środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi. Ryzyko zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych azotem i fosforem. Monokultura upraw rolniczych nie 

sprzyja bioróżnorodności. 

Celem opracowania studium jest stworzenie podstawy prawnej do uporządkowania 

gospodarki przestrzennej na terenach gminy. Studium stworzy możliwość rozwoju gminy i 

zapewni warunki lepszego bytowania ludzi. Ustalenia studium zawierają zapisy zmierzające do 

minimalizacji skutków wpływu projektowanej zabudowy na środowisko. 

 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 

punktu widzenia projektowanej zmiany studium  
Dla projektu zmiany Studium istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień 

międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 

Dokumenty na szczeblu międzynarodowym 

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

 Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

 Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r., 

 Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 

(1982 r.) i Regina (1987 r.), 

 Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. wraz 

z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 r. 

wraz Protokółem, 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 

1992 r., 

 Dokumenty wspólnotowe / Dyrektywy Unii Europejskiej: 
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 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 

 Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 

 Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

 Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

75/442/EWG z 15 lipca 1975 r.,  

 Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów niebezpiecznych,  

 Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz  

 Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą 

tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. 

Umowy międzynarodowe: 

 porozumienia między Min. OŚZNiL RP a Państwowym Komitetem Republiki Białoruś ds. 

Ekologii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1992 r., 

 porozumienia między Min. OŚZNiL a Min. Leśnictwa Republiki Białoruś z 1995 r. dot. m.in. 

rozwoju ochrony cennych ekosystemów, gospodarki wodnej WZŚ i klęsk żywiołowych, 

 porozumienia między Min. OŚZNiL RP a Departamentem OŚ Republiki Litewskiej z 

24.01.1992 r. o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. 

 

Dokumentu na szczeblu krajowym 

 Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i 

gospodarki wodnej, 

 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Programem działań, 

 Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 

Dokumentu na szczeblu regionalnym i lokalnym 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej znalazły 

swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym i lokalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program ochrony środowiska dla Powiatu Ostródzkiego na lata 2017 

– 2020 z perspektywą do roku 2024”, „Program ochrony środowiska dla Gminy Ostróda na lata 

2017 – 2020 z perspektywą do roku 2024”. Za podstawowy cel sporządzania takich programów 

uznano realizację polityki ekologicznej państwa, której podstawowym celem jest stworzenie 

warunków niezbędnych dla realizacji ochrony środowiska. 

 

Wymagania ochrony środowiska ustanowione obowiązującymi przepisami prawa 

wypełniono w stopniu odpowiednim dla dokumentu jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, a przyjęte rozwiązania przestrzenne i warunki 

zagospodarowania terenu nie kolidują z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

 



 
 
 

104 
 
 

8. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektowanych zmian studium 
Stan środowiska przyrodniczego na terenie gminy Ostróda jest dość dobry. Środowisko 

terenu gminy jest stopniowo przekształcone antropogenicznie ze względu na narastającą 
intensywność gospodarowania. 

Inne istotne problemy ochrony środowiska to: 

 zmniejszenie powierzchni krajobrazu naturalnego i powierzchni biologicznie czynnej w 

wyniku postępującej urbanizacji, przeznaczaniu gruntów pod zabudowę 

 zanieczyszczenia powietrza będące wynikiem emisji z palenisk domowych i ciągów 

komunikacyjnych, 

 zanikanie roślinności naturalnej na rzecz gatunków synantropijnych na nowych terenach 

zajmowanych pod zabudowę i rozbudowę sieci dróg 

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów,  

 emitowanie hałasu. 

W pobliżu terenów opracowania nie ma uciążliwego przemysłu, który mógłby 
niekorzystnie oddziaływać na stan środowiska przyrodniczego. Nie ma zakładów posiadających 
instalacje mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska, jako całości oraz zaliczonych do zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. 

 

9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projekcie Studium 
Ustalenia analizowanego projektu zmiany studium są wynikiem kompromisu pomiędzy  

wymogami ochrony środowiska, a koniecznością rozwoju urbanistycznego. Zaprezentowane 

rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi 

obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do 

zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. 

Rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji analizowanego dokumentu, jest to 

jednak całkowicie sprzeczne oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców i właścicieli 

nieruchomości w tym terenie, dlatego też nie rozważa się rozwiązań alternatywnych do 

zaproponowanych. 
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10. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 
 

10.1. Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, zabudowy 

turystyki i rekreacji przewidzianej w projekcie studium na 

środowisko  

 

W wyniku realizacji zapisów projektu zmiany studium, w perspektywie czasu, na 

analizowany teren zostanie wprowadzona zabudowa związana z funkcją mieszkaniową i 

usługową bądź z funkcją turystyki i rekreacji. W zależności od tego jaki jest kierunek 

wyznaczony w obecnie obowiązującym studium dla danego terenu, jego zmiana na danym 

terenie będzie wykazywać negatywne, pozytywne bądź neutralne oddziaływanie na środowisko.  

W skutek ww. zmian w kierunkach rozwoju gminy dla obszarów objętych zmianą studium, 

zmniejszeniu ulegną tereny zieleni, ale poprzez odpowiednie zapisy miejscowych planów, część 

tych terenów zostanie odzyskana jako powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, ogrody). 

Oddziaływania te należy zaliczyć do bezpośrednich i stałych.  

Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych ilości ścieków 

(oddziaływania pośrednie długoterminowe). Według projektu zmiany studium ścieki należy 

włączyć do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. Sugeruje, jako dobre rozwiązanie, 

budowę lokalnych oczyszczalni ścieków, natomiast nie zaleca stosowania rozwiązań 

tymczasowych. 

Ponadto zabudowa spowoduje powstanie większych ilości odpadów komunalnych 

zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i długoterminowych. Nowym źródłem emisji 

projektowanej uzupełniającej zabudowy mieszkaniowej i rekreacyjnej będzie zanieczyszczenie 

powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. Projekt zmiany studium przewiduje 

odpowiednie przepisy nakazujące stosowanie rozwiązań, które zapewniają zachowanie norm 

emisji spalin. 

W zapisach projektu zmiany studium ustala się stosowanie niskoemisyjnych systemów 

grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw związanych z ww. technologią, 

istniejąca i planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego, a wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

W przypadku lokalizowania nowych obiektów należy dopilnować zachowania wymagań w 

zakresie korzystania z zasobów środowiska, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę wodno-

ściekową. Posadowienie budynków (mieszkaniowych, usługowych, turystycznych, 

rekreacyjnych) nie może naruszać trwałości i funkcjonowania wszystkich składowych 

środowiska, które są objęte formami ochrony i decydują o atrakcyjności turystycznej obszaru 

gminy. Projekt zmiany studium przewiduje stosowne zapisy zarówno w celu ochrony wód jak i 

w celu uregulowania gospodarki odpadami. 

Reasumując, ww. zabudowa jest korzystnym elementem pod względem urbanistycznym, 

ze względu na zjawisko koncentracji ludności. Sprzyja realizacji zadań własnych gminy w 

zakresie doprowadzenia infrastruktury technicznej i społecznej. Dlatego też, zaleca się 

lokalizowanie nowych obszarów pod zabudowę w obrębie istniejących jednostek osadniczych, 

także w analizowanym przypadku jako uzupełnienie zabudowy sąsiedniej. 
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10.2. Oddziaływanie na obszary chronione i różnorodność biologiczną 

 

W całości poza obszarami chronionymi znajdują się analizowane obszary, położone w 

obrębach: Lubajny, Kajkowo oraz Mała Ruś (m. Wałdowo) – nie będą one oddziaływały na 

tereny objęte ochroną przyrody. 

Obszary położone w obrębach: Lipowiec i Ostrowin zlokalizowane są w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. 

Obszary położone w obrębach: Mała Ruś (m. Ruś Mała i Warlity Wielkie), Kątno, Stare 

Jabłonki i Idzbark zlokalizowane są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów 

Taborskich. 

Wyznaczone tereny pod zabudowę w obrębie istniejących form ochrony przyrody 

obejmują przede wszystkim tereny już częściowo zainwestowane, przeznaczone pod 

zainwestowanie w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

lub w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy lub w sąsiedztwie obszarów zainwestowanych – dlatego też nie prognozuje się 

znacznego wzrostu presji na obszary chronione.  

Nowa zabudowa na terenach przeznaczonych pod zabudowę musi być zgodna z 

ograniczeniami i wymogami wynikającymi z występujących oraz sąsiadujących form ochrony 

przyrody, oraz zgodna z przepisami odrębnymi. Uregulowania studium gwarantują zachowanie 

istniejących form ochrony przyrody.  

Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody „Obszar chronionego krajobrazu 

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”, dlatego też 

wyznaczenie kierunku rozwoju zabudowy turystyki i rekreacji w graniach obszaru chronionego 

krajobrazu, jest jak najbardziej zgodne z celem jego utworzenia. 

Większość z analizowanych obszarów zmiany studium położonych w obszarach 

chronionego krajobrazu (za wyjątkiem obszaru w miejscowości Ruś Mała) zlokalizowana jest w 

odległości większej niż 100 m od linii brzegów rzek i jezior, przez co ich zagospodarowanie nie 

będzie naruszało zakazów realizacji nowej zabudowy w tym pasie. 

Na działkach nr 48 i 87 w obrębie Lipowiec, w związku z występowaniem istniejącej 

zabudowy, rozszerzono obszar zwartej zabudowy wsi. Przedmiotowy teren położony jest w 

granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy, a objęcie przedmiotowych 

działek granicami zwartej zabudowy wsi spowoduje, iż w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego możliwe będzie zastosowanie odstępstwa od zakazu realizacji obiektów 

budowlanych w odległości 100 m od linii brzegowej jeziora. Możliwość lokalizacji obiektów 

budowalnych będzie jednakże ograniczona do terenów, gdzie nie występują zadrzewienia, ze 

względu na pozostałe zakazy obowiązujące na terenie OCHK , m.in. „likwidowania i niszczenia 

zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych” oraz „wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu”.  

Ustalenie ostatecznego kształtu terenów oraz zakazów obowiązujących ze względu na 

położenie w obszarach prawnie chronionych, należeć będzie do ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, dla którego nadrzędne wytyczne stanowi prawo ochrony 

przyrody oraz akty powołujące obszary chronione.  

Postuluje się również, by w planach miejscowych zawarte zostały ustalenia dotyczące 

zachowania jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej, poprzez zachowanie 

istniejącego drzewostanu i wkomponowanie nowych inwestycji w istniejąca zieleń. 
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Mając na uwadze zachowanie zrównoważonego rozwoju, gmina zdecydowała o podjęciu 

działań planistycznych, które prowadzić będą do pogodzenia interesu społecznego, 

gospodarczego i aspektów ochrony środowiska. Dzięki zapisom Studium, gmina będzie mogła 

łatwiej zarządzać przestrzenią, w tym prowadzić politykę dotyczącą ochrony środowiska. 

Określenie kierunków rozwoju pozwoli na zatrzymanie niekontrolowanych inwestycji 

budowlanych na obszarach chronionych, powodujących pogorszenie jakości środowiska 

przyrodniczego, poprzez określenie podstaw do opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz określenie zasad ochrony środowiska i jego zasobów. 

Negatywne oddziaływania planowanej zabudowy wiązać się będą z umniejszeniem 

powierzchni biologicznie czynnej, likwidacją pokrywy glebowej, przekształceniem powierzchni 

ziemi w zakresie ograniczonym do gruntów zajętych przez nowe obiekty, jednakże zmiany te 

muszą być zgodne z przepisami odrębnymi oraz należy zastosować zastępcze rozwiązania 

niwelujące ewentualne zmiany w terenie na obszarach objętych ochroną przyrody oraz ich 

sąsiedztwie. 

Należy podkreślić, że brak jest ram czasowych wprowadzania postanowień projektu 

studium. Niemniej jednak, w przypadku realizacji zapisów należy traktować oddziaływanie 

studium, jako chwilowe i nieodwracalne w kwestii zajęcia terenu.  

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszarów 

Natura 2000 i różnorodność przyrodniczą – na terenach bezpośrednio przeznaczonych pod 

zabudowę oraz w ich sąsiedztwie, nie stwierdzono gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych 

ochroną gatunkową. 

Ustalenia określone w analizowanym projekcie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie wpłyną na zmniejszenie różnorodności biologicznej 

obszaru gminy. 

Planowana lokalizacja inwestycji nie wpłynie na integralność i powiązanie form ochrony 

przyrody, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających lub rekompensujących 

negatywnego oddziaływania. Występujące na obszarze gminy tereny leśne, łąkowe i wodne, a 

także większość terenów rolniczych zostanie zachowana w dotychczasowym użytkowaniu, jak 

również sąsiadujące obszary ochrony przyrody. Aktualna wiedza na temat świata zwierząt na 

obszarach opracowania i stopnia wykorzystania przez nie tych terenów wskazuje, że 

projektowane inwestycje nie spowodują negatywnego istotnego wpływu na te osobniki i 

sąsiadujące formy ochrony przyrody. 

Dodatkowo podczas sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego wykonana zostanie prognoza, która w swoim bardziej szczegółowym zakresie, 

będzie musiała wykazać brak przeciwwskazań do lokowania zakładanej funkcji. 

 

10.3. Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta 

Oddziaływanie planowanych inwestycji na wskazanych kierunkach rozwoju zabudowy na 

szatę roślinną będzie miało miejsce na etapie realizacji inwestycji. Na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę naruszona lub częściowo zlikwidowana zostanie aktualnie występująca 

roślinność. W trakcie realizacji inwestycji, w związku z użyciem ciężkiego sprzętu i składowaniem 

elementów konstrukcyjnych, mogą też wystąpić przekształcenia fizyczne szaty roślinnej w 

sąsiedztwie terenów poszczególnych budów. W wyniku funkcjonowania planowanych inwestycji 

nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat roślin. W przypadku terenów zabudowy 

mieszkaniowej może wystąpić pozytywny wpływ ze względu na wprowadzenie różnorodnej 

roślinności w ramach powierzchni biologicznie czynnej. Zakłada się, że tereny leśne nie zmienią 

swojego przeznaczenia, natomiast na obszarach chronionych, gdzie występują samosiewy 
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drzew, planowane inwestycje zostaną wkomponowane w istniejąca zieleń wysoką, co jeszcze 

bardziej uatrakcyjni dane tereny. 

Nie stwierdza się znaczącego negatywnego oddziaływania zmiany studium w zakresie 

możliwości naruszenia zakazów obowiązujących w stosunku do roślin określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin. 

W trakcie realizacji poszczególnych inwestycji, w związku z funkcjonowaniem sprzętu 

budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenia fizyczne) i dojazdami na plac budowy, fauna 

najprawdopodobniej wyemigruje okresowo na tereny sąsiednie (tereny rolne i leśne występujące 

w sąsiedztwie terenów zmiany studium), z wyjątkiem gatunków łatwo podlegających 

synantropizacji, o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmiennych warunków środowiskowych, 

które nawet w przypadku realizacji inwestycji, pozostaną na danych obszarach. Na terenach 

bezpośredniej lokalizacji obiektów i na terenach dróg, w związku z likwidacją pokrywy glebowej, 

wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej wpłynie 

na zmniejszenie powierzchni bytowania i żerowania zwierząt. 

Przewidywane oddziaływania będą miały jednak charakter lokalny – punktowy w różnych 

częściach gminy. Za realizacją wszystkich wymienionych wyżej działań przemawia interes 

społeczny gminy, który w zamian poprawi komfort i jakość życia ludzi. Studium wprowadza szereg 

ustaleń zapewniających ochronę bioróżnorodności flory i fauny na obszarze gminy. Dotyczą one 

przede wszystkim ochrony istniejących obszarów i obiektów przyrodniczych, prowadzenia 

zrównoważonej gospodarki leśnej i rolnej, zachowania i kształtowania korytarzy ekologicznych 

oraz ochrony siedlisk poszczególnych gatunków roślin i zwierząt, formy ochrony przyrody. 

Nie stwierdza się znaczącego negatywnego oddziaływania zmiany studium w stosunku do 
zwierząt objętych ochroną gatunkową wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 6 października 2014 r., gdyż nie zewidencjonowano ich występowania na tych terenach, ani 
w ich sąsiedztwie. 
 

10.4. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 
Formą zapobiegania i minimalizacji zanieczyszczeń są przede wszystkim rozwiązania z 

zakresu infrastruktury technicznej. Dlatego też kierunki rozwoju przedstawione w projekcie 

zmiany studium dla analizowanych terenów, wraz z odpowiednimi przepisami w zakresie 

infrastruktury technicznej, powinien być rozwiązaniem bezpiecznym dla środowiska, gdyż 

przewiduje utworzenie odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wszelkie zanieczyszczenia 

w sposób nie zagrażający środowisku. 

Analizowane tereny zmiany Studium położone są poza obszarami głównych zbiorników 

wód podziemnych. Wody podziemne na analizowanym terenie należą do Jednolitej Części Wód 

Podziemnych oznaczonej Nr 39. Warunki hydrograficzne opisane zostały w rozdziale 2.5. 

Zlewnia, wody powierzchniowe i podziemne. 

Na fragmencie obszaru położonego na terenie obrębu Mała Ruś (miejscowość Wałdowo) 

znajduje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią o wysokim i średnim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi (10% i 1%). Ww. obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią zostały wyznaczone w ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami”. Projekt zmiany studium wskazuje, iż zagospodarowanie 

terenów w granicach tych obszarów jest ograniczone i powinno odbywać się na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu gromadzenia 

ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub 

materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w 
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szczególności ich składowania, oraz lokalizowania nowych cmentarzy. Zgodnie z ww. ustawą 

Prawo wodne, lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów 

budowlanych, gromadzenie ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 

mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w 

szczególności ich składowania, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska wodnego powinno opierać się przede 

wszystkim na wprowadzeniu systemów odprowadzania ścieków, powinny być gromadzone w 

szczelnych bezodpływowych zbiornikach lub w przydomowych oczyszczalniach. Na obszarach 

skanalizowanych o zwartej zabudowie powinny trafiać do gminnej kanalizacji oraz do 

istniejących oczyszczalni ścieków. Pozwoli to w znacznym stopniu ograniczyć dostawanie się 

zanieczyszczeń bytowych do gleb, cieków, a z nich do zbiorników wodnych. 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium przy prawidłowo prowadzonej gospodarce 

wodno – ściekowej nie powinna powodować ponadnormatywnego zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, 

długoterminowy, stały, neutralny. 

 

10.5. Powietrze i klimat 

 

Projekt zmiany studium może bezpośrednio oddziaływać na powietrze atmosferyczne w 

związku z pojawieniem się nowych źródeł emisji do powietrza. Pojawienie się nowej zabudowy 

może spowodować pojawienie się nowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

 emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele energetyczne w gospodarstwach 

domowych, 

 emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych (ruch pojazdów po drogach lokalnych). 

Na terenie gminy występuje wiele punktowych źródeł zanieczyszczenia powietrza. 

Największymi emitorami, wprowadzającymi zanieczyszczenia do powietrza są głównie obiekty 

publiczne i zakłady przemysłowe. Istotną rolę odgrywa również tzw. niska emisja oraz emisja 

komunikacyjna. Duży udział w emisji ogólnej posiada niska emisja ze źródeł rozproszonych 

(paleniska domowe, lokalne kotłownie, w których wykorzystywany jest głównie węgiel i drewno). 

Pod kątem wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłów dla zabudowy przewidzianej 

w ww. projekcie zmiany studium należy zauważyć, iż obszar przewidziany do zabudowy w 

stosunku do całej gminy jest stosunkowo niewielki, nie przewiduje się ponadnormatywnych 

przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w atmosferze. Dlatego też przewidywane 

oddziaływanie na powietrze i klimat będzie miało charakter bezpośredni, długoterminowy, stały, 

neutralny. 

Oddziaływanie na środowisko z ruchu pojazdów (komunikacyjne) powinno utrzymywać 

się na obecnym poziomie. Ewentualnie powstaną krótkoterminowe wzrosty emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych z wznoszeniem zabudowy - maszyny 

budowlane. W związku z proponowanymi ustaleniami zawartymi w projekcie studium - nie 

przewiduje się wpływu na klimat. 

Przewiduje się ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z emisji pyłów i szkodliwych 

gazów, pochodzących z gospodarstw domowych, w których następuje spalanie tradycyjnych 

źródeł energii (tzw. „emisji niskiej”), poprzez ograniczenie stosowania tradycyjnych paliw na 

rzecz niskoemisyjnych źródeł energii: gazowych, olejowych i odnawialnych, a także poprzez 

wykonywanie termomodernizacji budynków. 
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10.6. Powierzchnia ziemi i gleby 

 

Następstwem realizacji ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium będzie 

powiększenie areału gruntów wykluczonych z użytkowania rolniczego i terenów otwartych oraz 

zmiany użytkowania gruntów na rzecz zabudowy mieszkaniowej, i rekreacyjnej. 

Ustalenia projektu mogą powodować przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery i 

powierzchni ziemi, związane przede wszystkim z pracami ziemnymi, wykonywanymi podczas 

powstawania nowych terenów zainwestowania, możliwe jest wystąpienie wtedy niewielkiego, 

chwilowego, negatywnego oddziaływania. Antropogeniczne przeobrażenia powierzchni ziemi 

związane będą głównie z działaniami techniczno-inżynierskimi. Zasięg tych zmian 

warunkowany jest przede wszystkim głębokością prowadzonych prac ziemnych. 

Zmiany te będą miały charakter punktowy w odniesieniu do powierzchni gminy i nie 

spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania, w tym znaczących przekształceń rzeźby 

terenu, o których to mowa w przepisach powoływanych we wcześniejszych rozdziałach 

prognozy. 

Na badanym obszarze występują grunty podlegające ochronie tj. klasy I-III. Dotyczy to 

terenów położonych w obrębie Ostrowin. Ewentualna zmiana przeznaczenia gruntów rolnych 

na cele nierolnicze wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na etapie 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczenie kierunku 

rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej w dokumencie studium nie stanowi o zmianie 

przeznaczenia gruntu rolnego, dlatego też nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 

grunty wysokich klas bonitacyjnych, które zakłada się, iż pozostaną w dotychczasowym 

użytkowaniu.   

 

10.7. Krajobraz 

 

Krajobraz jako jeden z elementów środowiska naturalnego jest dobrem, które powinno 

podlegać powszechnej ochronie. Ochrona krajobrazu dotyczy przede wszystkim cech 

widokowych i wartości estetycznych obszaru. Ocena oddziaływań wizualnych jest jedną z 

najbardziej subiektywnych elementów oceny oddziaływania ustaleń studium na środowisko. 

Obszary w obrębach Lubajny i Ostrowin wykorzystywane są rolniczo, nie prezentują 

znacznych wartości krajobrazowych. Obszary w obrębach Mała Ruś, Kajkowo i Stare Jabłonki, 

to niezainwestowane działki zlokalizowane pomiędzy istniejącą już zabudową miejscowości (co 

z uwagi na brak zagospodarowania odbiega od uporządkowanego krajobrazu w sąsiedztwie). 

Obszary w obrębach Mała Ruś (m. Ruś Mała) i Lipowiec to obszary już zagospodarowane i 

zmiana dokonana w studium, polegająca na ich ujawnieniu w dokumencie, nie będzie miała 

wpływu na krajobraz.  

Przewiduje się, iż kierunki rozwoju przedstawione w projekcie zmiany studium wprowadzą 

ład przestrzenny na omawianych terenach, co powinno doprowadzić do polepszenia lokalnego 

krajobrazu. Ewentualne oddziaływania negatywne będą ograniczone do czasu trwania realizacji 

zainwestowania, właściwie do czasu uporządkowania terenu po zakończeniu prac 

budowlanych. W fazie eksploatacji oddziaływanie będzie neutralne, ponieważ planowane 

inwestycje znajdują się w większości w otoczeniu obszarów zurbanizowanych. 

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu nowej zabudowy na krajobraz 

wprowadzono szereg ustaleń. Określone zostały m.in. wskaźniki i parametry, które powinny być 
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uwzględnione w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Projekt studium ustala, iż nowa zabudowa mieszkaniowa powinna nawiązywać do 

lokalnych tradycji zabudowy w zakresie skali i gabarytów zabudowy, geometrii i kolorystyki 

dachów, wielkości działki i rodzaju materiałów wykończeniowych co spowoduje, że nowo 

powstające budynki wpiszą się w już istniejące budownictwo. 

 

 

 

10.8. Zasoby naturalne 

 

Projekt zmiany studium nie będzie miał istotnego wpływu na zasoby nieodnawialne z 

uwagi na brak ich występowania na badanym terenie. 

 

10.9. Klimat akustyczny 

 

Najbardziej uciążliwy na terenie gminy Ostróda jest hałas komunikacyjny – drogowy 

związany z drogami krajowymi Nr 7 i Nr 16. Z uwagi na brak wystarczających badań 

monitoringowych trudno jest oceniać wpływ ruchu drogowego na lokalny (miejscowy) klimat 

akustyczny. Tereny opracowywanej zmiany studium położone są w znacznych odległościach 

od głównego układu komunikacyjnego gminy tworzonego przez drogi krajowe, z tego względu 

nie będą one narażone na uciążliwości od tych dróg. Tereny opracowania zlokalziowane są przy 

drogach uzupełniającego układu komunikacyjnego tj. przy mniej uczęszczanych drogach 

powiatowych i gminnych. Zagrożenia akustyczne dla terenów nie będą znaczące. 

Najważniejszym czynnikiem redukującym, kompensującym zwiększone tło akustyczne 

może być poprawa jakości dróg lub/i budowa nowych połączeń komunikacyjnych odciążających 

obecnie użytkowane drogi. 

W zakresie ochrony przed hałasem projekt studium sugeruje, iż należy podejmować 

działania mające na celu: 

 działania realizacyjne polegające na budowie nowych tras komunikacyjnych lub 

modernizacji istniejących, 

 działania techniczne związane ze stosowaniem cichych nawierzchni jezdni, wymianą 

okien na dźwiękoszczelne, a także budową ekranów przeciwhałasowych, 

 działania organizacyjne umożliwiające wyeliminowanie przejazdów przez miejscowości 

ciężkich i akustycznie dokuczliwych pojazdów, 

 uciążliwości powodowane hałasem powinny być ograniczane już na etapie prac 

planistycznych poprzez np. zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy powierzchnią 

terenów zabudowanych i terenów otwartych, właściwą lokalizację obiektów uciążliwych, 

 wskazanym jest zachowanie i wydzielenie stref ciszy, szczególnie na terenach ośrodków 

wypoczynkowych, 

 podstawowym celem w zakresie likwidacji zagrożeń akustycznych na terenie gminy 

Ostróda powinno być utrzymanie poziomu hałasu poniżej wartości dopuszczalnych lub na 

poziomie dopuszczalnym. 

Wymagany standard akustyczny środowiska ustalany jest w zależności od rodzaju terenu 

i jego funkcji. Należy podkreślić, że o hałasie i o normach akustycznych mówi się tylko w 

odniesieniu do miejsc stałego lub wielogodzinnego przebywania ludzi. Studium przewiduje 
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zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wynikających z przepisów 

odrębnych przewidzianych dla terenów objętych ochroną akustyczną. 

Studium obejmuje niewielki obszar, tak więc można stwierdzić, że nowo powstałe 

inwestycje nie spowodują istotnych emisji hałasu oraz pogorszenia klimatu akustycznego w 

najbliższym otoczeniu. Nie przewiduje się również wzrostu hałasu skumulowanego (z nowych i 

istniejących źródeł). 

 

10.10. Zabytki i dobra materialne 

Podczas fazy realizacji poszczególnych inwestycji nie przewiduje się oddziaływań na 

zabytki wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Na terenach 

objętych zmianą studium nie zidentyfikowano obiektów lub obszarów zabytkowych 

podlegających ochronie. Niemniej jednak zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy uwzględniono ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia 

oraz innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. W 

przypadku napotkania zabytku, na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego należy ustalić właściwy sposób ochrony tych zabytków, a zwłaszcza obiektów 

o szczególnych walorach kulturowych i historycznych poprzez odpowiednie działania 

konserwatorskie. 

Dwa spośród terenów położone są przy granicy z pomnikiem historii „Kanał Elbląski”, 

jednakże zaprojektowane kierunki rozwoju nie stanowią zagrożenia dla zabytku, pomnik historii 

podlega ochronie na podstawie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, w której zawarte są 

wytyczne, zakazy i nakazy obowiązujące dla tego typu zabytków archeologicznych.  

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda nie spowoduje negatywnego oddziaływania na dobra materialne mieszkańców gminy. 

Planowane inwestycje, nowa zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz turystyki i rekreacji, nie 

spowodują ingerencji w istniejącą zabudowę mieszkaniową działek sąsiednich, a tym samym 

nie zniszczą dóbr materialnych do nich przynależnych. 

 

10.11. Oddziaływanie na warunki życia ludzi 

Projekt zmiany studium może mieć wpływ na warunki życia ludzi w związku z 

przewidzianymi w studium inwestycjami. Do negatywnych oddziaływań realizacji zmiany 

studium należy wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczeń na terenach nowej zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, a także tych generowanych przez ruch pojazdów. 

W zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego wpływ na warunki życia 

społeczności lokalnych mają przede wszystkim standardy zagospodarowania terenu i stopień 

zaspokojenia potrzeb bytowych. 

Ważnym czynnikiem będzie zapewnienie odpowiedniej ilości terenów przeznaczonych 

pod zabudowę, zatrzymanie migracji mieszkańców i poprawa materialnego poziomu życia 

poprzez zatrudnienie w sektorach budownictwa i turystyki. Rozwój poczucia stabilizacji i 

harmonii w miejscowościach, a także polepszanie się warunków życia i zdrowia (sieci 

kanalizacji, wodociągi, poprawa dróg) wpłyną pozytywnie na warunki życia mieszkańców. 

Na terenach objętych opracowaniem nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności 

i jej mienia wynikające z możliwości osuwania się mas ziemnych. Natomiast występują tereny 
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zagrożenia powodzią w niewielkim fragmencie obszaru zlokalizowanego w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Wałdowo. W odniesieniu do tych obszarów studium ustala, iż zagospodarowanie 

terenów w granicach tych obszarów jest ograniczone i powinno odbywać się na zasadach 

określonych w Ustawie Prawo wodne. 

Podsumowując, dostosowanie nowej zabudowy wyglądem i charakterem do istniejących 

już zabudowań regionalnych oraz właściwe zagospodarowanie terenu planowanych inwestycji, 

z zastosowaniem niezbędnej zieleni izolacyjnej spowoduje, że można będzie z powodzeniem 

wykluczyć negatywne oddziaływanie na warunki życia ludzi zamieszkałych najbliżej terenów 

objętych zmianami. 

10.12. Oddziaływanie na tereny sąsiednie 

1) Dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś (m. Wałdowo) sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna tereny aktualnie 
wykorzystywane rolniczo 

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji oraz tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej 

teren usług turystyki i 
zieleń urządzoną 

wschodnia zabudowa miejscowości 
Wałdowo (mieszkaniowa 
jednorodzinna, dalej 
turystyczna) 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
mieszkaniowo-usługowej, 
wielorodzinnej 

południowa tereny 
niezagospodarowane 

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej 

tereny usług turystyki, 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

zachodnia jezioro Drwęckie wody powierzchniowe - 

Kierunek zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz turystyki i rekreacji ustalone w 

projekcie studium dla przedmiotowego terenu wpisuje się w otoczenie, jak wskazano to w 

powyższej tabeli, jest to teren otoczony tożsamymi funkcjami, wobec czego nie przewiduje się 

negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie.  

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

2) Dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś (m. Ruś Mała) sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna droga gminna, tereny lasu lasy, zabudowa mieszkaniowa i 
usługowa 

brak 

wschodnia tereny lasu lasy brak 

południowa jezioro Pauzeńskie wody powierzchniowe brak 

zachodnia tereny ośrodka 
wypoczynkowego i tereny 
rolnicze 

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji 

brak (w opracowaniu 
miejscowy plan - 
przeznaczenie pod usługi 
turystyki) 

Wskazany w zmianie studium obszar istniejącej zabudowy turystyki i rekreacji jest 

odzwierciedleniem aktualnego sposobu użytkowania terenu. Wraz z terenami położonymi na 

zachód, obszar stanowi kompleks ośrodka wypoczynkowego, w skład którego wchodzą 

indywidualne domki letniskowe. Oddziaływanie na tereny sąsiednie nie ulegnie zmianie na skutek 

uregulowań wprowadzonych w dokumencie zmiany studium. Nie przewiduje się również 
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negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar opracowania zmiany studium.  

3) Dla terenu położonego w obrębie Mała Ruś (m. Warlity Wielkie) sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna tereny nieużytkowane, 
dalej stawy i jezioro Szeląg 
Wielki  

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji, tereny zieleni 
urządzonej i nieurządzonej, 
wody powierzchniowe 

tereny rekreacji 
indywidualnej, teren zieleni 
urządzonej 

wschodnia stawy, użytkowane 
rekreacyjnie 

tereny zieleni urządzonej i 
nieurządzonej, 

teren lasu i zieleni 
urządzonej 

południowa zabudowa hotelowa, dalej 
zabudowa miejscowości 
(jednorodzinna, 
wielorodzinna i 
rekreacyjna) 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

teren zabudowy usługowej 

zachodnia tereny nieużytkowane tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji 

tereny rekreacji 
indywidualnej 

Zmiana kierunku rozwoju z zabudowy turystyki i rekreacji na zabudowę mieszkaniową i 

usługową będzie nawiązywała do kierunku ustalonego w studium dla terenów położonych na 

południu. Ustalony kierunek wpisuje się więc w otoczenie i nie będzie stanowił dysharmonii dla 

danego obszaru. Z uwagi na kontynuację kierunku przewidzianego w części południowej, 

ustalony dla terenu kierunek nie będzie wywierał negatywnego oddziaływania na tereny 

sąsiednie.  

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

4) Dla terenu położonego w obrębie Lubajny sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna tereny rolnicze, lasy tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz tereny lasu 

brak 

wschodnia tereny rolnicze, dalej 
zabudowa miejscowości 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, tereny 
skoncentrowanej działalności 
gospodarczej, w tym produkcji, 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

brak 

południowa droga powiatowa, dalej 
pojedyncze zabudowania 
mieszkaniowe i teren kolei 

tereny dróg, tereny zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej 

brak 

zachodnia tereny rolnicze oraz 
zabudowa mieszkaniowa i 
dalej usługowa (zakład 
przetwórstwa drzewnego) 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, tereny 
skoncentrowanej działalności 
gospodarczej, w tym produkcji, 

brak 

Teren zamiany studium położony jest w niedalekiej odległości od zabudowań 

miejscowości i stanowić będzie kontynuację tej zabudowy. Przy analizowaniu zasadności 

zaprojektowanej omawianej funkcji, na danym obszarze, należy wziąć pod uwagę postępujący i 

nieunikniony rozwój urbanizacji związany z rozwojem miejscowości, a także bliskością miasta 

Ostróda. Dostęp do dróg publicznych dodatkowo ułatwi rozwój projektowanej funkcji niniejszego 

terenu, a stosunkowo bliska odległość miejscowości umożliwi włączenie analizowanych terenów 

w infrastrukturę techniczną tej miejscowości. Nie przewiduje się więc istotnych oddziaływań 
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projektowanego kierunku rozwoju na tereny sąsiednie. Nieznaczne uciążliwości dla 

przedmiotowego terenu mogą być generowane przez pobliski zakład przetwórstwa drzewnego. 

5) Dla terenu położonego w obrębie Kątno sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna lasy teren gminy Łukta – tereny lasu brak 

wschodnia lasy, tereny rolnicze teren gminy Łukta – tereny lasu brak 

południowa droga gminna, dalej tereny 
rolnicze i zabudowa 
mieszkaniowa i rekreacyjna 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

brak 

zachodnia pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa, dalej zieleń 
i jezioro Szeląg Wielki 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, dalej wody 
powierzchniowe 

tereny zabudowy  
mieszkaniowo-usługowej, 
zieleni i lasu 

Obecne przeznaczenie w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową nie 

zostało zrealizowane, co pozwala stwierdzić, iż przedmiotowy teren wymaga zmiany 

przeznaczenia. Wskazany kierunek zabudowy turystyki i rekreacji pozwoli na zmianę 

przeznaczenia terenu pod tereny rekreacji indywidualnej. Takie rodzaj zabudowy ze względu na 

swój czasowy charakter nie będzie uciążliwym sąsiedztwem dla otoczenia. Ponadto na terenach 

w kierunku południowo-zachodnim zlokalizowana jest tego typu zabudowa, wiec wyznaczony 

kierunek stanowi kontynuację istniejącej w pobliżu zabudowy.  

Sąsiedztwo obszaru objętego zmianą nie będzie generowało uciążliwości dla 

postulowanej funkcji. 

6) Dla terenu położonego w obrębie Stare Jabłonki sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna zabudowa rekreacyjna i 
usługowa miejscowości 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

teren rekreacji 
indywidualnej, usług handlu 

wschodnia zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji 

teren rekreacji 
indywidualnej 

południowa zabudowa mieszkaniowa tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

brak 

zachodnia droga powiatowa, 
zabudowa usługowa 
(związana z 
funkcjonowaniem hotelu), 
jezioro Szeląg Mały 

tereny zabudowy turystyki i 
rekreacji 

brak 

Kierunek rozwoju dla przedmiotowego terenu nie uległ zmianie, projekt studium 

podtrzymuje ustanowiony teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej dla tego terenu. Zmianie 

uległ jedynie zapis dopuszczający realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednakże 

obwarowany jest zasadami, które mają zapewnić, że planowana funkcja wpisze się charakterem 

w otoczenie, nie będzie stanowić dysharmonii i dominanty w terenie. 

Z uwagi na to, iż podtrzymany kierunek zabudowy mieszkaniowo-usługowej wpisuje się w 

otoczenie – w istniejące zabudowania miejscowości Stare Jabłonki, jego oddziaływanie będzie 

miało charakter neutralny, nie wpłynie znacząco  na tereny sąsiednie o podobnej lub tożsamej 

funkcji. 

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  
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7) Dla terenu położonego w obrębie Idzbark sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna droga powiatowa, dalej 
tereny lasu 

tereny lasu brak 

wschodnia tereny lasu tereny lasu brak 

południowa tereny rolnicze tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

brak 

zachodnia pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, dalej tereny 
rolnicze 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

brak 

Ze względu na oddalenie od istniejącej zabudowy, projektowany kierunek rozwoju nie 

będzie stanowił uciążliwości dla terenów sąsiednich. Planowana inwestycja w postaci zabudowy 

rekreacji indywidualnej, ze względu na czasowy charakter (użytkowanie w okresie letnim) nie 

będzie generowała oddziaływań na otoczenie.  

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

8) Dla terenu położonego w obrębie Lipowiec sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna jezioro Sement Mały wody powierzchniowe brak 

wschodnia tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

południowa teren drogi, tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, dalej teren 
rolniczy 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

brak 

zachodnia teren lasu, teren 
nieużytkowany  

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, teren lasu 

teren zieleni naturalnej, 
lasu, teren zabudowy 
turystyczno-
wypoczynkowej, sportu i 
rekreacji 

Wskazany w zmianie studium obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej jest 

odzwierciedleniem aktualnego sposobu użytkowania terenu. Teren ten stanowi kontynuację i 

uzupełnienie „luki” w kierunkach zabudowy ustalonych dla terenów sąsiednich. Ze względu na 

fakt, iż na terenie występuje już zabudowa, kierunek jest nieznacznie poszerzony, wprowadzona 

zmiana nie będzie niosła za sobą negatywnego oddziaływania na tereny sąsiednie, gdyż jest 

kontynuacją aktualnego zagospodarowania.    

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

9) Dla terenu położonego w obrębie Kajkowo sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna droga gminna, dalej tereny 
rolnicze i zabudowy 
mieszkaniowej 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 
mieszkaniowo-usługowa, 
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wielorodzinnej wielorodzinna 

wschodnia tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna 

południowa tereny rolnicze tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

zachodnia tereny rolnicze, dalej tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

 

W związku położeniem wśród terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej i terenów 

przeznaczonych pod taką zabudowę oraz bliskością miasta Ostróda, podtrzymany w projekcie 

zmiany studium kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie powinien generować 

negatywnego oddziaływania na obszary sąsiednie. Wprowadzona zmiana polegająca na 

ustanowieniu dla przedmiotowego terenu podstrefy S2a polityki przestrzennej nieznacznie 

zmienia parametry możliwej zabudowy, jednakże nie na tyle, by mogło to zaburzyć harmonię 

terenu. Należy stwierdzić, iż teren ten będzie stanowić dobre uzupełnienie i rozszerzenie funkcji 

sąsiednich, zachowując przy tym zasadę ładu przestrzennego. 

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

10) Dla terenu położonego w obrębie Ostrowin (dz.123/12) sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 
użytkowanie 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 

północna droga powiatowa, dalej 
tereny rolnicze i zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej 

brak 

wschodnia tereny rolnicze i zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, 

brak 

południowa tereny rolnicze tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, tereny lasu 

brak 

zachodnia tereny rolnicze, tereny lasu tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, tereny lasu 

brak 

 

Wyznaczona dla ww. obszarów zabudowa mieszkaniowa i usługowa będzie stanowić 

kontynuację zabudowy miejscowości Ostrowin. Pomimo znacznej powierzchni przeznaczonej 

pod zabudowę (przewiduje się, iż będzie ona mniejsza niż kierunek wyznaczony w studium, ze 

względu na występowanie gruntów chronionych wysokich klas bonitacyjnych) nie przewiduje się 

znacznych uciążliwości dla terenów ze względu na kontynuację charakteru zabudowy już 

istniejącej. Należy mieć na uwadze postępujący i nieunikniony rozwój urbanizacji związany z 

rozwojem miejscowości. Dostęp do dróg publicznych dodatkowo ułatwi rozwój projektowanej 

funkcji niniejszego terenu, a stosunkowo bliska odległość miejscowości umożliwi włączenie 

analizowanych terenów w infrastrukturę techniczną tej miejscowości.  

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

11) Dla terenu położonego w obrębie Ostrowin (dz.65/5) sąsiedztwo stanowią: 

strona świata aktualne 
zagospodarowanie/ 

kierunek rozwoju określony w 
studium  

przeznaczenie w 
miejscowym planie 
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użytkowanie 

północna pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, tereny 
zieleni i tereny rolnicze 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, tereny lasu 

brak 

wschodnia pojedyncza zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, tereny 
zieleni, dalej droga 
powiatowa i teren lasu 

tereny lasu brak 

południowa tereny lasu tereny lasu brak 

zachodnia droga gminna, tereny lasu, 
zieleni 

tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

brak 

 

Wskazany w zmianie studium obszar istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej jest 

odzwierciedleniem aktualnego sposobu użytkowania terenu, kierunek zabudowy wskazany w 

zachodniej części terenu stanowić będzie kontynuację istniejącej zabudowy. Z tego względu nie 

przewiduje się, aby projektowany kierunek zabudowy mógł negatywnie oddziaływać na tereny 

sąsiednie. 

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania terenów sąsiednich na obszar 

opracowania zmiany studium.  

 

11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru 
 

W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Ostróda zaplanowano i wprowadzono szereg działań mających na celu ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze: 

 w celu ochrony wód zakłada się podjęcie działań zmierzających do: 

(wody powierzchniowe) 

 uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w tym: całkowitego wyeliminowania zrzutów 

nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków (komunalnych i 

przemysłowych) do wód otwartych; 

 restrykcyjnego przestrzegania zasady równoległego uzbrajania terenów przeznaczonych 

pod zabudowę w infrastrukturę techniczną, służącą ochronie środowiska (równoległe i 

obowiązkowe wprowadzenie kanalizacji sanitarnej, likwidacja zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe). Idealnym rozwiązaniem byłaby budowa lokalnych oczyszczalni 

ścieków w obrębie zabudowy rozproszonej, a co za tym idzie likwidacja zbiorników 

bezodpływowych; 
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 zwiększania retencji gruntowej poprzez tworzenie w miarę możliwości zbiorników 

retencyjnych dla wód opadowych oraz dążenie do zachowania jak największej ilości 

powierzchni nieutwardzonych; 

 zachowania istniejących cieków wodnych jako otwartych (poza uzasadnionymi 

przypadkami); 

 likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci; 

 ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze 

źródeł rolniczych poprzez stosowanie „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej”; 

 ochrony obrzeży cieków wodnych, jezior i kanałów przed grodzeniem i zabudową poprzez 

pozostawianie pasa terenu – bufora zieleni jako niezbędnego filtra biologicznego; 

 zwiększania lesistości oraz rozbudowy zbiorników małej retencji w oparciu o obowiązujący 

program zwiększania małej retencji, szczególnie na obszarze Garbu Lubawskiego (rejon 

Wzgórz Dylewskich); 

 wdrażania niskowodochłonnych technologii w nowo powstających oraz istniejących 

przedsięwzięciach inwestycyjnych (tj.: zakładach przemysłowych); 

 ochrony terenów zagrożonych powodziami i podtopieniami określonymi (wydzielonymi) na 

podstawie materiałów z RZGW w Gdańsku- na mapie zagrożenia powodziowego i mapie 

ryzyka powodziowego opracowanych w ramach projektu „Informatyczny system osłony kraju 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” oraz w Studium ochrony przeciwpowodziowej, poprzez 

stosowanie odpowiedniej polityki w zagospodarowaniu przestrzennym terenów, szczególnie 

w zakresie polityki lokalizacyjnej i użytkowania terenu; 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu w granicach własnych działek na 

terenach zabudowy mieszkaniowej o niskim i średnim wskaźniku intensywności; 

 określenie w planach miejscowych zasad zagospodarowania zapewniających gromadzenie, 

przechowywania i odpływ wód opadowych i roztopowych; 

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenach 

przewidzianych do urbanizacji.  

(wody podziemne) 

‒ właściwym zagospodarowaniu obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych i stref 

ochronnych ujęć komunalnych, a szczególnie ujęć o małej izolacji; 

‒ eliminacji zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków 

(komunalnych i przemysłowych) do wód otwartych, 

‒ restrykcyjnym przestrzeganiu zasady równoległego uzbrajania terenów pod zabudowę w 

infrastrukturę techniczną służącą ochronie środowiska (równoległe i obowiązkowe 

wprowadzenie kanalizacji sanitarnej, likwidacja zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

ciekłe), 

‒ ograniczeniu i eliminowaniu wykorzystania wód podziemnych do celów innych niż 

zaopatrzenie ludności w wodę pitną oraz stosowanie do celów technologicznych w przemyśle 

spożywczym i farmaceutycznym, 
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‒ budowie systemów kanalizacji sanitarnej w pierwszej kolejności w miejscowościach 

zwodociągowanych oraz położonych na obszarach występowania wód podziemnych bez 

izolacji, 

‒ zwiększeniu skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych przed ilościową i jakościową 

degradacją na skutek nadmiernego eksploatowania, przenikania zanieczyszczeń z 

powierzchni ziemi w szczególności z terenów zurbanizowanych, 

‒ opracowaniu programu zalesień gruntów nad zbiornikami wód gruntowych na obszarach bez 

izolacji, ochronie wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące 

ze źródeł rolniczych poprzez stosowanie „kodeksu dobrej praktyki rolniczej”, 

‒ ochronie wód podziemnych na terenach bez izolacji i o zróżnicowanej izolacji polegającej na: 

zakazie lokalizacji ferm w technologii gnojowicowej oraz rolniczego zagospodarowania 

gnojowicy, zakazie lokalizacji ferm zwierząt futerkowych, zakazie lokalizacji przemysłu poza 

rzemiosłem usługowym i drobną wytwórczością o charakterze nieuciążliwym, zakazie 

lokalizacji wysypisk, wylewisk, grzebowisk, mogilników, nakazie rozwiązania gospodarki 

wodno-ściekowej w istniejącej i projektowanej zabudowie mieszkaniowej i rekreacyjnej. 

 
 w celu ochrony przed zagrożeniami związanymi z terenami osuwiskowymi 

 dla wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych lokalizowanych w pobliżu w/w terenów zaleca 

się wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zawierającej m.in. ocenę 

stabilności osuwiska oraz wpływu projektowanej inwestycji na jego stabilność, określającej 

warunki geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych, sposoby przeciwdziałania 

procesom osuwiskowym i preferowane zabezpieczenia techniczne chroniące przed ich 

uruchomieniem. 

 w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo 

 respektowanie zapisów zawartych w Planie Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz 

Dylewskich; 

 respektowanie ustaleń określonych w rozporządzeniach dotyczących zakazów i nakazów na 

obszarach chronionego krajobrazu, 

 zachowanie możliwie największej ciągłości systemu przyrodniczego, w tym dążenie do 

integracji rozproszonych fragmentów zieleni, ochronę istniejących i realizację nowych 

powiązań z terenami otaczającymi, z systemem regionalnym i krajowym, 

 utrzymanie ciągłości dolin rzek i cieków, w tym zwłaszcza Doliny Drwęcy jako osnowy 

ekologicznej gminy, bez możliwości nieuzasadnionego kanalizowania cieków otwartych, 

 zwiększanie powierzchni terenów zieleni otwartej poprzez podjęcie działań propagujących 

zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej, nieużytków i terenów 

zrekultywowanych, 

 wprowadzenie na terenach o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania 

minimalnych wskaźników dotyczących zachowania powierzchni biologicznie czynnych, 

 wykonywanie i przeprowadzanie połączeń komunikacyjnych, napowietrznych i podziemnych 

rurociągów, linii kablowych oraz innych obiektów liniowych w sposób zapewniający ochronę 

walorów krajobrazowych, a także minimalizację negatywnego oddziaływania inwestycji na 

środowisko przyrodnicze, 
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 zachowanie korytarzy ekologicznych przy projektowaniu zespołów urbanistycznych, 

 ochronę ciągłości korytarzy ekologicznych poprzez zakaz wprowadzania barier 

ekologicznych (np. pełnych ogrodzeń) na terenach zieleni, 

 wykorzystanie programów rolnośrodowiskowych, jako instrumentu ochrony cennych 

gatunków flory i fauny na terenach rolniczych, 

 stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin (np. koszenie łąk, usuwanie 

gatunków drzewiastych). 

 
 w celu ochrony powietrza 

 tworzenie pasów zieleni, szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz rozmieszczanie 

ich w sposób wspomagający przewietrzanie obszarów szczególnie narażonych na 

kumulowanie zanieczyszczeń, 

 likwidację istniejących lokalnych kotłowni wysokoemisyjnych (głównie węglowo-koksowych) 

oraz zastępowanie ich proekologicznymi źródłami ogrzewania, czyli stosowanie wysokiej 

jakości nośników energii i paliw niskoemisyjnych (gaz, olej opałowy, itp.) oraz wprowadzanie 

odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, (m.in. słonecznej, wodnej, 

geotermalnej z wyłączeniem elektrowni wiatrowych), 

 ograniczenie lub wyeliminowanie zanieczyszczeń ze strony zakładów przemysłowych, 

wdrażanie technologii przyjaznych środowisku (BAT /Best Available Techniques), 

stosowanie nowych technologii i instalowanie w zakładach przemysłowych urządzeń 

odpylających, propagowanie działań zmierzających do wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW (m.in. słonecznej, wodnej, geotermalnej), 

 działania proekologiczne wynikające z polityki transportowej (poprawa jakości paliwa, 

promocja środków transportu zbiorowego, organizacja płynnego ruchu komunikacyjnego, 

popularyzacja ruchu rowerowego itp.) - istotnym elementem jest również dbałość o czystość 

ulic w terenach zabudowanych, powodujących wtórną emisję niezorganizowaną z 

zakurzonych ulic (potęgowaną przez ruch pojazdów), 

 rozwój monitoringu powietrza i badań nad jego jakością. 

 

12. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 
 

Ze względu na lokalny charakter działań inwestycyjnych przewidzianych w studium oraz 

znaczne oddalenie od granic Rzeczpospolitej nie przewiduje się możliwości wystąpienia 

oddziaływania transgranicznego. 

 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Niniejsze opracowanie stanowi Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną dla 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda.  

Celami prognozy są: ocena potencjalnych zmian stanu środowiska gminy, stwierdzenie 
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jakie przeobrażenia w środowisku nastąpią na skutek realizacji zagospodarowaniu terenu 

zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie zmiany studium, identyfikacja obszarów objętych 

przewidywanym, znaczącym oddziaływaniem na środowisko i jego elementy składowe, 

zaproponowanie rozwiązań, które zapobiegałyby, ograniczały lub przyrodniczo kompensowały 

negatywne oddziaływania na środowisko, ocena możliwości oddziaływań transgranicznych. 

Celem wykonania projektu zmiany studium jest określenie lub zmiana kierunków rozwoju 

obszarów położonych w obrębach: Mała Ruś, Lubajny, Kajkowo, Lipowiec, Idzbark, Kątno, 

Ostrowin oraz Stare Jabłonki. Opracowanie obejmuje obszary zgodnie z granicami określonymi 

w uchwałach Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.  

Przedmiotem zmiany studium jest przede wszystkim ustalenie kierunków dla przedmiotowych 

terenów, spełniających aktualne oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, co w dalszej 

perspektywie umożliwi sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z 

zachowaniem ładu przestrzennego oraz potrzeb ochrony najcenniejszych walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych. 

W niniejszej prognozie przedstawiono istniejący stan środowiska przyrodniczego 

uwzględniając położenie gminy, budowę geologiczną, wody powierzchniowe i podziemne, szatę 

roślinną i warunki klimatyczne. 

Na tle uwarunkowań przedstawiono stan środowiska, a w tym czystość i źródła 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

źródła ich zanieczyszczeń, warunki klimatu akustycznego i źródła powstawania hałasu oraz 

warunki życia ludzi. Surowce naturalne i dobra materialne nie zostały przeanalizowane z racji 

braku ich występowania na omawianych terenach. Opisano warunki geologiczne i glebowe. 

Wskazano wszelkie wody zarówno podziemne jak i powierzchniowe oraz dokonano krótkiej ich 

charakterystyki. Opisano warunki klimatyczne. Opisano i scharakteryzowano stan powietrza 

atmosferycznego. Scharakteryzowano tło akustyczne. 

Opisano zagrożenia, wyniki realizacji oraz działania kompensacyjne redukujące 

negatywne oddziaływanie na środowisko zapisów studium. 

Prognoza oddziaływania na środowisko wykazała, że proponowany nowy sposób 

zagospodarowania na obszarze objętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego w pewnym stopniu zmieni dotychczasową strukturę przestrzenną gminy, a także 

wywoła określone skutki w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru 

zmian. Oddziaływania na środowisko spowodowane przez realizację ustaleń projektowanego 

studium będą zróżnicowane, jednakże  w ogólnym ujęciu nie stwierdza się znaczącego 

negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, co więcej 

wprowadzona zmiana może powodować jego poprawę lub służyć jego ochronie. 

W projekcie dokumentu nie brano pod uwagę rozwiązań alternatywnych. Podjęta przez 

Radę Gminy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego określiła zamierzenia samorządu lokalnego. 

Jedynym rozwiązaniem alternatywnym byłoby odstąpienie od sporządzenia zmiany studium. 

Skutkowałoby to jednak utrzymaniem kierunków zagospodarowania przestrzennego i zasad 

polityki przestrzennej przewidzianej w aktualnie obowiązującym dokumencie. 

Na etapie projektu zmiany studium nie wprowadza się konkretnych rozwiązań mających 

na celu analizę skutków realizacji oraz częstotliwości jej prowadzenia. 

Studium jako dokument o charakterze strategicznym nie jest podstawą do realizacji 

poszczególnych przekształceń. Ich realizacja może nastąpić dopiero po uchwaleniu planów 

miejscowych, w których można ustalić metody analizy skutków ich realizacji oraz propozycje prac 

kompensacyjnych. 
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14. Wnioski 
 

Obszary opracowania położone są w obrębach: Mała Ruś, Lubajny, Kajkowo, Lipowiec, 

Idzbark, Kątno, Ostrowin oraz Stare Jabłonki w otoczeniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

usługowej, turystycznej, a także terenów działalności rolniczej. 

W ślad za postępującymi zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ostróda 

oraz wynikającą z tego polityką rozwoju, analizowany w niniejszym dokumencie prognozy projekt 

zmiany studium wyznacza konkretne tereny, dla których ustanawia się nowe albo zmienia 

dotychczasowe kierunki rozwoju. Projekt Studium zmienia obowiązujące Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda (Uchwała Nr  XXXV/288/2021 z 

dnia 21.06.2021). 

Szczególnie ważnym zagadnieniem, które porusza dokument prognozy jest 

oddziaływanie nowo ustalonych kierunków rozwoju analizowanych terenów na środowisko, a w 

szczególności na obszary chronione. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż część omawianego 

obszaru znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy oraz 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich  

Położenie poszczególnych terenów objętych zmianą studium w granicach obszarów 

prawnie chronionych, warunkuje ich zagospodarowanie zgodne z przepisami wyższego rzędu, tj. 

ustawą o ochronie przyrody oraz przepisami uchwał sejmiku województwa odnoszących się  do 

form ochrony przyrody. W związku z tym, ustalenia zarówno dokumentu studium, jaki i 

sporządzanych na jego podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  nie 

będą naruszały zasad określonych w tych przepisach, co daje podstawę do stwierdzenia, iż 

środowisko przyrodnicze będzie dostatecznie chronione. Na terenie w obrębie geodezyjnym 

Lipowiec, który został włączony w granice zwartej zabudowy wsi, zgodnie z dopuszczonymi w 

OCHK odstępstwami, będą mogły zostać zlokalizowane obiekty budowlane w odległości 

mniejszej niż 100 m od linii brzegowej jeziora, jednak wyłącznie w miejscach niezadrzewionych. 

Zmiany wprowadzone w ustaleniach projektu zmiany studium nie będą miały 

negatywnego oddziaływania na najbliżej położone obszary Natura 2000, ze względu na odległość 

dzielącą obszar chroniony od obszarów zmian oraz ich stosunkowo niewielki stopień 

oddziaływań. 

Z uwagi na lokalizację obszarów zmian w rozwijających się częściach gminy Ostróda, 

wprowadzone kierunki rozwoju są nawiązaniem do już istniejącego zagospodarowania 

sąsiedniego, przez co ich oddziaływania będą zbliżone bądź nawet takie same, jak istniejącego 

już zagospodarowania, przez co nie będą stanowić dysonansu w otoczeniu. Ponadto lokalizacja 

taka zapewnia dostęp do infrastruktury drogowej i sieci uzbrojenia technicznego. Na większości 

terenów objętych zmianą sieci infrastruktury występują lub też zlokalizowane są w działkach 

sąsiednich (najczęściej w przyległych drogach). Jest to ekonomicznie opłacalne i korzystne dla 

gminy. 

Obszar badań znajduje się w JCWPd nr 39. Ogólna ocena stanu JCWPd jest dobra 

natomiast ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagrożona. Obszar 

opracowania znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

Wprowadzane zamiany kierunków zagospodarowania poszczególnych terenów nie wpłyną na 

stan i zasób wód podziemnych na terenie gminy. 

Część obszarów badań jest narażona na źródła zanieczyszczenia środowiska związane 

z transportem drogowym, do tego na analizowanym terenie występują zagrożenia hałasem 

związane z ruchem drogowym. Klimat akustyczny określony został jako dobry. 

Na części terenów objętych opracowaniem występują sieci elektroenergetyczne niskiego 
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i średniego napięcia, które mogą być źródłem generującym pola elektromagnetyczne. Na etapach 

sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny zostać 

uwzględnione odległości możliwej lokalizacji zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej od linii 

elektroenergetycznych, zgodnie z wytycznymi operatorów sieci, z uwzględnieni wszelkich 

uwarunkowań terenów.  

Na jednym z analizowanych obszarów, tj. w obrębie Mała Ruś zewidencjonowano obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat oraz raz 

na 100 lat. Studium wskazuje w tym zakresie konieczność uwzględniania zasad wynikających z 

przepisów ustawy Prawo wodne. Pozostałe obszary nie są narażone na ryzyko wystąpienia 

powodzi. 

Zmiany kierunków zagospodarowania analizowanych terenów, wprowadzone w wyniku 

opracowywania przedmiotowej zmiany studium, wynikają ze zmiany polityki przestrzennej gminy, 

podyktowanej rozwojem urbanizacyjnym gminy i miasta Ostróda.  

Podsumowując wszystkie przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje dotyczące 

charakterystyki badanych terenów, można stwierdzić, że nie wykryto przeciwwskazań do 

wyznaczenia przewidzianych w projekcie zmiany studium kierunków rozwoju dla poszczególnych 

terenów. Tereny te mogą stanowić obszar zabudowy, sprzyjając dalszemu rozwojowi gminy. 

Odnośnie głównych ustaleń, analizowany projekt studium nie zmienia znacząco obecnie 

obowiązującego dokumentu, za wyjątkiem analizowanego fragmentu terenu położonego w 

obrębie Kajkowo. Powyższa zmiana dotyczy wprowadzenia podstrefy polityki przestrzennej 

oznaczonej symbolem S2a, odróżniającej się od pozostałych terenów w strefie, podstawowymi 

wskaźnikami dotyczącymi zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów. 

Oceniając projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda należy stwierdzić, że uwzględnia on zasadę zrównoważonego 

rozwoju. Realizacja ustaleń dokumentu wiązać się będzie ze zmianami w środowisku 

przyrodniczym, jednakże w ogólnej ocenie oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie będzie 

znaczące pod warunkiem zastosowania wszystkich ustaleń określonych w projekcie dokumentu. 

Realizacja wszystkich zapisanych w studium przedsięwzięć powinna odbywać się w sposób 

ograniczający lub zapobiegający negatywnym skutkom środowiskowym. 
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15. Wykaz materiałów źródłowych 
 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano: 

1. Uchwała Nr XXXIX/331/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda dla terenu położonego w obrębach Kajkowo, Kątno, 

Lipowiec, Ostrowin, Stare Jabłonki, Lubajny i Mała Ruś, gmina Ostróda 

2. Uchwała Nr XLI/357/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

gmina Ostróda, 

3. Uchwała Nr XLI/358/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 48 położonej w obrębie Lipowiec, gmina 

Ostróda, 

4. Uchwała Nr XLI/361/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 10/10 oraz części dz. ew. Nr 40/3 i 41/4, 

położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, 

5. Uchwała Nr XLI/364/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda dla działki ew. Nr 392/9 położonej w obrębie Idzbark, 

gmina Ostróda 

6. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ostróda; 

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, 

podjętego Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda; 

8. Dane Urzędu Gminy Ostróda; 

9. Centralna Baza Danych Geologicznych; http://bazagis.pgi.gov.pl/; 

10. Dane Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu badawczego, 

http://igs.pgi.gov.pl/; 

11. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Ostróda; 

12. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/; 

13. Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko - mazurskiego z lat 2009 - 2014, 

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska; 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2018.142 t.j.); 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U.2016.2183); 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U.2014.1409); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz.U.2014.1408); 
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18. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Władysław Matuszkiewicz PWN, 

Warszawa 2001 r.; 

19. Potencjalna   roślinność   naturalna   Polski.    Mapa    poglądowa    w    skali 1: 300 000, 

arkusz 1 Pojezierze Wielkopolskie i Pojezierze Chełmińsko - Dobrzyńskie, PAN, W. 

Matuszkiewicz i inni, Warszawa 1995 r.; 

20. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład 

Badań Ssaków PAN, W. Jędrzejewski i inni, Białowieża 2012r.; 

21. Rośliny lasu liściastego, Tadeusz Traczyk, WSiP, Warszawa 1959 r.; 

22. Atlas roślin, R. Krzyściak-Kosińska, M. Kosiński, wyd. Pascal, Bielsko-Biała 2007 r.; 

23. Regionalizacja geobotaniczna Polski - Jan Marek Matuszkiewicz, IGiPZ PAN Warszawa, 

2008 r.; 

24. Geografia Regionalna Polski [J. Kondracki PWN 2013]; 

25. Ostoje ptaków w Polsce - wyd. OTOP; 

26. Polskie Normy: PN-75-E-05100-1: 1998, PN-EN-50341-1 oraz PN-EN-50423-1; 

27. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)ł 

28. Mapy Hydrogeologiczne, Szczegółowe Geologiczne, Geośrodowiskowe Polski w skali 1 : 

50 000; 

29. Mapy Glebowe w skali 1 : 5 000; 

30. Witryny internetowe: 

 http://geoportal.gov.pl/; 

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

 http://mapa.korytarze.pl/; 

 https://ostroda.e-mapa.net/; 

 http://bip.gminaostroda.pl/, 

 https://wody.isok.gov.pl/, 

 https://geolog.pgi.gov.pl/ 
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Spis załączników graficznych: 

1. Mapa struktur funkcjonalno-przestrzennych projektu częściowej zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda (zał. graf. nr 1) 

 

Spis załączników tekstowych: 

2. Kopia uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (zał. tekst 1) 

3. Kopia uzgodnień zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ostródzie (zał. tekst 

2) 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, iż jako autor opracowujący „Prognozę oddziaływania na 

środowisko dla projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda”, spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 

2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.). 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 
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