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Niniejszy aneks do prognozy oddziaływania na środowisko został sporządzony w 

związku ze zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda. W związku z ww. zmianami niezbędne jest wykonanie 

analizy wprowadzanych zmian. 

Z uwagi na stosunkowo niewielką skalę zmian wykonano aneks do już istniejącej 

prognozy oddziaływania na środowisko. Niniejszy aneks przedstawia ocenę oddziaływań 

przedmiotowych zmian w stosunku do obowiązującego studium. 

Zakres obszarowy projektu zmiany studium, a tym samym niniejszego aneksu do 

prognozy, określono w niżej wymienionych uchwałach: 

 Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Gminy Ostróda w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębach Ryn, 

Smykówko Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr XLV/363/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Idzbark gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Mała Ruś gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr XLVII/379/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działki ewidencyjnej 

Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2018r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Turznica gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Mała Ruś gmina Ostróda; 

 Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Mała Ruś gmina Ostróda. 

 

 



Prognozę wykonano w zakresie i stopniu szczegółowości uzgodnionym przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo 

WSTE.411.6.2018.BW z dnia 13 marca 2018 r. (zał. teks. nr 1); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie – pismo 

ZNS.4082.4.2.2018 z dnia 21 marca 2018 r. (zał. teks. nr 2); 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo 

WSTE.411.43.2018.BW z dnia 13 grudnia 2018 r. (zał. teks. nr 3); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie – pismo 

ZNS.4082.37.1.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. (zał. teks. nr 4); 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo 

WSTE.411.4.2019.BW z dnia 21 lutego 2019 r. (zał. teks. nr 5); 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie – pismo 

ZNS.4082.2.1.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. (zał. teks. nr 6); 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie – pismo 

WSTE.411.38.2018.BW z dnia 5 listopada 2018 r. (zał. teks. nr 7). 

 

Zmiany studium dotyczą dziewięciu obszarów wskazanych czerwonymi obwiedniami 

na poniższej rycinie. 

  



 

 

 
RYS. 1. Miejsca wykonania korekt w stosunku do całości obszaru opracowania studium. 



Zakres wprowadzanych zmian dotyczy tylko obszarów złożonych wniosków - zmiana 

Studium nie wprowadza żadnych inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska 

w tym zmian w zakresie energetyki odnawialnej i inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

awarii. 

Zmiany odnoszą się do konkretnych działek położonych w obrębach: Ryn, Smykówko 

oraz Lubajny i Zwierzewo, Idzbark, Mała Ruś, Kajkowo, Turznica 

 

  



ZMIANY 

I. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego w 

obrębie Ryn - Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady Gminy Ostróda 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębach Ryn, 

Smykówko Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda 

Wnioskiem z dnia 5 czerwca 2017 r. złożona została prośba o zmianę studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz o opracowanie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  działek ew. Nr 24/21, 24/22, 

24/23, 24/24, 24/25 i 21/61, położonych w obrębie Ryn (powierzchnia obszaru zmiany – 

około 195 ha). Podanie dotyczyło przeznaczenia ww. działek pod zabudowę mieszkaniową 

i usługową.  

Przeważającą część danego obszaru zajmują grunty sklasyfikowane jako grunty 

orne. W niewielkiej części są to grunty o wysokiej klasie bonitacyjnej. Zgodnie z „Ustawą z 

dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych”, zmiana funkcji obszarów 

położonych na gruntach wysokiej klasy bonitacyjnej będzie wymagała przeprowadzenia 

procedury „zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze”. 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda przeważająca część terenów opracowania zmiany studium 

wskazana jest jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.  

 Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium. W związku z czym, sporządzenie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymaga opracowania zmiany 

studium celem dostosowania zapisów dotyczących przedmiotowych działek do ich 

docelowego przeznaczenia. 

  

Obszar zmiany pierwszej położony jest częściowo w strefie S1 (strefa osadniczo-

gospodarcza) i w strefie S3 (strefa osadniczo-przyrodnicza). Niniejsze, wyznaczone i 

opisane w studium, strefy dają możliwość rozwoju nowo wprowadzonej funkcji zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej, określając podstawowe współczynniki, takie jak powierzchnia 

zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 



Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W przypadku lokalizowania nowych obiektów w pasie szerokości powyżej 100 m od 

wód należy dopilnować zachowania wymagań w zakresie korzystania z zasobów 

środowiska, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę wodno-ściekową. Posadowienie 

budynków nie może naruszać trwałości i funkcjonowania wszystkich składowych 

środowiska, które są objęte formami ochrony i decydują o atrakcyjności obszaru gminy. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa jest korzystna, gdyż nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego 

komponentów. Ponadto, pozytywnym czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność 

niniejszej zabudowy. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszary chronione i różnorodność 

biologiczną 

Tereny przeznaczone w studium do zabudowy znajdują się na obszarach chronionych. 

Dotyczy to terenów zlokalizowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórz 

Dylewskich (Rozporządzenie Nr 113 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 

2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich). W zakresie 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 3 

związane m.in. z Obszarem Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich. 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium, w wystarczający 

sposób, zabezpieczają powierzchnię biologicznie czynną, która stanowi podstawową 

wartość analizowanego terenu. 

Zmiana nie obejmuje terenów objętych ochroną NATURA 2000. 

W związku z lokalizacją  przyszłej zabudowy na terenach o szczególnych walorach 

krajobrazowych,  obszarami wytypowanymi do inwestycji  powinny być pola uprawne lub 

pastwiska i łąki. 

W studium nie zostały określone ramy czasowe wprowadzania postanowień projektu 

studium. Niemniej, w przypadku realizacji zapisów należy traktować oddziaływanie studium, 

jako chwilowe i nieodwracalne w kwestii zajęcia terenu. Oddziaływanie to mogłoby być 

negatywne tam, gdzie występują chronione elementy przyrodnicze, dlatego  dla obszarów 

objętych ewentualnym zainwestowaniem powinno się wykonać szczegółowe badania w celu 

określenia wpływu zainwestowania na elementy takie jak świat roślin, zwierzęta i siedliska 

podlegające ochronie. Wyniki tych badań muszą jednoznacznie wskazywać, że 

wytypowane tereny należą do rzadko spotykanych w skali kraju, jak i w regionie, a wszelkie 

cenne przyrodniczo tereny wyłączono z projektu. W skali studium wyłączono już tereny 

cenne przyrodniczo - na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz prac 



terenowych. Dlatego stopień oddziaływania realizacji postanowień studium w stosunku do 

różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody określa się jako średni. Wszelkie 

przekształcenia poprzedzone zostaną kolejnymi badaniami i ocenami w celu weryfikacji tego 

zapisu. 

W trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy wykonać prognozy, które w bardziej szczegółowym zakresie, wykażą brak 

przeciwwskazań do lokowania zakładanych funkcji. 

W związku z powyższym, zasadne jest przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek. 

 

 

RYS. 2. Obszar zmiany w obrębie Ryn – przed zmianą. 

 Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 

3.). 



 

RYS. 3. Obszar zmiany w obrębie Ryn – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia (wizja 

terenowa). 

 

 



 

Zdjęcie nr 1. Obszar zmiany w obrębie Ryn. 

 

 

Zdjęcie nr 2. Obszar zmiany w obrębie Ryn. 

 



 

Zdjęcie nr 3. Obszar zmiany w obrębie Ryn. 

 

 

Zdjęcie nr 4. Obszar zmiany w obrębie Ryn. 

 

 

  



II. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Smykówko - Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. Rady 

Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębach 

Ryn, Smykówko Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda. 

 Wnioskiem z dnia 12 października 2017 r. złożona została prośba o zmianę 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działek ew.  

Nr 3/11, 274/8, 274/4, 274/9 i części dz. ew. Nr 274/10, położonych w obrębie Smykówko w 

celu ustalenia dla nich jako kierunku zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej tereny 

skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji. 

 Ze względu na atrakcyjne położenie terenu pod względem komunikacyjnym 

(sąsiedztwo działek z drogą krajową Nr 15) oraz z istniejącym uzbrojeniem terenu (w 

sąsiedztwie przebiegają sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna 

oraz elektroenergetyczna) zasadnym jest przystąpienie do zmiany studium, co pozwoli na 

wykorzystanie potencjału terenu. 

 W odniesieniu do zmiany drugiej wprowadza ona tereny skoncentrowanej 

działalności gospodarczej, w tym produkcji. Obszar objęty zmianą sąsiaduje z 

zagospodarowanym już terenem o identycznej funkcji. Można więc uznać, iż zmiana dotyczy 

rozszerzenia funkcji terenów skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji 

na tereny przyległe. Zmianie ulegną tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym 

zabudowy zagrodowej. Wprowadzone zmiany nie zmieniają w sposób znaczący skali 

oddziaływań. 

Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych ilości ścieków 

(oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do zbiorczego systemu 

kanalizacji sanitarnej. 

Ponadto zabudowa skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji 

spowoduje powstanie większych ilości odpadów zaliczanych do kategorii oddziaływań 

pośrednich i długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z prowadzonej działalności. 

Pod pojęciem skoncentrowanej działalności gospodarczej, w tym produkcji rozumie się 

zabudowę związaną z produkcją, przetwórstwem, usługami rzemieślniczymi, handlem i 

usługami oraz zabudowę gospodarczą, urządzania i sieci infrastruktury technicznej i 

komunikację. Ponadto w tej kategorii zabudowy i zagospodarowania terenu mieszczą się 

zarówno obiekty o niewielkich gabarytach, jak i obiekty  handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m2. Większość z tych obszarów w chwili obecnej nie jest użytkowana w 

sposób stwarzający zagrożenie dla środowiska. Spowodowane to jest obecną koniunkturą 

i zapotrzebowaniem na tego typu rodzaj inwestycji. 

Na etapie studium zwraca się uwagę na konieczność spełnienia wszelkich norm 

ochrony środowiska podczas prac związanych z oceną oddziaływania nowo projektowanych 

obiektów mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. W raportach powinno się zawierać zapisy o sposobie oddziaływania nie tylko 

na elementy świata ożywionego, ale także elementy zasobów naturalnych w tym zasobów 

wód podziemnych oraz sposobów minimalizacji negatywnych oddziaływań. 



Zmiany nie obejmują terenów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, w tym 

Obszarów Chronionego Krajobrazu lub NATURA 2000. Zakres oddziaływań będzie 

utrzymywał się na poziomie ocenionym w podstawowym dokumencie prognozy. 

 

 

  

 

RYS. 4. Obszar zmiany w obrębie Smykówko – przed zmianą. 

 

 Proponowane zmiany wprowadzają tereny skoncentrowanej działalności 

gospodarczej, w tym produkcji na grunty dotychczas przeznaczone pod tereny rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej, jak przedstawiono na poniższej 

rycinie (RYS. 5.). 



 

RYS. 5. Obszar zmiany w obrębie Smykówko – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 

 



 

Zdjęcie nr 5. Obszar zmiany w obrębie Smykówko. 

 

 

Zdjęcie nr 6. Obszar zmiany w obrębie Smykówko. 

 

 

 

 

 

  



III. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Turznica - Uchwała Nr XLIX/396/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 

2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Turznica gmina Ostróda 

 Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Turznica został 

wskazany jako rolnicza przestrzeń produkcyjna.  

 W celu realizacji inwestycji celu publicznego na analizowanym terenie, jakim jest 

boisko sportowe, konieczne było przeprowadzenie zmiany studium.  

 Obszar zmiany trzeciej położony jest częściowo w strefie S1 (strefa osadniczo-

gospodarcza) i w strefie S1 (strefa osadniczo-gospodarcza). Niniejsze, wyznaczone i 

opisane w studium, strefy dają możliwość rozwoju nowo wprowadzonej funkcji zieleni 

urządzonej i nieurządzonej. 

 

Oddziaływanie zieleni urządzonej i nieurządzonej na środowisko 

W związku z wprowadzeniem terenu zieleni urządzonej i nieurządzonej (boisko 

sportowe), niniejsze tereny zostaną pozostawione w obecnej formie. Rozszerzony zostanie 

tylko ich zasięg. Oddziaływania te należy zaliczyć do bezpośrednich, stałych i pozytywnych. 

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności 

stwierdza się, iż zasadne jest przystąpienie do zmiany studium. 

 

 



 

RYS. 6. Obszar zmiany w obrębie Turznica – przed zmianą. 

 

 Proponowane zmiany wprowadzają tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej na 

grunty dotychczas przeznaczone pod tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym 

zabudowy zagrodowej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 7.). 

 



 

RYS. 7. Obszar zmiany w obrębie Turznica – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 

Zdjęcie nr 7. Obszar zmiany w obrębie Turznica.  



IV. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Kajkowo - Uchwała Nr XLVII/379/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 

2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działki ewidencyjnej Nr 

330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda 

Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Kajkowo został 

wskazany jako tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej. 

Na danym terenie zaplanowano wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej. 

Obecnie obszar zmiany jest nie zagospodarowany i zaniedbany. Pod kontem 

krajobrazowym nie wkomponowuje się dobrze w otoczenie. Linie elektroenergetyczne, które 

widać na zdjęciu zrobionym podczas wizji terenowej przeznaczone są do likwidacji. 

Obszar zmiany czwartej położony jest w strefie S2 (strefa urbanizacji - podmiejska). 

Ww. strefa daje możliwość rozwoju nowo wprowadzonej funkcji zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej, określając podstawowe współczynniki, takie jak powierzchnia zabudowy, 

powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 

Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa jest korzystna, gdyż nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego 

komponentów. Ponadto, pozytywnym czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność 

niniejszej zabudowy. 

W związku z powyższym zasadne jest przystąpienie do zmiany studium. 



 

RYS. 8. Obszar zmiany w obrębie Kajkowo – przed zmianą. 

 

Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny zieleni urządzonej i 

nieurządzonej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 9.). 



 

RYS. 9. Obszar zmiany w obrębie Kajkowo – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 



 

Zdjęcie nr 8. Obszar zmiany w obrębie Kajkowo. 

 

 

Zdjęcie nr 9. Obszar zmiany w obrębie Kajkowo. 

 

  



V. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Mała Ruś (Wałdowo) - Uchwała Nr XLV/365/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 

30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda 

Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Mała Ruś został 

wskazany jako tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

W części analizowanego terenu zaplanowano tereny zabudowy turystyki i 

rekreacji. W pozostałej części zaplanowano tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

Obszar zmiany piątej położony jest w strefie S2 (strefa urbanizacji - podmiejska). Ww. 

strefa daje możliwość rozwoju nowo wprowadzonej funkcji zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej oraz tereny zabudowy turystyki i rekreacji, określając podstawowe współczynniki, 

takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz zabudowy turystyki i rekreacji  na 

środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 

Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa jest korzystna, gdyż nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego 

komponentów. Ponadto, pozytywnym czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność 

niniejszej zabudowy. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszary chronione i różnorodność 

biologiczną 

W pobliżu planowanej zmiany występują następujące obszary chronione: 



- Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego, 

- Rezerwat – Rzeka Drwęca, 

- Specjalne Obszary Ochrony – Dolina Drwęcy. 

Przy założeniach zawartych w zapisach studium oraz zapisach planów miejscowych 

planowane na analizowanym terenie funkcje nie powinny wywierać negatywnego 

oddziaływania na środowisko w tym ww. obszary chronione.  

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium, w wystarczający 

sposób, zabezpieczają powierzchnię biologicznie czynną, która stanowi podstawową 

wartość analizowanego terenu. 

W trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy wykonać prognozy, które w bardziej szczegółowym zakresie, wykażą brak 

przeciwwskazań do lokowania zakładanych funkcji. 

 

 

 

 

RYS. 10. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – przed zmianą. 

 

Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy turystyki i 

rekreacji na obszarze dotychczas przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 11.). 



 

RYS. 11. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 



 

Zdjęcie nr 10. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Wałdowo). 

 

 

Zdjęcie nr 11. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Wałdowo). 

 

 

 

  



VI. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Mała Ruś (Ruś Mała) - Uchwała Nr III/22/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 

grudnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda 

Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Mała Ruś został 

wskazany jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej oraz 

tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej i tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej. 

 W części analizowanego terenu zaplanowano tereny zabudowy turystyki i 

rekreacji. W pozostałej części zaplanowano tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

oraz tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej. 

Obszar zmiany szóstej położony jest w strefie S3 (strefa osadniczo-przyrodnicza). 

Niniejsze, wyznaczone i opisane w studium, strefy dają możliwość rozwoju nowo 

wprowadzonej funkcji zabudowy turystyki i rekreacji oraz funkcji zieleni urządzonej i 

nieurządzonej, a pozostawia zabudowę mieszkaniową i usługową, określając podstawowe 

współczynniki, takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy turystyki i rekreacji oraz zieleni urządzonej i nieurządzonej na 

środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 

Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W przypadku lokalizowania nowych obiektów w pasie szerokości powyżej 100 m od 

wód należy dopilnować zachowania wymagań w zakresie korzystania z zasobów 

środowiska, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę wodno-ściekową. Posadowienie 

budynków nie może naruszać trwałości i funkcjonowania wszystkich składowych 

środowiska, które są objęte formami ochrony i decydują o atrakcyjności obszaru gminy. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 



Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa jest korzystna, gdyż nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego 

komponentów. Ponadto, pozytywnym czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność 

niniejszej zabudowy. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszary chronione i różnorodność 

biologiczną 

Tereny przeznaczone w studium do zabudowy znajdują się na obszarach chronionych. 

Dotyczy to terenów zlokalizowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów 

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

listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich). W 

zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu podtrzymuje się zapisy zawarte w 

rozdziale 3 związane m.in. z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium, w wystarczający 

sposób, zabezpieczają powierzchnię biologicznie czynną, która stanowi podstawową 

wartość analizowanego terenu. 

Zmiana nie obejmuje terenów objętych ochroną NATURA 2000. 

W związku z lokalizacją  przyszłej zabudowy na terenach o szczególnych walorach 

krajobrazowych,  obszarami wytypowanymi do inwestycji  powinny być pola uprawne lub 

pastwiska i łąki. 

W studium nie zostały określone ramy czasowe wprowadzania postanowień projektu 

studium. Niemniej, w przypadku realizacji zapisów należy traktować oddziaływanie studium, 

jako chwilowe i nieodwracalne w kwestii zajęcia terenu. Oddziaływanie to mogłoby być 

negatywne tam, gdzie występują chronione elementy przyrodnicze, dlatego  dla obszarów 

objętych ewentualnym zainwestowaniem powinno się wykonać szczegółowe badania w celu 

określenia wpływu zainwestowania na elementy takie jak świat roślin, zwierzęta i siedliska 

podlegające ochronie. Wyniki tych badań muszą jednoznacznie wskazywać, że 

wytypowane tereny należą do rzadko spotykanych w skali kraju, jak i w regionie, a wszelkie 

cenne przyrodniczo tereny wyłączono z projektu. W skali studium wyłączono już tereny 

cenne przyrodniczo - na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz prac 

terenowych. Dlatego stopień oddziaływania realizacji postanowień studium w stosunku do 

różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody określa się jako średni. Wszelkie 

przekształcenia poprzedzone zostaną kolejnymi badaniami i ocenami w celu weryfikacji tego 

zapisu. 

W trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy wykonać prognozy, które w bardziej szczegółowym zakresie, wykażą brak 

przeciwwskazań do lokowania zakładanych funkcji. 

 

 



 

RYS. 12. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – przed zmianą. 

 

Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy turystyki i 

rekreacji na obszarze dotychczas przeznaczonym tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

w tym zabudowy zagrodowej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 13.). 



 

RYS. 13. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 



 

Zdjęcie nr 12. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Ruś Mała). 

 

 

Zdjęcie nr 13. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Ruś Mała). 

 



 

Zdjęcie nr 14. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Ruś Mała). 

 

 

 

  



VII. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Mała Ruś (Warlity Wielkie) - Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Ostróda z 

dnia 18 stycznia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze 

działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda. 

Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Mała Ruś został 

wskazany jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej. 

W części analizowanego terenu zaplanowano tereny zabudowy turystyki i rekreacji. W 

pozostałej części zaplanowano tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej. 

Obszar zmiany szóstej położony jest w strefie S3 (strefa osadniczo-przyrodnicza). 

Niniejsze, wyznaczone i opisane w studium, strefy dają możliwość rozwoju nowo 

wprowadzonej funkcji zabudowy turystyki i rekreacji oraz funkcji zieleni urządzonej i 

nieurządzonej, a pozostawia zabudowę mieszkaniową i usługową, określając podstawowe 

współczynniki, takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy turystyki i rekreacji oraz zieleni urządzonej i nieurządzonej na 

środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 

Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W przypadku lokalizowania nowych obiektów w pasie szerokości powyżej 100 m od 

wód należy dopilnować zachowania wymagań w zakresie korzystania z zasobów 

środowiska, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę wodno-ściekową. Posadowienie 

budynków nie może naruszać trwałości i funkcjonowania wszystkich składowych 

środowiska, które są objęte formami ochrony i decydują o atrakcyjności obszaru gminy. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa turystyki i rekreacji, 

a w szczególności funkcja terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej  są korzystne, gdyż 



nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego komponentów. Ponadto, pozytywnym 

czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność niniejszej zabudowy. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszary chronione i różnorodność 

biologiczną 

Tereny przeznaczone w studium do zabudowy znajdują się na obszarach chronionych. 

Dotyczy to terenów zlokalizowanych na Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasów 

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

listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich). W 

zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu podtrzymuje się zapisy zawarte w 

rozdziale 3 związane m.in. z Obszarem Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium, w wystarczający 

sposób, zabezpieczają powierzchnię biologicznie czynną, która stanowi podstawową 

wartość analizowanego terenu. 

Zmiana nie obejmuje terenów objętych ochroną NATURA 2000. 

W związku z lokalizacją  przyszłej zabudowy na terenach o szczególnych walorach 

krajobrazowych,  obszarami wytypowanymi do inwestycji  powinny być pola uprawne lub 

pastwiska i łąki. 

W studium nie zostały określone ramy czasowe wprowadzania postanowień projektu 

studium. Niemniej, w przypadku realizacji zapisów należy traktować oddziaływanie studium, 

jako chwilowe i nieodwracalne w kwestii zajęcia terenu. Oddziaływanie to mogłoby być 

negatywne tam, gdzie występują chronione elementy przyrodnicze, dlatego  dla obszarów 

objętych ewentualnym zainwestowaniem powinno się wykonać szczegółowe badania w celu 

określenia wpływu zainwestowania na elementy takie jak świat roślin, zwierzęta i siedliska 

podlegające ochronie. Wyniki tych badań muszą jednoznacznie wskazywać, że 

wytypowane tereny należą do rzadko spotykanych w skali kraju, jak i w regionie, a wszelkie 

cenne przyrodniczo tereny wyłączono z projektu. W skali studium wyłączono już tereny 

cenne przyrodniczo - na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz prac 

terenowych. Dlatego stopień oddziaływania realizacji postanowień studium w stosunku do 

różnorodności biologicznej i form ochrony przyrody określa się jako średni. Wszelkie 

przekształcenia poprzedzone zostaną kolejnymi badaniami i ocenami w celu weryfikacji tego 

zapisu. 

W trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy wykonać prognozy, które w bardziej szczegółowym zakresie, wykażą brak 

przeciwwskazań do lokowania zakładanych funkcji. 

 

 



 

RYS. 14. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – przed zmianą. 

 

Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy turystyki i 

rekreacji oraz tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej na obszarze dotychczas 

przeznaczonym tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej, jak 

przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 15.). 



 

RYS. 15. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 



 

Zdjęcie nr 15. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Warlity Wielkie). 

 

 

Zdjęcie nr 16. Obszar zmiany w obrębie Mała Ruś (Warlity Wielkie). 

 

 

  



VIII. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Lubajny i Zwierzewo - Uchwała Nr XXXVI/277/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze działek 

położonych w obrębach Ryn, Smykówko Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda 

 Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębach Lubajny i 

Zwierzewo został wskazany jako teren wymagający przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości, dla którego Gmina Ostróda zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. 

 W związku z czym, dnia 6 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr V/28/2015 

Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo. W trakcie rozpatrywania 

uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębach Lubajny-Zwierzewo Wójt Gminy Ostróda 

podjął decyzję o wstrzymaniu procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego z uwagi na sprzeciw Właścicieli działek objętych ww. planem. Uwagi 

Właścicieli dot. głównie kwestii konieczności przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności 

stwierdza się, iż zasadne jest przystąpienie do zmiany studium. 

 W odniesieniu do ósmej zmiany znoszącej „obszary wymagające 

przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości” należy stwierdzić, iż nie będzie ona w 

żadnym stopniu wpływała na zmianę typu oddziaływań, a także nie zmieni ich skali. Ponadto 

nie będzie miała żadnego wpływu na Obszary Chronionego Krajobrazu lub NATURA 2000. 

Zakres oddziaływań będzie się utrzymywał na poziomie ocenionym w podstawowym 

dokumencie prognozy. Analizowany obszar pozostanie w stanie nie zmienionym. W związku 

z tym nie dokonuje się żadnych szczegółowych analiz przyjmując te zawarte w 

podstawowym dokumencie prognozy jako prawidłowe. 

 

W odniesieniu do ww. zmian: 

 podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 5 Prognozy odnośnie opisu ogólnych 

zasad i kierunków w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Ostróda – jakość 

wód powierzchniowych i podziemnych; 

 podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 6 Prognozy odnośnie potencjalnych 

zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji zapisów projektu studium; 

 podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 7 Prognozy odnośnie przewidywanych 

znaczących oddziaływań (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

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

negatywne) na środowisko, w tym na obszary Natura 2000; 

 podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 8 Prognozy odnośnie rozwiązań 

mających 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; 

 podtrzymuje się zapisy zawarte w rozdziale 9 Prognozy odnośnie transgranicznych 

oddziaływań na środowisko. 

 

 Zastosowanie się do wszystkich ustaleń projektowanego dokumentu i 

powyższych wytycznych powinno znacznie ograniczyć lub nawet wykluczyć część 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

 

 

RYS. 16. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo – przed zmianą. 

 Proponowane zmiany dotyczą „obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 

i podziału”. Z uwagi na sprzeciw Właścicieli działek objętych zmianą zrezygnowano z 

wprowadzania „obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału” jak 

przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 17.). 



 

RYS. 17. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce 

wykonania zdjęcia (wizja terenowa). 

 

 



 

Zdjęcie nr 17. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo. 

 

 

Zdjęcie nr 18. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo. 

 



 

Zdjęcie nr 19. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo. 

 

 

Zdjęcie nr 20. Obszar zmiany w obrębie Lubajny i Zwierzewo. 

 

 

 

 

 

  



IX. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego 

w obrębie Idzbark - Uchwała Nr XLV/363/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 

2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Idzbark gmina Ostróda 

Zgodnie z obecnie obowiązującą zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r., teren opracowania studium w obrębie Idzbark został 

wskazany jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

 W części analizowanego terenu zaplanowano tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej. 

Obszar zmiany dziewiątej położony jest w strefie S3 (strefa osadniczo-przyrodnicza). 

Niniejsze, wyznaczone i opisane w studium, strefy dają możliwość rozwoju nowo 

wprowadzonej funkcji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, określając podstawowe 

współczynniki, takie jak powierzchnia zabudowy, powierzchnia biologicznie czynna itd. 

 

Oddziaływanie zabudowy turystyki i rekreacji oraz zieleni urządzonej i nieurządzonej na 

środowisko 

W związku z wprowadzeniem nowej zabudowy zmniejszeniu ulegną tereny zieleni 

(głównie niskiej), ale poprzez odpowiednie zapisy studium oraz późniejsze zapisy 

miejscowych planów, część tych terenów zostanie odzyskana jako trawniki, ogrody, część 

zostanie całkowicie pozostawiona w obecnej formie. Oddziaływania te należy zaliczyć do 

bezpośrednich i stałych. Wznoszenie zabudowy spowoduje powstawanie dodatkowych 

ilości ścieków (oddziaływania pośrednie długoterminowe). Ścieki te należy włączyć do 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub gromadzić w szczelnych, atestowanych 

zbiornikach bezodpływowych. 

Ponadto zabudowa mieszkaniowa i usługowa spowoduje powstanie większych ilości 

odpadów komunalnych zaliczanych do kategorii oddziaływań pośrednich i 

długoterminowych. Nowym źródłem emisji projektowanej zabudowy będzie 

zanieczyszczenie powietrza pochodzące z gospodarstw domowych. 

W zapisach przyszłych projektów planów miejscowych sugeruje się stosowanie 

proekologicznych systemów grzewczych. Należy zatem założyć, iż przy zastosowaniu paliw 

ekologicznych planowana zabudowa nie spowoduje istotnych zmian jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze gminy, wręcz powinna spowodować jego poprawę. 

Z punktu widzenia potrzeb środowiska przyrodniczego, zabudowa mieszkaniowa i 

usługowa jest korzystna, gdyż nie istnieje zagrożenie znacznego naruszenia jego 

komponentów. Ponadto, pozytywnym czynnikiem jest stosunkowo niska intensywność 

niniejszej zabudowy. 

 

Oddziaływanie zabudowy mieszkaniowej i usługowej na obszary chronione i różnorodność 

biologiczną 



Tereny przeznaczone w studium do zabudowy znajdują się poza obszarami 

chronionymi. Zmiana nie obejmuje terenów objętych ochroną NATURA 2000. 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenu określone w studium, w wystarczający 

sposób, zabezpieczają powierzchnię biologicznie czynną, która stanowi podstawową 

wartość analizowanego terenu. 

Stopień oddziaływania realizacji postanowień studium w stosunku do różnorodności 

biologicznej i form ochrony przyrody określa się jako neutralny.  

W trakcie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

należy wykonać prognozy, które w bardziej szczegółowym zakresie, wykażą brak 

przeciwwskazań do lokowania zakładanych funkcji. 

 

 

 

RYS. 18. Obszar zmiany w obrębie Idzbark – przed zmianą. 

 

Proponowane zmiany wprowadzają kierunek rozwoju zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej na obszarze dotychczas przeznaczonym tereny rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej, jak przedstawiono na poniższej rycinie (RYS. 

19.). 



 

RYS. 19. Obszar zmiany w obrębie Idzbark – po zmianie. Na rysunku oznaczono miejsce wykonania zdjęcia 

(wizja terenowa). 

 



 

Zdjęcie nr 21. Obszar zmiany w obrębie Idzbark. 

 

 

  

Podsumowując wprowadzone zmiany w stosunku do obowiązującego studium 

ograniczają się one do dziewięciu wyżej przedstawionych stref.  
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