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1 Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania 

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących 

problemów, a także przeciwdziałać zagrożeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. „Program 

Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2012 – 2015 z perspektywą  do roku 2019” jest 

jednocześnie planem strategicznym do roku 2019, jak i też planem wdrożeniowym na lata 2012 – 

2015. Jest też aktualizacją i kontynuacją dotychczasowego „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Ostróda na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” - uchwała Nr 

XXVIII/166/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2008r. Zgodnie z art. 17 ustawy Prawo 

ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) 

niniejszy program został opracowany zgodnie z „Polityką ekologiczną państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016”. Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie 

celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej 

ochrony środowisku naturalnemu. Najważniejsze działania priorytetowe zawarte w „Polityce 

ekologicznej  państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 na najbliższe 4 lata, w tym 

m.in.: 

1. zakończenie prac nad wyznaczaniem obszarów siedliskowych w ramach ESE Natura 2000 

w pierwszym kwartale 2009 roku, 

2. przyjęcie projektu ustawy o organizmach genetycznie modyfikowanych, zgodnie z prawem 

UE, 

3. zamknięcie do końca 2009 roku wysypisk nie spełniających wymogów UE, 

4. wprowadzenie w życie tzw. zielonych zamówień, 

5. wzmocnienie kadry inspekcji ochrony środowiska, która usprawni ochronę środowiska i 

pozwoli na kontrolę przestrzegania prawa, 

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania: 

1. wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

2. przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, jako 

podstawy lokalizacji inwestycji, 

3. zwiększenie retencji wody, 

4. opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

5. promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

6. ochrona atmosfery, 

7. ochrona wód, 

8. gospodarka odpadami, 
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9. modernizacja systemu energetycznego. 

Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania, w tym dotyczące: 

1. realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o 

konieczności redukcji o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach 

komunalnych, 

2. sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców 

i opracowania planów walki z hałasem, 

3. prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli 

o wdrażaniu rozporządzenia REACH. 

Wdrożenie Programu umożliwi osiągnięcie celów założonych w tej polityce oraz realizację zasad, 

a także stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji 

i urządzeń służących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone 

w przepisach o ochronie środowiska. 

 Zgodnie z artykułem 17. ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa organ wykonawczy gminy – wójt sporządza gminny programy ochrony 

środowiska uwzględniając wymagania artykułu 14 w/w ustawy, tj.: na podstawie aktualnego stanu 

środowiska określa w szczególności: 

� cele ekologiczne, 

� priorytety ekologiczne,  

� poziomy celów długoterminowych, 

� rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

� środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe.  

1.2 Cel, zakres i funkcje Programu 
Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2012 – 2015 z 

perspektywą  do roku 2019  zwanego dalej Programem, jest określenie polityki zrównoważonego 

rozwoju gminy Ostróda, która ma być realizacją Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016 oraz Programu  Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na  lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014  na obszarze 

gminy. Dokument w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej, której główne 

cele to: 

� zasada zrównoważonego rozwoju, 

� zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

� sprawiedliwości pokoleniowej 

� sprawiedliwości międzypokoleniowej i międzygrupowej, 
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� równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą 

� zasada przezorności, 

� zasada uspołecznienia i subsydiarności 

� zasada prewencji 

� zasada „zanieczyszczający” płaci 

� zasada skuteczności ekologicznej i ekonomicznej. 

Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, 

przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe 

działania ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych. Poniżej przedstawiony jest 

także dokładny opis uwarunkowań realizacyjnych dokumentu, jego wdrożenie, ewaluacja i 

monitoring. 

Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2012 – 2015 z 

perspektywą  do roku 2019 to: 

� realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie gminy Ostróda 

� strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki 

odpadami 

� wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju 

� przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz 

stanu poszczególnych komponentów środowiska, 

� przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich 

rozwiązania w określonym czasie, 

� podstawa do ubiegania się o środki finansowe z funduszy krajowych i 

zagranicznych, 

� organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działań zmierzających 

do jego poprawy. 

Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne: 

� ochronę środowiska przyrodniczego 

� gospodarkę leśną, 

� gospodarkę wodną, 

� ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami, 

� sprawy bezpieczeństwa ekologicznego, 

� kształtowania świadomości ekologicznej, 

� propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej 
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1.3 Metodyka opracowania Programu 
W związku z tym, że istnieje ścisła zależność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego 

poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym istnieje ścisła zależność pomiędzy jakością 

jego poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym, w programie zaprezentowano: 

� podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska, w odniesieniu do 

analizy aktualnego stanu środowiska oraz monitorowania jego przyszłych zmian, 

� podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie 

ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy. 

Przy opracowywaniu Programu uwzględniono: założenia, kierunki rozwoju, zadania oraz inne 

dane istotne przy sporządzaniu dokumentu, wynikające, m.in. z następujących opracowań, tj.: 

� Programu Ochrony Środowiska Gminy Ostróda na lata 2008-2011 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2012-2015 

� Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Ostróda na lata 

2012 – 2032 

a także obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych. 

Ponadto przy sporządzaniu niniejszego dokumentu uwzględnione zostały: 

� Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym, 

� Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. 

� Programu  Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na  lata 2007-2010 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 

� Informacje zawarte w ankiecie wypełnionej przez pracowników Urzędu Gminy w Ostródzie, 

� Dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Instytutu Geologicznego. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę aktualnego stanu środowiska dokonano: 

� analizy słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą analizy SWOT, 

� określenia środowiska zewnętrznego – scharakteryzowano uwarunkowania realizacyjne 

Programu w zakresie rozwiązań prawno – instytucjonalnych oraz źródeł finansowania 

zewnętrznego, 

� zdefiniowano priorytety ochrony środowiska, 

� skonkretyzowano priorytety przez sformułowanie listy zadań, opracowano system monitorowania 

Programu 

1.4 Współpraca Gminy Ostróda z innymi samorządami terytorialnymi 
Współpraca Gminy Ostróda z innymi samorządami terytorialnymi przejawia się między innymi w 

członkostwie z innymi gminami w kilku związkach ponadlokalnych, w celu realizacji wspólnej 



10 

 

polityki promocyjno – rozwojowej i osiągnięcia wspólnych celów. Gmina Ostróda jest członkiem 

następujących związków i stowarzyszeń: 

1. Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” (podstawa 

przynależności: uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XVIII/91/95 z dnia 26-09-1995r. Główny cel 

Związku: racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi na obszarze funkcjonowania Związku, 

rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  w Rudnie);  

2. Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (podstawa 

przynależności: uchwała Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/225/97 z dnia 22-04-1997r, główny 

cel Związku: promocja Kanału Ostródzko – Iławskiego, Pojezierza Iławskiego i Gmin – członków 

Związku, tworzenie warunków do zagospodarowania Kanału i terenów związanych z Kanałem, 

tworzenie warunków do rozwoju turystyki);  

3. Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki  

4. Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy (podstawa przynależności: uchwała 

Rady Gminy w Ostródzie Nr X/49/03 z dnia 24 czerwca 2003r, główny cel  Stowarzyszenia: 

wspieranie i inicjowanie działań gmin, miast i powiatów leżących w dorzeczu Drwęcy na rzecz 

rozwoju kulturalnego i gospodarczego tego obszaru, podejmowanie działań na rzecz rozwoju 

demokracji lokalnej, pobudzania aktywności społecznej i dalszego upodmiotowiania 

społeczeństwa, działania na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów na 

obszarze dorzecza rzeki Drwęcy oraz proekologicznego ich zagospodarowania, podejmowanie 

działań na rzecz ochrony środowiska lokalnego, wspieranie i prowadzenie wspólnych inicjatyw 

gospodarczych mających wpływ na rozwój i bogacenie się gmin, miast i powiatów naddrwęckich, 

inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi gmin, miast 

i powiatów naddrwęckich, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz 

wymianę naukową i kulturalną), 

5. Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich (SMWD) powstało wiosną 2000 roku i liczy 

obecnie 32 członków. Celem działań Stowarzyszenia jest: propagowanie i tworzenie warunków do 

spędzania wolnego czasu na terenie Wzgórz, poprawa  sytuacji ekonomicznej terenu Wzgórz i 

kreowanie terenu Wzgórz Dylewskich na centrum turystyczne o wysokim standardzie. 

6. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna. Przedmiotem działalności ZLOT jest 

promocja regionu Warmii i Mazur, w tym szczególnie kreowanie i upowszechnianie wizerunku 

Mazur Zachodnich jako rozpoznawalnej marki  turystycznej, a w jej ramach - obszaru Powiatu 

Ostródzkiego oraz powiatów i gmin z nim sąsiadujących - jako krainy atrakcyjnej turystycznie w 

kraju i za granicą; wspieranie rozwoju przedsiębiorczości turystycznej, podnoszenie efektywności 

ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów; wzrost znaczenia turystyki w 

gospodarce i rozwoju gmin Powiatu Ostródzkiego oraz obszaru Mazur Zachodnich. 
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2 Podstawowe informacje charakteryzujące obszar gminy 
Ostróda 

2.1 Położenie geograficzne 

Gmina Ostróda położona jest w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie ostródzkim 

i graniczy od północy z gminą Miłomłyn oraz  gminą Łukta, od zachodu z gminą Iława i gminą 

Lubawa, od południa z gminą Dąbrówno i gminą Grunwald, od wschodu z gminą Olsztynek  i gminą 

Gietrzwałd. 

Gmina Ostróda położona jest w strefie o korzystnych warunkach rozwojowych. 

 

Rysunek 1 Położenie gminy Ostróda na tle powiatu ostródzkiego 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Ostr%C3%B3dzki.png&filetimestamp=20070102174438 
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2.2 Sytuacja demograficzna 

  Gmina Ostróda jest gminą wiejską o powierzchni administracyjnej 40 089 ha. Na 

dzień 31 XII 2011 roku1 zamieszkuje ją faktycznie 15 901 mieszkańców. Na obszarze gminy Ostróda 

położonych jest 77 miejscowości skupionych w 34 sołectwach. 

 Nazwa sołectwa 
Miejscowości wchodzące  

w skład sołectwa 
1.  Brzydowo Brzydowo, Ryńskie 
2.  Durąg Durąg, Pancerzyn 
3.  Dziadyk Dziadyk, Kraplewo, Prusowo 
4.  Gierłoż Gierłoż, Nowa Gierłoż, Podlesie 
5.  Giętlewo Giętlewo, Janowo 
6.  Glaznoty Glaznoty 
7.  Grabin Grabin, Grabinek 
8.  Górka Górka, Worniny, Lipowiec, Wólka Lichtajńska 
9.  Idzbark Idzbark, Młyn Idzbarski 
10.  Kajkowo 

Cibory, Kajkowo, Lesiak Ostródzki, Przylądek, 
Szafranki 

11.  Kątno Kątno, Szklarnia 
12.  Klonowo Klonowo 
13.  Lichtajny Lichtajny 
14.  Lipowo Bałcyny, Lesiak Lipowski, Lipowo, Marynowo 
15.  Lubajny Lubajny, Nowe Siedlisko 
16.  Międzylesie Międzylesie, Ruś Mała, Warlity Wielkie 
17.  Morliny Morliny 
18.  Naprom Naprom 
19.  Ornowo Ornowo 
20.  Ostrowin Ostrowin 
21.  Pietrzwałd 

Bednarka, Miejska Wola, Nowy Folwark, 
Pietrzwałd, Ryn, Zajączki 

22.  Reszki Ciemniak, Gruda, Reszki 
23.  Rudno Jankowiec, Pobórze, Rudno, Smykowo 
24.  Samborowo Czyżówka, Samborowo, Samborówko Zabłocie 
25.  Smykówko Smykówko 
26.  Stare Jabłonki 

Buńki, Gąski, Jabłonka, Stare Jabłonki, Zawady 
Małe, Żurejny 

27.  Szyldak Szyldak, Wyżnice 
28.  Turznica Turznica 
29.  Tyrowo Tyrowo 
30.  Wałdowo Czarny Róg, Czerwona Karczma, Wałdowo 
31.  Wirwajdy Nastajki, Wirwajdy 
32.  Wygoda Wólka Klonowska, Wygoda 
33.  Wysoka Wieś Wysoka Wieś 
34.  Zwierzewo Zwierzewo 

Źródło http://www.gminaostroda.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemid=78 

                                                           
1
www.stat.gov.pl  



 

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 22,5%, w wieku produkcyjnym 64,60%, 

poprodukcyjnym 12,9% ogółu ludności zamieszkującej gminę. Graficznym obrazem tej sytuacji jest 

poniższy wykres. 

Wykres 1 Liczba ludności w grupach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej na 
terenie gminy Ostróda

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl stan  na 31 XII 2011.

2.3 Gospodarka 

2.3.1 Gospodarka rolna 

Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy na terenie gminy Ostróda znajduje się łącznie 1714 

gospodarstw. Najwięcej gospodarstw 

ha.  

Tabela 1 Liczba gospodarstw wg powierzchni na terenie gminy Ostróda

Zakres powierzchni [ 
ha] 

Ilość gospodarstw 
należących do osób 

0,0-0,4999 

0,5-0,9999 

1,0-1,4999 

1,5-1,99999 

2,0-2,9999 

64,60%

12,90%
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Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy na terenie gminy Ostróda znajduje się łącznie 1714 

gospodarstw. Najwięcej gospodarstw – 264  charakteryzuje się powierzchnią pomiędzy 10,0

Liczba gospodarstw wg powierzchni na terenie gminy Ostróda 
Ilość gospodarstw 

należących do osób 
fizycznych 

Ilość gospodarstw 
należących do osób  

prawnych 

2182 1 

328 0 

196 4 

130 3 

140 2 

22,50%

64,60%

12,90%
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ludność w wieku 
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ludność w wieku 
poprodukcyjnym
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264  charakteryzuje się powierzchnią pomiędzy 10,0-14,9999 

Razem 

2183 

328 

200 

133 

142 

ludność w wieku 
przedprodukcyjnym

ludność w wieku 
produkcyjnym

ludność w wieku 
poprodukcyjnym



 

3,0-4,9999 

5,0-6,9999 

7-9,9999 

10,0-14,9999 

15,0-19,9999 

20,0- 29,9999 

30,0-49,9999 

50,0-99,9999 

100,0 i powyżej 

Razem 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 

Graficznym obrazem danych zawartych w powyższej tabeli jest wykres poniżej.

Wykres 2 Liczba gospodarstw wg powierzchni w gminie Ostróda

Na terenie gminy Ostróda znajdują się gleby w 

Bonitacja gleby (z łac. bonus = dobry) 

uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w 
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Graficznym obrazem danych zawartych w powyższej tabeli jest wykres poniżej. 
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Na terenie gminy Ostróda znajdują się gleby w różnych klasach bonitacyjnych. 
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powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. W 

zależności od przyjętej bonitacji wartość tą wyraża się w klasach lub punktach. Przeprowadza się ją w 

celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku 

gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Uwzględnia 

się następujące kryteria: 

• budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego i 

zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie), 

• stosunki wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie, 

• wysokość nad poziomem morza. 

W oparciu o te kryteria gleby zalicza się do odpowiednich klas bonitacyjnych. Uzupełniającymi 

czynnikami bonitacji są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy. W polskim 

systemie bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 

klas gleb użytków zielonych: I, II, III, IV, V, VI. W skali kraju gleby orne bardzo dobre i dobre (I-II) o 

powierzchni 3,7%, (IIIa i IIIb) zajmują 18,0%, średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2% oraz słabe i 

bardzo słabe (V i VI) – 37,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, górskie 5%. W ogólnej 

powierzchni użytków zielonych kraju klasy najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%. 

Poniższy opis dotyczy gleb pod gruntami ornymi. 

• Gleby klasy I - gleby orne najlepsze. Są to: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne 

(tylko te bogate w próchnicę), mady. Są to gleby najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, 

łatwe do uprawy (przewiewne, ciepłe, nie zaskorupiające się). 

• Gleby klasy II - gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco 

grosze) jak gleby klasy I, jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych co 

powoduje, że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach 

klasy I. 

• Gleby klasy III (a i b) gleby orne średnio dobre - Gleby brunatne, gleby bielicowe. W 

porównaniu do gleb klas I i II, posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne. 

Odznaczają się dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. 

Na glebach tej klasy można już zaobserwować procesy ich degradacji. 

• Gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są 

wyraźnie niższe niż na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej 

kulturze rolnej. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych. 

• Gleby klasy V - gleby orne słabe. Do tej klasy należą gleby kamieniste lub piaszczyste o 

niskim poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczmy 

również gleby orne słabe położone na terenach nie zmeliorowanych albo takich które do 

melioracji się nie nadają. 
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• Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do zalesienia. Posiadają 

bardzo niski poziom próchnicy. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże 

ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 

Sytuację pod względem klas bonitacyjnych w gminie Ostróda przestawia poniższa tabela oraz wykres. 

Wynika z nich, że na terenie gminy Ostróda przeważają grunty orne klasy III b oraz IV a, które 

stanowią łącznie 67,59 % ogółu gruntów ornych w gminie Ostróda.  Na terenie gminy Ostróda nie 

występują grunty orne w I II klasie bonitacji. 

Tabela 2 Powierzchnia gruntów ornych w gminie Ostróda wg klas bonitacji  

Klasa bonitacji 

Powierzchnia gruntów 
ornych należących do 

osób fizycznych 

Powierzchnia gruntów 
ornych należących do 

osób prawnych Razem 

klasa I 0,00 0,00 0,00 

klasa II 0,00 0,00 0,00 

klasa III a 97,14 276,30 373,44 

klasa IIIb 3 063,86 1 302,30 4 366,16 

klasa IVa 5 015,11 1 247,40 6 262,51 

klasa IV b 1 749,65 357,07 2 106,72 

klasa V 1 519,89 273,86 1 793,75 

klasa VI 711,16 100,93 812,09 

klasa VIz 11,37 0,00 11,37 

Razem 12 168,18 3 557,86 15 726,04 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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Wykres 3 Grunty orne w gminie Ostróda wg klas bonitacji [ha] 

Łąki i pastwiska na terenie gminy Ostróda zamykają się w czterech na sześć możliwych klas bonitacji, 

są to klasy  III, IV, V i VI, które łącznie dają 100% powierzchni łąk i pastwisk na terenie gminy 

Ostróda. 

Tabela 3 Klasy bonitacji łąk i pastwisk na terenie gminy Ostróda 

Klasa bonitacji Łąki i pastwiska [ha] 

klasa I 0 

klasa II 0 

klasa III 9 56 

klasa IV 3 285 

klasa V 1 355 

klasa VI 422 

Razem 6 018 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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Wykres 4 Klasy bonitacji łąk i pastwisk na terenie gminy Ostróda 

2.3.2 Gospodarka leśna 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy na dzień 31.12.2011 wynosi 12276,3 ha. Średnia 

lesistość gminy wynosi 30,60%. W porównaniu lesistość województwa warmińsko mazurskiego w 

roku 2011 wg GUS wyniosła 30,80%, a lesistość powiatu ostródzkiego 29,80%. Gmina Ostróda 

charakteryzuje się więc większą lesistością niż powiat ostródzki, ale mniejszą niż województwo 

warmińsko mazurskie. 

Największa część lasów należy do Skarbu Państwa – 93 %, lasy prywatne natomiast  stanowią 6,97% 

ogółu lasów na ternie gminy Ostróda, sama Gmina Ostróda jest właścicielem 0,03% ogólnej 

powierzchni lasów. Zalesienia w roku 2011 wyniosły 19,1 ha i były w całości wykonane w ramach 

lasów będących własnością prywatną. 

Tabela 4 Struktura własności lasów na terenie gminy Ostróda 

Powierzchnia lasów ogółem [ha] 12 276,30 100,00% 

Powierzchnia lasów będących własnością Skarbu 
Państwa [ha] 11 416,60 93,00% 

Powierzchnia lasów będących własnością gminy [ha] 3,70 0,03% 

Powierzchnia lasów prywatnych [ha] 856 6,97% 

Źródło: stat.gov.pl 
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Wykres 5 Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Ostróda [%]

 Lasy na terenie gminy Ostróda wchodzą w skład: Nadleśnictwa Stare Jabłonki, Nadleśnictwa 

Miłomłyn, Nadleśnictwa Olsztynek, Nadleśnictwa Jagiełek oraz Nadleśnictwa Iława.

głównie żyzne siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeże

cechy klimatu sprawiają, że głównym gatunkiem występującym w lasach nadleśnictwa jest sosna 

znajdująca na tym obszarze bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju, osiągające najlepszą jakość 

techniczną w VI i starszych klasach wieku.

zajmują żyzne siedliska i rosną w zmieszaniu z innymi gatunkami, najczęściej bukiem, dębem, grabem 

i świerkiem w drugim piętrze.  

Rysunek 2 Udział procentowy gatunków panujących w drzewostanach

Źródło: stare-jablonki.olsztyn.lasy.gov.pl/informacje

0,03%
6,97%

19 

Struktura własnościowa lasów na terenie gminy Ostróda [%] 
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Nadleśnictwa Olsztynek, Nadleśnictwa Jagiełek oraz Nadleśnictwa Iława.

głównie żyzne siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego.

cechy klimatu sprawiają, że głównym gatunkiem występującym w lasach nadleśnictwa jest sosna 

znajdująca na tym obszarze bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju, osiągające najlepszą jakość 

techniczną w VI i starszych klasach wieku.  Najbardziej wartościowe drzewostany sosny taborskiej 

zajmują żyzne siedliska i rosną w zmieszaniu z innymi gatunkami, najczęściej bukiem, dębem, grabem 

Udział procentowy gatunków panujących w drzewostanach 

jablonki.olsztyn.lasy.gov.pl/informacje-ogolne 
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Pod względem struktury gatunkowej drzewostany są zróżnicowane, a mianowicie: jednogatunkowe – 

19%, dwugatunkowe – 29%, trzygatunkowe – 25%, cztero i więcej – 27%. Drzewostany rębne i 

bliskorębne, a więc drzewostany IV klasy wieku i starsze stanowią 56% powierzchni. 

2.3.3 Gospodarka wodna 

Zasoby wodne gminy Ostróda tworzą wody powierzchniowe i wody podziemne. Sieć 

hydrograficzną na terenie gminy tworzą  rzeki i strumienie oraz jeziora. Na terenie gminy Ostróda 

płynie: 

1. Drwęca,  

2. Dylewka, 

3. Gizela, 

4. Grabiczek, 

5. Ornowo – Struga Ornowska, 

6. Poburzanka. 

7. Kanał „A”, 

8. Kanał „B” – ciek Samborowo,  

 

Na terenie gminy Ostróda znajdują się 32 jeziora. 

1. Jezioro Buńki Średnie ( Gąsiory II) 

2. Jezioro Cibory (Sędzowskie) 

3. Jezioro Czarne Południowe 

4. Jezioro Drwęckie, 

5. Durąg, 

6. Jezioro Durąg ( Pancerzyn), 

7. Jezioro Faltyjanki, 

8. Jezioro Francuskie (Sałk, Żałk) 

9. Jezioro Gąsiory I 

10. Jezioro Głębokie ( Głęboczek) 

11. Grabin, 

12. Grabinek,  

13. Jezioro Gugowo,  

14. Jezioro Jakuba (Smordy), 

15. Jezioro Kroplewskie (Kroplewko), 

16. Lesiak, 

17. Jez. Morliny (ornowskie), 

18. Jez. Motylek (Piaskowa Woda), 
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19. Jezioro Obst, 

20. Jezioro Ostrowin, 

21. Jezioro Pauzeńskie,  

22. Jezioro Rodat ( Rudat, Raudyty), 

23. Jezioro Sajmino, ( Kajkowskie, Sement Duży), 

24. Jezioro Sement Mały ( Górczyńskie, Nakroń, Mokroń), 

25. Jezioro. Symsy ( Lubajny), 

26. Jezioro Szeląg Mały, 

27. Jezioro Szeląg Wielki, 

28. Jezioro  Świetlin (Lichtajny, Grabinek),  

29. Jezioro Teselak ( lidzbarskie), 

30.  Warlity, 

31. Jezioro Wyżnickie ( Rychnowskie Bagno), 

32. Jezioro Żabie. 
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2.3.4 Turystyka2 

Gmina Ostróda jest jedną z największych gmin województwa Warmińsko-Mazurskiego, 

malowniczo położona wśród licznych jezior, rzek i kanałów, zatopiona wśród wspaniałych 

kompleksów leśnych. 

Obiekty dziedzictwa kulturowego, które są usytuowane na terenie Gminy Ostróda zadowolą 

nawet najbardziej wymagających turystów. Usytuowanie gminy wokół miasta Ostródy, które stanowi 

doskonałą bazę wypoczynkową dla turystów oraz położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

komunikacyjnych w dużej mierze decyduje o atrakcyjności tego terenu.  

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów preferujących czynny wypoczynek na 

terenie Gminy Ostróda wyznaczone zostały cieszące się dużym zainteresowaniem trasy rowerowe. 

Przebiegają one przez malownicze tereny gminy Ostróda, każda z nich jest inna, a możliwość 

podziwiania przepięknych krajobrazów z pewnością pozwoli odetchnąć od miejskiego zgiełku. 

Podróżują rowerem i nie tylko podziwiać można znajdujące się na terenie gminy Ostróda liczne 

zabytki. Najważniejsze z nich to: 

Kościół w Ornowie  

Kościół zbudowany w XV wieku. Kościół murowany z użyciem kamieni polnych . Wieża kościoła 

pochodzi z XIX wieku. Na wieży znajduje się dzwon i nieczynny zegar.  

Wnętrze kościoła ma charakter salowy. Ołtarz główny pochodzi z 1690 roku. Od czasów reformacji 

do roku 1945 kościół zajmowali protestanci. Po wojnie został oddany ludności katolickiej. 

Kościół w Pietrzwałdzie  

Kościół drewniany z XVIII wieku. Z tego okresu zachowały się części tryptyku ołtarza zakupionego w 

Grotau.(podziwiać można zachowane rzeźby). Ołtarz kościoła ma barokowy charakter. We wnętrzu 

obiektu podziwiać można krucyfiks barokowy ludowy, skarbonę drewnianą okutą datowana na XVIII 

wiek. Dzwony kościoła pochodzą z 1614 i 1753 roku.  

W 1844 roku po raz pierwszy Kościół został oszalowany i poddany renowacji. Po II wojnie świtowej 

został przejęty przez napływową ludność katolicką. 

Kościół w Glaznotach  

Historia kościoła ewangelicko-metodystycznego w Glaznotach sięga roku 1400. Przebudowany w 

XVIII wieku, a odrestaurowany w 1899 roku obiekt pełnił funkcje sakralne dla mieszkańców Glaznot 

i okolic do 1980 roku. Po tym czasie ze względu na znikomą liczbę mieszkańców tego wyznania 

obrzędów kościelnych zaniechano.  

Kościół salowy , położony na planie prostokąta z kwadratową wieżą od frontu. Z dawnego 

wyposażenia kościoła pozostał ołtarz z 1860 roku.  

                                                           
2 http://www.gminaostroda.pl 
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Kościół w Durągu  

Pierwotny kościół został wybudowany jeszcze w XIV wieku. W czasie reformacji został zamieniony 

na zbór ewangelicki. Obecnie istniejący kościół wzniesiono w 1713 roku przez protestantów.  

Ołtarz główny został wykonany około roku 1715. Kościelne organy pochodzą z początku XVIII wieku 

a dzwon z końca XVIII wieku. Po II wojnie światowej kościół został gruntownie odbudowany. 

Cmentarz w Zajączkach  

Cmentarz ewangelicko-augsburski związany z wsią i majątkiem w Zajączkach. Centralna część 

cmentarza stanowi kaplica grobowa rodziny właścicieli majątku - Kramerów. Kaplica grobowa 

wzniesiona z ciosów kamiennych, pokryta dwuspadowym dachem, kryta dachówką ceramiczna 

holenderską.  

Cmentarz założony w drugiej połowie XIX wieku. na cmentarzu warto obejrzeć kilkadziesiąt 

oryginalnych pomników nagrobnych mieszkańców wsi. Cmentarz jest jednym z nielicznych na terenie 

naszego regionu zachowanych w tak dobrym stanie, z czytelnym układem przestrzennym i dominującą 

kaplicą grobową właścicieli majątku oraz układem mogił. Z tego powodu cmentarz posiada duże 

wartości historyczne.  

Kanał Ostródzko - Elbląski  

Kanał jest nie tylko najdłuższym, ale i najbardziej interesującym pod względem technicznym, 

unikatowym w skali światowej kanałowym szlakiem wodnym. na trasie tego wyjątkowego zabytku 

sztuki hydrotechnicznej wybudowano 4 śluzy oraz 5 pochylni.  

Pochylnie niwelują różnicę poziomów wody o 99 metrów, a statki poruszają się po nich na 

specjalnych wózkach. Regularne rejsy po kanale trwają od początku maja do końca września każdego 

roku.  

Opis tras rowerowych zaczerpnięto ze strony www.powiat.ostróda.pl. 

Szlak rowerowy żółty: Ostróda - Lichtajny - Brzydowo - Ornowo - Kajkowo - Ostróda 

Długość szlaku: 22km 

Szlak krótki nadający się do wycieczek z dziećmi, choć są miejsca, gdzie ze względu na strome 

podjazdy niektórzy będą musieli prowadzić rower– dzięki temu jednak będzie można dłużej podziwiać 

okolicę. Rozpoczyna się i kończy w centrum starszej części miasta - na placu 1000-lecia. Na końcu 

jeziora Sajmino wspinamy się stromym podjazdem na dawny nasyp kolejowy trasy Ostróda-

Olsztynek, dojedziemy nim aż do Lichtajn. Na rozdrożu przy kapliczce przed Kraplewem, na 

zalesionym wzgórzu znajduje się stary cmentarz ewangelicki. Do tego też miejsca żółty szlak może 

posłużyć jako droga dojazdowa do szlaku zielonego, którym możemy wrócić do Ostródy przez 

Szyldak i Stare Jabłonki lub do szlaku czerwonego, który zawiedzie nas na Dylewską Górę. Na końcu 

zwartej zabudowy Brzydowa biegnące od Kapliczki przy Kraplewie trzy szlaki razem rozchodzą się i 

tu również możemy zmienić szlak. Jadąc dalej zielonym dojedziemy do Ostródy przez Samborowo i 

Liwę, czerwony zaś doprowadzi nas od drugiej strony na Dylewską Górę.  W Ornowie szlak prowadzi 
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obok średniowiecznego kościoła, przy którym, według legendy, ukryte jest wejście  do podziemnego 

tunelu prowadzącego aż na Ostródzki zamek. Po ok. 1,5 km na rozdrożu polnych dróg jest doskonały 

punkt widokowy. Tuż przed Ostródą gdy widać już zabudowania Kajkowa w odległości ok. 200 m 

mijamy po lewej stronie, Górę Napoleona (153 m n.p.m.), z której to podobno Bonaparte podziwiał 

panoramę Ostródy.  

Szlak rowerowy czerwony Brzydowo - Kraplewo - Dziadyk - Ryn - Bednarki - Miejska Wola - 

Dylewska Góra - Wysoka Wieś - Pietrzwałd - Rudno - Brzydowo 

Długość szlaku: 29km. 

Szlak jest pętlą, którą można rozpocząć w Brzydowie, lub w każdym innym dowolnym miejscu 

ponieważ po przejechaniu całej i tak wracamy do miejsca startu. Na odcinku od początku wsi 

Brzydowo do kapliczki przed Kraplewem szlak biegnie wspólnie ze szlakiem żółtym, który w obie 

strony doprowadzi nas 11 kilometrowym odcinkiem do Ostródy oraz zielonym, który również w obie 

strony prowadzi do Ostródy, jednakże dużo dłuższą drogą. Szlak jest szczególnie widokowy, choć ma 

krótkie odcinki leśne. Trzeba się jednak liczyć z większym wysiłkiem ponieważ różnica poziomów 

pomiędzy jego najniższym i najwyższym punktem wynosi prawie 200 m. Pocieszające jest jednak to, 

że wracamy na tę samą wysokość więc tyle co pokonamy na podjazdach będziemy mogli zjechać w 

dół. W Kraplewie warto obejrzeć ciekawej konstrukcji kościół ewangelicki. W Miejskiej Woli na 

chwilę dołącza do naszej trasy niebieski szlak, którym w obydwie strony dojedziemy do Gierzwałdu, a 

stamtąd już niedaleko do Pola Bitwy Grunwaldzkiej. Jadąc wąskim asfaltem przez las przypominający 

momentami bieszczadzką bukowinę docieramy w okolice Jeziora Francuskiego i tu po minięciu 

skrzyżowania z niebieskim szlakiem pieszym wjeżdżamy w leśną drogę prowadzącą wraz ze ścieżką 

dydaktyczną na sam szczyt Dylewskiej Góry. Faktycznie przejeżdżamy tu obok najwyższego miejsca 

w naszym regionie, znajdującego się na wysokości 312 m n.p.m. W Wysokiej Wsi na rozdrożu 

dochodzi z lewej i kończy się szlak żółty, prowadzący od Pola Bitwy Grunwaldzkiej. W Pietrzwałdzie 

najciekawszym zabytkiem jest mały drewniany kościółek pw. św. Piotra w Okowach. Za 

Pietrzwałdem, mijamy po drodze kilka punktów widokowych, z których rozciągają się bardzo 

malownicze widoki. Dla osób o słabszej kondycji proponuję przejechać tą trasę w odwrotną stronę, 

wtedy najostrzejszy podjazd można podprowadzić a z powrotem cieszyć się długimi łagodnymi 

zjazdami. 

Szlak rowerowy  zielony Ostróda - Lubajny - Stare Jabłonki - Szyldak - Kraplewo - Brzydowo - 

Smykowo - Turznica - Samborowo - Rogowo - Liwa - Ostróda 

Bardzo długi szlak, przeznaczony raczej do zdobywania na dwie wycieczki. Można przejechać połowę 

i od Kraplewa lub Brzydowa wrócić asfaltem do Ostródy a drugiego dnia zacząć w tym samym 

miejscu i przejechać druga część. Inne sposoby można oprzeć na przewiezieniu roweru pociągiem do 

Starych Jabłonek lub Samborowa. Gdy przed Starymi Jabłonkami pojawi się po prawej jezioro Szeląg 

Mały, zbocze po lewej to sztucznie usypany nasyp linii kolejowej Toruń-Olsztyn. W miejscu gdzie 



25 

 

droga prowadzi tuż przy brzegu było kiedyś jezioro, nasyp kolejowy przedzielił je na dwie części 

zwane od tej pory Szeląg mały i Szeląg Wielki. Tuż przed stromym podjazdem warto się zatrzymać i 

zejść do zabytkowego tunelu o imponującej długości ponad 50 m. Kanał dla którego wybudowany 

tunel jest ostatnim odcinkiem kanału Ostróda-Elbląg, który łączy obie części przedzielonego niegdyś 

jeziora. W Starych Jabłonkach po prawej stronie mijamy „Hotel Anders” położony nad brzegiem 

jeziora a na końcu wsi pole biwakowe. W lesie za Starymi Jabłonkami docieramy do dużej polany 

zwanej Łąkami Gąsiorowskimi z charakterystyczną wyspą na środku. Było tu kiedyś jezioro ale bobry 

budujące na rowach melioracyjnych tamy usilnie starają się je odtworzyć. Za kolonią Ostrowin 

ponownie szlak prowadzi leśnymi duktami. Zjeżdżamy w dół i po lewej mijamy śródleśne jeziorko 

Obst z górującym nad nim wzniesieniem - Górą Obst. Po prawej wyłania się pradolina Drwęcy. Za 

mostkiem na Drwęcy stromy podjazd a skręcając w pierwszą na górze drogę w prawo po ok. 200 m 

znajdziemy wieżę widokową, z której widok z pewnością zapiera dech w piersiach. W Szyldaku 

ostrożnie przekraczamy ruchliwą trasę międzynarodową E-7. Za mostkiem na rzeczce Grabiczek, w 

połowie podjazdu po lewej stronie niedaleko szosy można odnaleźć duży głaz narzutowy, który jest 

pomnikiem przyrody. Patrząc od kamienia za rzeczką Dylewką, na pokaźnym wzgórzu, znajdują się 

pozostałości grodziska staropruskiego. W Kraplewie dochodzi z lewej strony szlak czerwony  

prowadzący z Dylewskiej Góry, a za wsią na rozdrożu przy kapliczce dochodzi z prawej szlak żółty 

prowadzący z Ostródy. Odtąd przez ok. 2 km wszystkie trzy szlaki biegną wspólnie. Na końcu 

Brzydowa odchodzi w lewo czerwony szlak prowadząc przez Pietrzwałd na Dylewską Górę i w prawo 

szlak żółty prowadzący przez Ornowo do Ostródy. Za Nastajkami szlak skręca w lewo w mało 

używaną polną drogę w kierunku Turznicy, w sezonie może ona być trudno przejezdna z powodu 

wysokich traw. Jadąc taką dziczą wśród pól ma się wrażenie odkrywania na nowo zapomnianych 

dawnych traktów. Za Turznicą  szlak prowadzi nasypem nieczynnej linii kolejowej Samborowo-

Działdowo. Jest to jednocześnie odcinek wspólny ze szlakiem pieszym prowadzącym z Samborowa 

przez Pola Bitwy Grunwaldzkiej do Waplewa. Za Samborowem i mostem na Drwęcy szlak prowadzi 

kilkaset metrów ruchliwą drogą krajową nr 16.  W centrum wsi Liwa jest pomnik poświęcony 

poległym w I Wojnie Światowej. Po przekroczeniu mostu na Kanale Ostróda-Elbląg dłuższy odcinek 

prowadzi przez las. Po kilku kilometrach docieramy do jeziora Czarnego, które jest rezerwatem 

utworzonym dla ochrony szeregu rzadkich roślin takich jak poryblin jeziorny, grzybień biały, grążel 

drobny i mech wodny. Można tu odpocząć bo jeziorko stwarza wyjątkowo urokliwy klimat. Jadąc 

obok nasypu nieczynnej linii kolejowej Ostróda-Morąg docieramy do grobli rozdzielającej dwie 

odnogi jeziora Drwęckiego i kładką przy tzw. Żelaznym Moście kolejowym przejeżdżamy przez 

jezioro Drwęckie w kierunku stacji kolejowej. Grobla i most oddzielają całą długą zachodnią część 

jeziora od dwóch pozostałych – w kierunku Ostródy i w kierunku Piławek. Przed mostem napotykamy 

na znaki niebieskiego szlaku pieszego prowadzącego od stacji w Ostródzie do Piławek zachodnim 
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brzegiem jeziora. Szlak ten ma łącznie 43 km drogi utwardzonej (długość tras położonych przy 

drogach publicznych). Poniżej wykaz poszczególnych utwardzonych odcinków: 

1. Ostróda - Lubajny: 5,3 km 

2. Lubajny - Stare Jabłonki: 5,4 km 

3. Stare Jabłonki - Szyldak: 3 km 

4. Szyldak - Kraplewo: 3,75 km 

5. Kraplewo - Brzydowo: 3,1 km 

6. Brzydowo - Smykowo: 3 km 

7. Smykowo - Turznica: 5 km 

8. Turznica - Samborowo: 4,75 km 

9. Samborowo - Rogowo: 4,35 km 

10. Rogowo - Liwa: 4 km 

11. Liwa - Ostróda: 1,35 km 

2.3.5 Przemysł 

Na terenie gminy Ostróda przeważają jednostki gospodarcze należące do sektora prywatnego. 

Liczba osób prowadzących działalność gospodarcza  w latach 2009-2011 ulega systematycznemu 

wzrostowi. Wzrosła liczba  spółek handlowych oraz stowarzyszeń i organizacji społecznych. Na 

terenie Gminy Ostróda brak jest dużych zakładów przemysłowych, które  stwarzałyby nadzwyczajne 

zagrożenie dla środowiska , albo też zakładów, których awaria w pracy byłaby powodem katastrofy 

ekologicznej. Zagrożenie dla środowiska, rozumiane jako uciążliwe lub oddziaływanie w skali  

mniejszej /lokalnej/, wywierające wpływ na środowisko, stanowią: 

1. Zakłady Mięsne „Morliny” / emisja do powietrza, powstawanie odpadów /, 

2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. w Tyrowie /oczyszczalnia    

ścieków i pobór wód podziemnych /, 

3. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Rudnie / sortownia, 

składowisko odpadów /, 

4. Fermy drobiu zlokalizowane w miejscowościach Samborowo i Międzylesie,  

5. Ubojnie drobiu w miejscowościach Lubajny, Międzylesie. 

6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie – sortownia odpadów w Morlinach, 

(obiekt nie eksploatowany, lecz stwarzający zagrożenie dla środowiska z uwagi na  

zgromadzone znaczne ilości odpadów ). 

7. KLM ENERGIA Sp. z o.o. Smykówko 28 
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Tabela 5 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów 
własnościowych na terenie gminy Ostróda 

Podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze REGON wg 

sektorów własnościowych 

Liczba 
jednostek 

gospodarczych 

Rok 2009 

Liczba 
jednostek 

gospodarczych 

Rok 2010 

Liczba 
jednostek 

gospodarczych 

Rok 2011 

Ogółem 918 984 1021 

Sektor publiczny 

Podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 

26 26 25 

Państwowe i samorządowe jednostki 
prawa budżetowego ogółem 

19 19 19 

Spółki handlowe 4 4 3 

Sektor Prywatny 

Podmioty gospodarki narodowej 
ogółem 

892 958 996 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą 

734 789 799 

Spółki handlowe 36 39 53 

Spółki handlowe z udziałem kapitału 
zagranicznego 

5 5 4 

Spółdzielnie 6 6 6 

Fundacje 2 3 3 

Stowarzyszenia i organizacje społeczne 38 39 44 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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Tabela 6 Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD 

2007 na terenie gminy Ostróda 

Lp. 
Podmioty gospodarki narodowej 

zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji 
PKD 

Liczba jednostek gospodarczych 

Rok 2011 

1. 
Sekcja A 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 
rybactwo 

116 

2. Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 108 

3. 
Sekcja D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze 
do układów klimatyzacyjnych D 

1 

4. 
Sekcja E 

Dostawa wody; gospodarowanie 
ciekami i odpadami oraz 
działalność związana z 

rekultywacją 

5 

5. 
Sekcja F Budownictwo 146 

6. Sekcja G 

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając 
motocykle 

221 

7. Sekcja H 
Transport i gospodarka 

magazynowa 
63 

8. Sekcja I 
Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

31 

9. Sekcja J Informacja i komunikacja 9 

10. 
Sekcja K 

Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

27 

11. Sekcja L 
Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 
31 

12. 
Sekcja M 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

47 

13. Sekcja N 

Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 

wspierająca  
30 

14. 
Sekcja O 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

12 
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Lp. 
Podmioty gospodarki narodowej 

zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji 
PKD 

Liczba jednostek gospodarczych 

Rok 2011 

15. 
Sekcja P Edukacja 32 

16. 
Sekcja Q 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
49 

17. 
Sekcja R 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
22 

18. Sekcja S i 

T 

Pozostała działalność usługowa 
 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

71 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Analizując ilość jednostek gospodarczych pod względem podziału wg sekcji PKD 2007 

widzimy, że najwięcej jednostek gospodarczych spośród  1021 działających na terenie gminy Ostróda 

działa w sekcji G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle), a następnie w sekcji F (Budownictwo). 

2.3.6 Rynek pracy 

Wg danych GUS na terenie gminy Ostróda pracujących w głównym miejscu pracy było 2955 

osób w tym 1495 mężczyzn i 1460 kobiet. Osób bezrobotnych w gminie Ostróda w roku 2011 było 

1104 z czego 612 to były kobiety, a 490 mężczyźni. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku produkcyjnym ogółem to 10,8%. Do największych zakładów przemysłowych należą 

zakłady wspomniane w pkt. 2.3.5. 
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3 Ocena aktualnego stanu środowiska gminy Ostróda 

3.1 Zasoby wodne 

3.1.1 Wody powierzchniowe 

3.1.1.1 Stan aktualny 
Gmina Ostróda leży w zlewni rzeki Drwęca, która jest głównym odbiornikiem wód 

powierzchniowych.  

Sieć hydrograficzną na terenie gminy tworzą wraz z dopływami rzeki: Drwęca, Dylewka, Gizela, 

Grabiczek, Ornowo – Struga Ornowska, Poburzanka, Kanał „A”, Kanał „B” – ciek Samborowo oraz 

32 jeziora patrz punkt 2.3.3. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo wodne prawa właścicielskie nad rzekami sprawuje 

Marszałek Województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd 

województwa. 

 Zlewnia Drwęcy zbudowana jest głównie z glin zwałowych oraz piasków i żwirów 

lodowcowych. W obniżeniach terenu występują liczne torfowiska. Na takim podłożu wykształciły się 

głównie gleby brunatne, bielicowe, a w obniżeniach terenu gleby hydrogeniczne. 

Drwęca jest odbiornikiem ścieków z licznych źródeł zanieczyszczeń, z których najważniejsze to: 

• oczyszczalnia mechaniczno –biologiczna z możliwością chemicznego strącania fosforu  w 

Tyrowie, odprowadzająca ścieki w ilości około 70000m3/d (dane zakładu za 2011r.), 

• mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia w Samborowie, odprowadzająca poprzez ciek 

Samborowo, ścieki komunalne w ilości około  170 m3/d (dane za rok 2010), 

• oczyszczalnia mechaniczna – biologiczna z chemicznym strącaniem fosforu w Szyldaku, 

odprowadzająca ścieki w ilości około 60 m3/d (dane za rok 2010). 

W roku 2011 Drwęca objęta była zarówno monitoringiem diagnostycznym, jak i operacyjnym 

w jednolitych częściach wód: 

• „Drwęca do jeziora Drwęckiego z jeziora Ostrowin” – monitoring operacyjny, 

• „Drwęca od początku do końca jez. Drwęckiego bez kanału Ostródzkiego i 

Elbląskiego” – monitoring diagnostyczny, 

• „Drwęca” od jez. Drwęckiego do Brodniczki” – monitoring operacyjny. 
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Tabela 7 Zestawienie  rzek i strumieni w gminie Ostróda 
Nazwa rzeki/dł. Charakterystyka 

Drwęca Rzeka prawy dopływ Wisły, źródła w okolicach Drwęcka w Czarcim Jarze na 
wysokości około 192 m n.p.m. (w rejonie Wzgórz Dylewskich). Główna rzeka 
Pojezierza Iławskiego, jej całkowita długość w obrębie pojezierza wynosi 45 km, 
długość cieku na terenie gminy 34,1 km. Rzeka stanowi rezerwat. 

Dylewka 8,4 km Lewy dopływ rzeki Grabiczek, źródła we wsi Dylewo, przepływa przez grunty wsi 
Szczepankowo, Glądy Ryn i Durąg, długość cieku na terenie gminy 8,4 km. Rzeka 
wchodzi w skład rezerwatu „Rzeka Drwęca”. Jest to rzeka typu górskiego, 
sprzyjająca tarłu ryb łososiowatych 

Gizela 21,5 km Lewy dopływ rzeki Drwęca, źródła we wsi Glaznoty, dalej przepływa przez grunty 
wsi. Długość cieku na terenie gminy wynosi 12,4 km. Rzeka wchodzi w skład 
rezerwatu „Rzeka Drwęca”. Jest to rzeka typu górskiego, sprzyjająca tarłu ryb 
łososiowatych. 

Grabiczek  
11,9 km 

Lewy dopływ rzeki Drwęca, źródła we wsi Frygnowo, dalej przepływa przez grunty 
wsi Gierzwałd, Domkowo, Szyldak, Pancerzyn, Durąg, Idzbark. Długość cieku na 
terenie gminy wynosi 11,1 km. Rzeka wchodzi w skład rezerwatu „Rze- ka 
Drwęca”. Jest to rzeka typu górskiego, sprzyjająca tarłu ryb łososiowatych. 

Ornowo –Struga 
Ornowska  
2,8 km  

Dopływ jeziora Drwęckiego dalej do rzeki Drwęca. Źródła we wsi Kajkowo dalej 
płynie przez grunty wsi Lesiak Ostródzki, Ornowo, Morliny i miasto Ostróda. 
Długość cieku na terenie gminy wynosi 7,1 km. 

Poburzanka 19,3 
km 

Lewy dopływ rzeki Drwęca, źródła we wsi Poborze dalej płynie przez grunty wsi 
Rudno, Smykowo, Nastajki, Wirwajdy Samborowo. Długość cieku na terenie gminy 
wynosi 19,3 km. Na rzece pobudowano 4 jazy (budowle piętrzące) jako 
zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Samborowo. Jaz wybudowany we wsi 
Samborowo służy do skierowania nadmiaru wód rzeki do kanału „B". Jaz 
usytuowany we wsi Wirwajdy w pobliżu starego młyna wodnego służy obecnie do 
redukcji spadku. Jaz i jazomost budowle usytuowane na gruntach wsi Nastajki służą 
jako zbiorniki retencyjne i zmniejszają spadek podłużny rzeki. Rzeka wchodzi w 
skład rezerwatu rzeki Drwęca. Jest to rzeka typu górskiego sprzyjająca tarłu ryb 
łososiowatych. 

Kanał „A”  
0,5 km. 

Kanał odprowadzający wody ze stacji pomp (odwodnienie użytków zielonych wsi 
Tyrowo i Samborowo) do jez. Drwęckiego. 

Kanał „B” – 
ciek Samborowo 
1,8 km 

Kanał ulgi dla rzeki Poburzanka we wsi Samborowo, służący jako zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe. Łączy Poburzankę z Drwęcą, długość cieku na terenie gminy 
1,8 km.  

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Ostróda  na lata 2008-2011  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 
Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/WORP/Woj_Wa/1.jpg 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi  (na mapie oznaczone kolorem jasnoczerwonym) 

są to obszary, na których stwierdzi się istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub wystąpienie 

znaczącego ryzyka jest prawdopodobne, będące wynikiem wstępnej oceny ryzyka powodziowego 
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zgodnie z art. 88b ust 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne. W tabeli zestawienie rzek i strumieni dla gminy 

Ostróda w kolumnie charakterystyka zawarto m.in. sposoby zabezpieczenia przeciwpowodziowego. 

KLASYFIKACJE WÓD 

• Ogólna ocena jakości wód – stan wód. Podstawą oceny jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Dokument określa sposób klasyfikacji jednolitych części wód 

powierzchniowych w ciekach naturalnych, jeziorach lub innych zbiornikach naturalnych, wodach 

przejściowych i przybrzeżnych oraz sztucznych jednolitych części wód powierzchniowych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 

Rozporządzenie zmieniło dotychczasowe podejście do sposobu badania i oceny. Punkty 

monitoringowe zlokalizowane są na zamknięciach zlewni tzw. jednolitymi częściami wód (JCW). 

Monitoring prowadzi się w sposób umożliwiający ocenę ich stanu oraz ilościowe ujęcie czasowej i 

przestrzennej zmienności parametrów biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i 

chemicznych .Stan wód dla wód naturalnych określa się, porównując wyniki klasyfikacji cząstkowych 

tj.: oceny stanu ekologicznego z wynikami stanu chemicznego. Stan wód sztucznych i silnie 

zmienionych określa się, porównując wyniki klasyfikacji cząstkowych tj.: ocenę potencjału 

ekologicznego z wynikami stanu chemicznego. 

W zależności od stanu ekologicznego/potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego stan wód 

naturalnych, sztucznych i silnie zmienionych może być: dobry lub zły. 

• Ocena przydatności do bytowania ryb. Podstawę oceny stanowi Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455). 

• Ocena wrażliwości wód na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i podatności na 

eutrofizację. 

Podstawę oceny stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241 

poz.2093). 
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Tabela 8 Klasyfikacja rzek gminy Ostróda badanych w systemie monitoringu – stan ekologiczny  rok 2011 

Nazwa JCW  

(Jednolitej Części 

Wód) 

Rzeka i 

pomiarowy 

punkt 

kontrolny 

Monitoring 
Stan 

ekologiczny 
Elementy podlegające ocenie 

Klasa 

wskaźnika 

Ocena spełniania wymogów 

dla obszarów chronionych 

Drwęca do jeziora 

Drwęckiego z jeziora 

Ostrowin 

Drwęca – 

powyżej Jez. 

Drwęckiego, 

Ostróda 

Operacyjny dobry 

Elementy biologiczne (tutaj 

indeks okrzemkowy) 
II Spełnione wymagania dla 

obszarów chronionych. 
Elementy fizykochemiczne I 

Drwęca od początku 

do końca jez. 

Drwęckiego bez 

Kanału Ostródzkiego i 

Elbląskiego 

Drwęca - 

Samborowo 
Diagnostyczny umiarkowany 

Elementy biologiczne 

wskaźnik fitoplanktonowy 

makrofitowy indeks rzeczny 

 

 

III 

II 

Spełnione wymagania dla 

obszarów chronionych w 

zakresie wód 

przeznaczonych do 

bytowania ryb ( ryby 

karpiowate). 

Wymogi dla obszarów 

wrażliwych na eutrofizację, 

wywołaną 

zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych, nie zostały 

spełnione 

Elementy fizykochemiczne: 

ChZT-Mn, OWO, zasadowość 

ogólna i azot Kjeldahla 

II 

 

Źródło: Ocena stanu czystości rzek województwa warmińsko - mazurskiego w 2011roku, WIOŚ Olsztyn 
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Jedynym jeziorem badanym na terenie gminy Ostróda w roku 2011 w ramach monitoringu 

WIOŚ było jezioro Pauzeńskie. Na podstawie przeprowadzonych badań biologicznych i 

fizykochemicznych stan ekologiczny jeziora określono jako słaby. O takiej klasyfikacji zadecydowały 

wyniki badań fitoplanktonu. Badania substancji priorytetowych oraz innych substancji 

zanieczyszczających wykazały, że jezioro Pauzeńskie charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym. 

Poziom żadnej z kontrolowanych substancji nie przekroczył granicy stanu dobrego. Stan jednolitej 

części wód oceniono jako zły. 

Jezioro Pauzeńskie położone jest w południowo-zachodniej części Pojezierza Olsztyńskiego, 

w dorzeczu rzeki Drwęcy. Pod względem administracyjnym zbiornik znajduje się 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. 

Tabela 9 Charakterystyka zasobów wód stojących ( jeziora i stawy) na terenie gminy Ostróda 
Lp. Nazwa 

zbiornika 
Charakterystyka 

1. jez. Buńki 
Średnie (Gąsiory 
II) 

zarastające jezioro położone w gminie Ostróda na południowy wschód od wsi 
Staszkowo o powierzchni 11,60 ha, głębokości średniej 6,0 m, pojemności 
696,0 tys. m3. Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca.  

2. jez. Cibory 
(Sędzowskie) 

jezioro położone w gminie Ostróda między wsią Lichtajny a Lesiak Ostródzki 
o powierzchni 7,62 ha, głębokości średniej / maksymalnej 2,0 / 11,0 m, 
pojemności 152,4 tys. m3. Połączone kanałem Ornowskim z jeziorami 
Morliny, Jakuba i Drwęckim. 

3. jez. Czarne 
Południowe 

śródleśne zarastające jezioro położone w gminie Ostróda na północny zachód 
od miasta Ostródy pomiędzy kanałem Ostródzko - Elbląskim a linią kolejową 
do Miłomłyna o powierzchni 9,45 ha, głębokości średniej 2,5 m, pojemności 
236,3 tys. m3. Rezerwat dla zachowania śródleśnego jeziora dystroficznego. 
Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

4. jez. Drwęckie jezioro położone w gminie Ostróda o powierzchni 915,34 ha, głębokości 
średniej / maksymalnej 5,7 / 22,3 i objętości 50 140 tys. m3. Połączone rzeką 
Drwęcą z rzeką Wisłą. Jezioro wchodzi w skład Systematu jeziora 
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Lp. Nazwa 
zbiornika 

Charakterystyka 

Drwęckiego. 

5. Durąg stawy rybne „hodowla pstrąga" położone w gminie Ostróda na wschód od wsi 
Durąg w dolnym biegu rzeki Dylewka. 

6. jez. Durąg 
(Pancerzyn) 

jezioro położone w gminie Ostróda na południowy wschód od wsi Durąg oraz 
na północ od miejscowości Pancerzyn o powierzchni 4,67 ha, głębokości 
średniej 2,0 m, pojemności 93,4 tys. m3. Połączone rzeką Grabiczek z rzeką 
Drwęcą oraz jez. Świetlin. 

7. jez. Faltyjanki śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda na wschód od miejscowości 
letniskowej Piławki w pobliżu trasy E-77 o powierzchni 26,05 ha, głębokości 
średniej 0,5 m i objętości 130,3 tys. m3. Jezioro położone w zlewni rzeki 
Drwęca.  

8. jez. Francuskie 
(Sałk, Żałk) 

śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda w obrębie Wzgórz Dylewskich 
na północny wschód od Wysokiej Wsi o powierzchni 2,52 ha, głębokości 
średniej 3,0 m, pojemności 75,6 tys. m3. 

9. jez. Gąsiory I zarastające jezioro położone w gminie Ostróda na południowy wschód od wsi 
Staszkowo o powierzchni 7,82 ha, głębokości średniej 6,0 m, pojemności 
469,2 tys. m3. Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca.  

10. jez. Głębokie 
(Głęboczek) 

śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda na wschód od wsi Idzbark o 
powierzchni 5,07 ha, głębokości średniej 6,0 m, pojemności 304,2 tys. m3. 
Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

11. Grabin stawy rybne „hodowla ryb karpiowatych" położone w gminie Ostróda na 
zachód od wsi Grabin oraz na południe od jeziora Świetlin w środkowym 
biegu rzeki Grabiczek. 

12. Grabinek stawy rybne „hodowla pstrąga" położone w gminie Ostróda na zachód od wsi 
Grabin przy drodze Grabin - Lichtajny w środkowym biegu rzeki Grabiczek. 

13. jez. Gugowo śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda na południowy wschód od wsi 
Ostrowin o powierzchni 66,94 ha, głębokości średniej 6,0 m, pojemności 
4016,4 tys. m3. Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

14. jez. Jakuba 
(Smordy) 

jezioro położone w gminie Ostróda na południowy zachód od miasta Ostróda 
przy szosie Ostróda – Lubawa o powierzchni 20,84 ha, głębokości średniej / 
maksymalnej 2,7 / 6,1 i objętości 611 tys. m3. Połączone kanałem Ornowskim 
z jeziorami: Drwęckie, Ornowskie, Sędzowskie. 

15. jez. Kroplewskie 
(Kroplewko) 

jezioro położone w gminie Ostróda przy wsi Kroplewo o powierzchni 34,77 
ha, głębokości średniej 1,3 m, pojemności 452,0 tys. m3. Historia jeziora jest 
bardzo ciekawa, najpierw osuszono je za pomocą stacji pomp i 
zagospodarowano jako łąki o podłożu gytiowym, obecnie powrócono do 
pierwotnego charakteru tj. jako jezioro. Wody tego jeziora kryją w sobie 
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Lp. Nazwa 
zbiornika 

Charakterystyka 

fundamenty byłej stacji pomp. Jezioro położone w zlewni rzeki Dylewka. 

16. Lesiak stawy rybne „hodowla pstrąga" położone w gminie Ostróda przy osadzie 
Lesiak w górnym biegu kanału Ornowo. 

17. jez. Morliny 
(Ornowskie) 

jezioro położone w gminie Ostróda na północ od wsi Ornowo o powierzchni 
63,98 ha, głębokości średniej / maksymalnej 9,1 / 19,0 i objętości 6 029 tys. 
m3. Połączone kanałem Ornowo z jeziorami: Cibora, Jakuba i Drwęckie. 

18. jez. Motylek 
(Piaskowa 
Woda) 

śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda na wschód od wsi Idzbark o 
powierzchni 3,18 ha, głębokości średniej 1,5 m, pojemności 47,7 tys. m3. 
Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

19. jez. Obst jezioro położone w gminie Ostróda, w obrębie Stare Jabłonki, o powierzchni 
19,42 ha, głębokości średniej 1,5 m, pojemności 290,4 tys. m3. 

20. jez. Ostrowin jezioro położone w gminie Ostróda między wsią Ostrowin a Idzbarkiem o 
powierzchni 55,9 ha, głębokości średniej / maksymalnej 6,0 / 8,4 m i objętości 
1 628,2 tys. m3. Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

21. jez. Pauzeńskie jezioro położone w gminie Ostróda, na wschód od Wałdowa, wzdłuż trasy E 
77, połączone kanałami z jeziorami: Drwęckim i Szeląg Wielki. Powierzchnia 
jeziora wynosi 235,6 ha, głębokość średnia / maksymalna 0,7 /2,0 i objętość 1 
649 tys. m3.  

22. jez. Rodat  

(Rudat, Raudyty) 

zarastające jezioro położone na wschód od miasta Ostróda o powierzchni 9,58 
ha, głębokości średniej 0,5 i objętości 48 tys. m3. Jezioro położone w zlewni 
rzeki Drwęca. 

23. jez. Sajmino 
(Kajkowskie, 
Sement Duży) 

jezioro położone przy mieście Ostróda na południowy wschód o powierzchni 
29,45 ha, głębokości średniej / maksymalnej 3,8 /7,8 i objętości 1 115 tys. m3. 
W związku z obniżaniem się powierzchni lustra wody w jeziorze, 
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. 

24. jez. Sement 
Mały 
(Górczyńskie, 
Nakroń, 
Mokroń) 

jezioro położone w gminie Ostróda przy wsi Górki 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 
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zbiornika 

Charakterystyka 

Sajmino i Górczyńskiego. Jezioro położone w zlewni rzeki Grabiczek. 

25. jez. Symsy 
(Lubajny) 

zarastające jeziorko położone w gminie Ostróda na południowy zachód od wsi 
Lubajny o powierzchni 0,3 ha, głębokości średniej 1,0 m, pojemności 3,0 tys. 
m3. Jezioro położone w zlewni rzeki Drwęca. 

26. jez. Szeląg Mały jezioro położone w gminie Ostróda na południe od wsi Stare Jabłonki o 
powierzchni 85,82 ha, głębokości średnie / maksymalnej 6,0 / 15,2 m i 
objętości 4 780,9 tys. m3. Jezioro wchodzi w skład Systematu Jeziora 
Drwęckiego. 

27. jez. Szeląg Wielki jezioro położone w gminie Ostróda pomiędzy wsiami Stare Jabłonki, Kątno, 
Szeląg, Warlity i Zwierzewo o powierzchni 667,95 ha, głębokości średnie / 
maksymalnej 13,5 / 35,5 m i objętości 81 111,2 tys. m3. Jezioro wchodzi w 
skład Systematu Jeziora Drwęckiego. 

28. jez. Świetlin 
(Lichtajny, 
Grabinek) 

jezioro położone w gminie Ostróda pomiędzy wsiami Lichtajny i Grabin o 
powierzchni 52,85 ha, głębokości średniej 3,0 m, pojemności 1585,5 tys. m3. 
Jezioro połączone rzeką Grabiczek z jeziorem Durąg oraz rzeką Drwęca. 

29. jez. Teselak 
(Idzbarskie) 

jezioro położone w gminie Ostróda na północ od wsi Idzbark o powierzchni 
9,67 ha, głębokości średniej 1,8 m, pojemności 174,0 tys. m3. Jezioro 
położone w zlewni rzeki Drwęca. 

30. Warlity stawy rybne „hodowla ryb karpiowatych" położone w gminie Ostróda na 
wschód od wsi Warlity przy jeziorze Szeląg Wielki. 

31. jez. Wyżnickie 
(Rychnowskie 
Bagno) 

jezioro położone w gminie Ostróda na południe od wsi Szyldak przy 
skrzyżowaniu trasy E-77 z drogą do Wyżnie o powierzchni 5,76 ha, 
głębokości średniej 1,0 m, pojemności 57,6 tys. m3. Jezioro położone w 
zlewni rzeki Drwęca. 

32. jez. Żabie śródleśne jezioro położone w gminie Ostróda na południowy wschód od wsi 
Idzbark o powierzchni 2,27 ha, głębokości średniej 1,5 m, pojemności 34,0 
tys. m3. 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy Ostróda  na lata 2008-2011  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015 
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Tabela 10 Wykaz czynnych oczyszczalni na terenie gminy Ostróda na 31 grudzień 2012 r. 

Lokalizacja 
Właściciel/ 

Użytkownik 
Typ 

oczyszczalni 
Przepustowość 

m3/d 
Obsługiwane miejscowości 

Ładunki zanieczyszczeń w 
ściekach po oczyszczeniu 

Odbiornik 
ścieków 

Usytuowania 
(odległości) 

tych obiektów 
względem 
terenów 

zabudowy 
mieszkalnej 

lub innej 
przeznaczonej 
na pobyt ludzi 

Analiza wpływu na 
klimat aerosanitarny 

oraz akustyczny 
otoczenia 

Stosowane (lub 
planowane do 

zastosowania) sposoby 
ograniczenia 

uciążliwych oddziaływań 

Sposoby 
monitoringu 

ilości 
zanieczyszczeń 

wprowadzanych 
do środowiska 

Obszar 
ograniczonego 
użytkowania ( 
o ile istnieje 
konieczność 

jego 
utworzenia) 

lub stref 
ochrony 

sanitarnej ( o 
ile zostały 

utworzone w 
przeszłości) 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Tyrowie 

PWiK Ostróda  
Sp. z o.o. 

mechaniczno 
- biologiczna 

8000 miasto Ostróda. Tyrowo, 
Międzylesie. Lubajny, 
Zwierzewo Idzbark, Stare 
Jabłonki, Kątno, Żurejny, 
Nowe Siedlisko 
Ruś Mała, Kajkowo ,Szafranki 

BZT - 5 90% 
ChzT - 75% 
Zawiesina ogólna  90% 
Azot ogólny - 80% 
Fosfor ogólny - 85% 

Kanał B 350 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 
 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Samborowie 

Gmina Ostróda 
Zakład 
Obsługi 
Komunalnej  

mechaniczno 
- biologiczna 

379,5 Samborowo, Sam borówko, 
Zabłocie, 
Wirzajdy, 
Nastajki, 
Smykowo, Brzydowo, 
Rudno 
Kraplewo 
Smykówko,Naprom 
Pietrzwałd,Lipowo 
Bałcyny, Marynowo 

BZT - 25 mg/l 
ChzT - 125 mg/l 
Zawiesina ogólna  -35 mg/l 
 

Kanał B 155 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 
 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Szyldaku 

Gmina Ostróda 
Zakład 
Obsługi 
Komunalnej 

mechaniczno 
- biologiczna 

110 Szyldak BZT5-25 mg/l 
ChzT – 125 mg/l 
Zawiesina ogólna 35j mg/l 
 

rów melioracji 
szczegółowejRD 
256 

200 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Zajączkach 

Uniwersytet 
Warmińsko - 
Mazurski 
Zakład 
Produkcyjno – 
Doświadczalny 
„Bałcyny” Sp. 
z o.o. 

mechaniczno 
- biologiczna 

37 część wsi Zajączki BZT5-40 mg/l 
ChzT – 150 mg/l 
Zawiesina ogólna – 50 mg/l 
 

rów melioracji 
szczegółowej 

196 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Grabinie 

Agencja 
Nieruchomości 
Rolnych 

mechaniczno 
- biologiczna 

2,9 -5 biurowiec w Grabinie BZT5- 25 mg/l 
ChzT – 125 mg/l 
Zawiesina ogólna 35 mg/l 
 

rów 
melioracyjny 

40 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Oczyszczalnia 
ścieków w 
Klonowie 

Gmina Ostróda 
Zakład 
Obsługi 
Komunalnej 

mechaniczno 
- biologiczna 

115 Klonowo, Wysoka Wieś, część 
wsi Glaznoty 

BZT5- 25 mg/l 
ChzT – 125 mg/l 
Zawiesina ogólna 35 mg/l 
 

rów melioracji 
szczegółowej  
RS 158 

150 m Brak danych 
dotyczących wpływu 
na klimat aerosanitarny 
Hałas nie przekracza 
obowiązujących norm. 

Właściwa eksploatacja 
oczyszczalni zgodna z 
pozwoleniem Pielęgnacja 
zieleni na terenie 
oczyszczalni 

Bieżąca analiza 
ładunków 
zanieczyszczeń w 
ściekach 

Nie ma 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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Na terenie gminy Ostróda znajdują się ponadto 3 oczyszczalnie wyłączone: 

• oczyszczalnia ścieków w Pietrzwałdzie wyłączona w roku 2004, 

• oczyszczalnia ścieków w Lipowie wyłączona w roku 2012, 

• oczyszczalnia ścieków w Smykówku wyłączona w roku 2012. 

3.1.1.2 Zagrożenia 
Do oczyszczalni są doprowadzane przez system kanalizacji sanitarnej, ścieki komunalne z terenu 

gminy. GUS podaje ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w roku 2011: 

� BZT5 (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) 28 850 kg/rok 

� ChZT (Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu) 233 696 kg/rok 

� Zawiesina 37082 kg/rok 

W porównaniu z rokiem 2010 powyższe wskaźniki uległy zmniejszeniu. Na stan czystości wód może 

negatywnie wpływać działalność związana z produkcją rolną, a zwłaszcza stosowanie nawozów 

sztucznych i środków chemicznej ochrony roślin. Zagrożeniem dla wód, a zwłaszcza wód 

podziemnych może być również nieprawidłowa utylizacja odpadów, a w szczególności tych odpadów, 

które zawierają różnego rodzaju niebezpieczne związki toksyczne. 

3.1.1.3 Wnioski 
Klasa czystości wód płynących na terenie gminy Ostróda zgodnie z wynikami badań WIOŚ to II i III 

klasa. W celu zmniejszenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych zostanie uporządkowana 

gospodarka wodno – ściekowa- patrz punkt 9.2 Program zadaniowy 

3.1.2 Stan środowiskowy wód podziemnych 

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników3: 

jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody: 

• Wskaźnik jakości chemicznej wód podziemnych ilustruje wyniki oceny stanu chemicznego 

wód podziemnych wykonanej na podstawie monitoringu chemicznego Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie jakość wód 

podziemnych spełnia wymogi kryteriów środowiskowych składu chemicznego, tzn. stan 

chemiczny wód podziemnych nie przekracza stężeń progowych dobrego stanu wód 

podziemnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. Wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z rocznym opóźnieniem. 

• Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny zasobów wód 

podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni 

                                                           
3 http://www.psh.gov.pl/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych-w-polsce2.html 
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kraju, gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem. 

• Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej ilustruje aktualne jego położenie 

względem stref stanów wód; informuje w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – 

badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność 

źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał. 
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Gmina Ostróda znajduje się w obrębie JCWPd 40. Badania stanu chemicznego wód były przeprowadzane w roku 2010, stan chemiczny wód podziemnych był 

dobry. 

     
 Mapa 1 Ocena stanu chemicznego wód podziemnych na rok 2010 
źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,6585.jpg 
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Gmina Ostróda znajduje się na obszarze o niskim stopniu wykorzystania zasobów wód podziemnych ( 15-30%) oraz wysokich rezerwach wód 
podziemnych, co obrazuje poniższa mapa. 

      

Mapa 2 Stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowanie zasobów wód podziemnych w Polsce (analiza w obszarach zlewni bilansowych). 
źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,6582.jpg 
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Mapa 3 Położenie średniego poziomu wód podziemnych w IV kwartale roku hydrogeologicznego 2012 r. 
http://www.psh.gov.pl/plik/id,6825.jpg 
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Mapa 4 Jednolita część wód podziemnych nr 40 

Źródło: http://www.psh.gov.pl/plik/id,4815,v,artykul_3746.pdf 

Jednolita część wód podziemnych nr 40  obejmuje powiaty: elbląski, ostródzki, olsztyński, sztumski, 

iławski, działdowski, nowomiejski, kwidzyński, grudziądzki, wąbrzeski, brodnicki, 

rypiński, golubsko-dobrzyński, toruński, lipnowski. 
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Q – wody porowe w utworach piaszczystych 

Ng – wody porowe w utworach piaszczystych 

Pg – wody porowe w utworach piaszczystych 

Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych 

Zużycie wody na  1 mieszkańca w gminie Ostróda w roku 2011 wynosiło 24,7 m3a w roku 

2010 25,4 m3, obniżyło się więc o 0,7 m3. 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć 

następujących klas jakości wód podziemnych: 

• Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których: 

a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych 

dla badanych wód podziemnych ( tła hydrogeochemicznego) 

b)wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka 

• Klasa II – wody dobrej jakości, w których: 
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a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to 

wpływ bardzo słaby 

• Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego 

wpływu działalności człowieka 

• Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego 

wpływu działalności człowieka 

• Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają 

znaczący wpływ działalności człowieka. 
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3.1.2.1 Zagrożenia 
Wody podziemne należące do zasobów naturalnych, coraz bardziej zagrożone są zanieczyszczeniami z 

powierzchni ziemi. Konieczna jest ich szczególna ochrona, gdyż są to zasoby nieodnawialne. 

W szczególności niezbędna jest ochrona znacznych obszarów, pod którymi znajdują się Główne 

Zbiorniki Wód Podziemnych. W Polsce jest ich około 180, a obszar ich obejmuje ponad 52% 

powierzchni kraju. 

 

Rysunek 3 Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) 

- Q, Q/Tr                                              - J 

- Tr -, Tr/K Tr                                      - T 

- K                                                        - Pz  

Q - czwartorzęd 
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Podstawowym zagrożeniem wód podziemnych są zanieczyszczenia przenikające z 

powierzchni ziemi, zanieczyszczeń gruntu, przenikania wód powierzchniowych czy wód opadowych 

zawierających zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. W miejscach, gdzie brak jest dostatecznej 

izolacji poziomu wodonośnego, następuje szybka wymiana wód, a tym samym przemieszczanie 

zanieczyszczeń. 

3.1.2.2 Wnioski 
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), 

� zanieczyszczenia atmosfery (opad pyłów i gazów imitowanych do atmosfery, kwaśne 

deszcze), 

� nieszczelne zbiorniki ściekowe, 

� szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu. 

3.2 Powietrze atmosferyczne 

3.2.1 Emisja, emisja niska i imisja 

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

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

zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy Ostróda podobnie jak i na terenie całego powiatu 

ostródzkiego są rozproszone źródła emisji z sektora komunalno – bytowego, a także zanieczyszczenia 

komunikacyjne związane z ruchem pojazdów na drogach występujących na terenie gminy Ostróda 

wymienionych w rozdziale 3.5.8 Komunikacja i transport. 

Substancjami zanieczyszczającymi, mającymi największy udział w emisji zanieczyszczeń, 

pochodzącymi z procesów spalania energetycznego są: tlenki azotu (NO-NO2), dwutlenek siarki 

(SO2), tlenek węgla (CO) i pyły. 

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

benzen (C6H6). 

Badania jakości powietrza atmosferycznego w roku 2011 były prowadzone w strefie warmińsko – 

mazurskiej na obszarze  6 miast  tym miasta Ostróda, dlatego o jakości powietrza na terenie gminy 

wiejskiej Ostróda możemy jedynie wnioskować pośrednio, biorąc pod uwagę wyniki najbliższej stacji 

pomiarowej. Wyniki pomiarów WIOŚ są wykorzystywane pod kątem ochrony zdrowia ludzi. 
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1. DWUTLENEK AZOTU tlenki azotu tworzą się w reakcji azotu i tlenu we wszystkich 

procesach spalania. W przypadku gminy Ostróda głównym źródłem emisji dwutlenku azotu 

jest komunikacja samochodowa i energetyka. Średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosi 40 

µg/m3. Na stacji pomiarowej na ul. Chrobrego średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosiło 

w roku 2011 16,4 µg/m3. µg/m3z 

2. DWUTLENEK SIARKI głównym źródłem dwutlenku siarki są paleniska przemysłowe i 

domowe, spalające paliwa stałe, zwłaszcza węgiel kamienny ( zawierający siarkę) w celach 

energetycznych. Wysokie stężenia S02 są notowane w okresie od października do marca. 

Średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosi 20 µg/m3. Na stacji pomiarowej na ul. 

Chrobrego średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosiło w roku 2011 4,2 µg/m3. Norma 

więc nie została przekroczona. 

3. PYŁ PM10 podobnie ,jak w przypadku dwutlenku siarki, na terenie gminy Ostróda głównym 

źródłem pyłu są paleniska przemysłowe i domowe, spalające paliwa stałe oraz emisja z 

małych , lokalnych kotłowni. Stopień szkodliwości pyłu zależy od średnicy ziaren – za 

szkodliwy dla zdrowia ludzi uważa się pył o średnicy do 10 µm – tzw. pył PM10, który może 

przedostawać się do górnych dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. 

Średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosi 40 µg/m3. Na stacji pomiarowej na ul. 

Chrobrego średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosiło w roku 2011 22,3 µg/m3. Norma 

więc nie została przekroczona.  

4. OZON jest tzw. zanieczyszczeniem wtórnym. Powstaje  w wyniku procesów 

fotochemicznych w troposferze. Do prekursorów takiej reakcji należą m.in. tlenki azotu, 

których powstaje najwięcej w procesie spalania w silnikach samochodowych. 

Zanieczyszczenie ozonem jest więc silne powiązane z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi 

przyczynowo, ale nie obszarowo. Najwyższe stężenia ozonu notuje się przeważnie w pewnym 

oddaleniu od głównych linii komunikacyjnych. Ozon jest zanieczyszczeniem, którego stężenie 

na terenach miejskich i wiejskich jest podobne. Jest to spowodowane przenoszeniem tlenków 

azotu poza obszary miejskie. Obserwuje się ujemną korelację wyników tlenku azotu z 

wynikami ozonu. Obszarami najbardziej narażonymi na wystąpienie przekroczeń jest między 

innymi południowo – zachodnia część województwa warmińsko – mazurskiego. Poziom 

docelowy dla ozonu wynosi 120 µg/m3. Na stacji pomiarowej na ul. Chrobrego 

przekroczenia normy zanotowano dla 7 dni. Stężenie ozonu wynosiło wtedy 140,7 µg/m3. 

5. BENZEN  głównym źródłem zanieczyszczenia benzenem jest transport drogowy. Powstaje w 

wyniku niepełnego spalania paliw wysokooktanowych. Innymi źródłami tego 

zanieczyszczenia są między innymi lakiernie i wszelkiego rodzaju zakłady stosujące w 

procesie produkcyjnym różnego rodzaju rozpuszczalniki lub inne rodzaje Lotnych Związków 

Organicznych. 
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6. PYŁ PM2,5 Średnioroczne stężenie dopuszczalne wynosi 20 µg/m3z marginesem tolerancji 3 

µg/m3. W wyniku pomiarów manualnych stwierdzono stężenie 18,6 µg/m3. Norma więc nie 

została przekroczona. 

Emisja niska 

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi 

lokalnie poważny problem w szczególności na terenach wiejskich. Źródła niskiej emisji są bardzo 

rozproszone. Charakteryzują się także sezonowością – wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym zaś 

w lecie ich znaczenie jest niewielkie. 

Imisja zanieczyszczeń, ilość zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych odbierana przez środowisko; 

jest miarą stopnia jego zanieczyszczenia definiowaną jako stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 

(wyrażane w jednostkach masy danego zanieczyszczenia, np. ditlenku siarki, na jednostkę objętości 

powietrza lub w ppm, ppb) oraz jako depozycja zanieczyszczeń — ilość danego zanieczyszczenia 

osiadającego na powierzchni ziemi. Ze względu, że takie badania nie były przeprowadzane na terenie 

gminy Ostróda, w celu zobrazowania sytuacji posłużono się danymi dotyczącymi powiatu 

ostródzkiego na terenie którego gmina się znajduje. 

Tabela 11 Porównanie emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na 
terenie powiatu ostródzkiego na  lata 2010-2011 
Rodzaj emisji 2010 r. 2011 r. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych Ilość [Mg/r.] 

� ogółem 60 60 

� nie zorganizowana 59 59 

� ze spalania paliw 1 1 

Emisja zanieczyszczeń gazowych   

� ogółem 80 829 71 613 

� ogółem bez dwutlenku węgla 471 431 

� dwutlenek siarki 205 205 

� tlenki azotu 106 85 

� tlenek węgla  143 128 

� dwutlenek węgla 80358 71182 

Zanieczyszczenia zatrzymane lub 

zneutralizowane w urządzeniach do 

redukcji 

  

� pyłowe 165 139 

� gazowe 96 20 

Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl 

Porównując dane z  lat 2011 i 2010 zauważamy znaczny spadek emisji zanieczyszczeń gazowych, 
natomiast w  przypadku zanieczyszczeń pyłowych ilość ich nie uległa zmianie. 
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3.2.1.2 Zagrożenia 
Gmina Ostróda charakteryzuje się stosunkowo czystym powietrzem atmosferycznym. Głównym 

źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są kotłownie lokalne i paleniska indywidualne 

oraz transport. W strukturze zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego dominują zanieczyszczenia 

pyłowe i gazowe pochodzące z procesów energetycznego spalania paliw stałych, głównie węgla 

kamiennego, koksu i drewna. 

W przypadku nasilenia (wzrostu ) ruchu kołowego może nastąpić pewne zagrożenie dla wypasu bydła 

w pobliżu tych dróg oraz uprawy warzyw , a na terenach zabudowanych może zagrażać zdrowiu ludzi. 

3.2.1.3 Wnioski 
W związku z powyższym należy dążyć do zmniejszenia emisji pyłów i gazów głównie poprzez: 

� modernizację lub likwidację kotłowni węglowych i palenisk indywidualnych przechodząc na gaz 

ziemny ,olej opałowy lekki lub odnawialne źródła energii ( np. biomasa lub energia wiatrowa), 

� poprawę układów komunikacyjnych z jednoczesnym utrzymaniem dobrego stanu nawierzchni 

dróg i stawiania ostrych rygorów w zakresie zanieczyszczeń pochodzących z procesów spalania 

benzyny i ropy. 

3.3 Powierzchnia ziemi 

3.3.1 Gleby 

3.3.1.1 Stan aktualny 

Gleba spełnia następujące funkcje4: 

• Produkcja biomasy, 

• Element filtracji, buforowości i transformacji składników pokarmowych, 

• Pomost pomiędzy wodą gruntową, pokrywą roślinną i atmosferą, 

• Środowisko biologiczne oraz rezerwa genów, 

• Podstawowa baza dla techniki i przemysłu, 

• Odbicie historii krajobrazu i jego różnorodności, 

• Potężny geochemiczny akumulator przekształconej energii słonecznej. 

Najważniejszą wydaje się jednak funkcja produkcyjna. Niezależnie od rozwoju techniki, gleba 

pozostaje nadal podstawowym warsztatem produkcji zbożowej, drzewnej, owocowo – warzywnej i 

paszowej. Od właściwości fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych gleby zależy 

wysokość i co najważniejsze, jakość plonów. Gospodarowanie więc zasobami glebowymi w coraz 

                                                           
4 Właściwości i urodzajność gleb podstawą kształtowania relacji rolno – środowiskowych  Skłodowski Piotr, Instytut Geodezji i Kartografii, 
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie. 
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większym stopniu powinno nas zmuszać do uwzględnienia aspektów ekologicznych.  Jest to jednak 

możliwe po dokładnym poznaniu kwasowości i zasobności gleby. 

Zakwaszenie w naszych warunkach glebowo – klimatycznych jest powszechnym procesem 

naturalnym. Oprócz procesów naturalnych zakwaszających glebę, działalność człowieka również 

przyczynia się do pogłębienia tego niekorzystnego zjawiska. Uprawa roli, a głównie nawożenie 

mineralne ma istotny wpływ na zwiększenie zakwaszenia. Nawozy azotowe oraz emisja związków 

siarki i azotu wnoszonych przez opady uznawane są za główne przyczyny antropogenicznego 

zakwaszenia. Stosowanie nawozów azotowych powoduje zakwaszanie gleb w stopniu tym większym, 

im dawki azotu są wyższe i im wyższy  jest udział formy amonowej w nawozach. Wszystkie nawozy 

azotowe z wyjątkiem saletrzaku, saletry wapniowej i sodowej lekko alkalizujących glebę, zakwaszają 

środowisko. Nadmierne zakwaszenie gleb jest podstawowym czynnikiem ich degradacji chemicznej. 

Przejawem tego procesu jest wzrost koncentracji toksycznego dla roślin glinu i manganu, 

postępujące zubożenie gleb w magnez oraz towarzyszące tym zmianom zachwianie równowagi 

jonowej w środowisku glebowym. Gleby zbyt kwaśne posiadają ograniczoną przydatność rolniczą, a 

ich nawożenie mineralne nie tylko, że jest nieefektywne, lecz czasem nawet szkodliwe.  Takie  gleby 

wymagają wapnowania. 

Na terenie powiatu ostródzkiego 24% gleb koniecznie wymaga wapnowania, dla 19 % gleb 

wapnowanie jest potrzebne, dla kolejnych 19 % wskazane, a 16% wymaga ograniczonego 

wapnowania, dla 22% gleb wapnowanie jest zbędne. 

 

Mapa 5  Udział gleb kwaśnych w poszczególnych powiatach województwa warmińsko - 

mazurskiego 

Na terenie powiatu ostródzkiego w obrębie którego jest położona gmina Ostróda 55% jest 

zakwaszonych, z czego 17% jest zaliczanych do gleb bardzo kwaśnych, czyli pH poniżej 4,5. 
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Mapa 6 Udział gleb o niskiej i bardzo niskiej zasobności w potas w poszczególnych powiatach 

województwa warmińska – mazurskiego 

Na terenie powiatu ostródzkiego 20% gleb ma  niską i bardzo niską zawartość potasu. 

 
Mapa 7 Udział gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu w poszczególnych powiatach 

województwa warmińska – mazurskiego 

Od 21% do 40% gleb powiatu ostródzkiego charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością 

fosforu. 

 

Mapa 8 Udział gleb o niskiej i bardzo niskiej zawartości magnezu w poszczególnych powiatach 

województwa warmińska - mazurskiego 

Od 21% do 40% gleb powiatu ostródzkiego charakteryzuje się niską i bardzo niską zawartością 

magnezu. 
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3.3.1.2 Zagrożenia 
 

Głównym zagrożeniem powierzchni ziemi są erozja, odpady i chemizacja rolnictwa, 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Negatywny wpływ na powierzchnię ziemi 

może mieć również postępująca urbanizacja i osadnictwo, między innymi ze względu na zmianę 

sposobu użytkowania gleby, powstawanie odpadów, wytwarzanie ścieków.  

Erozja gleb to proces niszczenia (zmywania, żłobienia, wywiewania) wierzchniej warstwy 

gleby wywołany siłą wiatru i płynącej wody. Erozję gleb przyspiesza działalność gospodarcza 

człowieka: nadmierny wyrąb lasów, niszczenie szaty roślinnej, nieprawidłowa uprawa gruntów i 

dobór roślin uprawnych, odwadnianie bagien itp. w zależności od bezpośredniego czynnika 

sprawczego wyróżnia się erozję: wietrzną (eoliczną), wodną, wodnograwitacyjną (ruchy masowe) oraz 

uprawową. Masowo występuje erozja wietrzna oraz wodna (powierzchniowa i wąwozowa). 

Erozja wietrzna (eoliczna) polega na wywiewaniu odspojonych cząstek gruntu, a następnie ich 

przemieszczaniu, sortowaniu i osadzaniu. Zagrożenie gleb erozją wietrzną ocenia się przy pomocy 3-

stopniowej skali, uwzględniając rzeźbę terenu, pokrycie powierzchni roślinnością (lesistość) oraz 

rodzaj gleby.  

Zmiany klimatu spowodowane globalnym ociepleniem, charakteryzujące się wzrostem 

temperatur oraz niewielkimi opadami w okresie letnim, powodują wystąpienie zjawiska suszy, a co za 

tym idzie znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Prowadzi to do pogłębiających się 

niedoborów wody. 

Zarówno erozja jak i ekstensywna gospodarka rolna powodują wyjałowienie gleby, a więc jej 

degradację.  

3.3.1.3 Wnioski 
Główne zagrożenia dla powierzchni ziemi na terenie gminy Ostróda to: 

• degradacja gleb, erozja, zakwaszenie, 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych  

• chemizacja rolnictwa, 

• wprowadzanie do gleby nieoczyszczonych ścieków komunalnych, 

• osadnictwo. 

3.3.2 Zasoby surowców naturalnych 

3.3.2.1 Stan aktualny 
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Zgodnie  z Rejestrem Obszarów Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie 
gminy Ostróda znajdują się następujące obszary górnicze z których pozyskuje się kruszywa naturalne. 

Tabela 12 Obszary górnicze na terenie Gminy Ostróda 

Lp. 
Nazwa 

przestrzeni 
Typ 

Nr w 
rejestrze 

Status Położenie Złoże 

1. Ornowo OG XXV/1/32 zniesiony 
Ostróda - 
Kajkowo 

Ornowo 

2. Glaznoty OG 10-14/2/93 aktualny  Glaznoty 

3. Ornowo I OG 10-14/2/124 zniesiony Ornowo Ornowo 

4. Idzbark OG 10-14/2/101 aktualny  Idzbark 

Źródło:http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=3  

3.3.2.2 Zagrożenia 
Eksploatacja złóż kruszywa naturalnego jest spowodowana dużym zapotrzebowaniem na 

kopaliny w związku z rozwojem budownictwa. Po zakończeniu eksploatacji odkrywkowej pozostają 

otwarte wyrobiska, często o dużej powierzchni. Niszczenie walorów naturalnych środowiska.  

Zagrożeniem dla środowiska jest także nielegalna eksploatacja kopalin. W chwili obecnej nie 

istnieje żadna ewidencja, ani inwentaryzacja tego zjawiska, w związku z tym nie ma danych na temat 

wielkości obszarów do rekultywacji.  

3.3.2.3 Wnioski 
Szczególnym zagrożeniem dla środowiska jest nielegalna eksploatacja kopalin. 

Niekontrolowane wydobycie złóż występuje na obszarach wiejskich. Problemem również jest 

powstawanie „dzikich wysypisk śmieci” poprzez umieszczanie w wyrobiskach odpadów. Poważne 

zagrożenie dla środowiska stanowią otwarte wyrobiska poeksploatacyjne po kopalniach 

odkrywkowych.  

3.4 Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

3.4.1 Lasy 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy na dzień 31.12.2011 wynosi 12276,3 ha. Średnia 

lesistość gminy wynosi 30,60%. W porównaniu lesistość województwa warmińsko mazurskiego w 

roku 2011 wg GUS wyniosła 30,80%, a lesistość powiatu ostródzkiego 29,80%. Gmina Ostróda 

charakteryzuje się więc większą lesistością niż powiat ostródzki, ale mniejszą niż województwo 

warmińsko mazurskie. 

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są: 
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� funkcje ekologiczne (ochronne) – zapewniające stabilizację stosunków wodnych, ochronę gleb 

przed erozją, kształtują klimat, stabilizują układ atmosfery, tworząc warunki do zachowania 

gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu, 

� funkcje produkcyjne – polegające na pozyskiwaniu drewna ( w 2011 roku pozyskano 978 m3 

grubizny, pochodziła ona w całości z lasów prywatnych) z zachowaniem odnawialności, 

prowadzenie gospodarki łowieckiej oraz rozwijaniu turystyki, 

� funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i 

rekreacyjnych dla społeczeństwa.  

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego 

oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.  

Lasy spełniają znaczna rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Absorpcja 

pyłów wynosi w nich 30-50 % (1 ha buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów), a także następuje 

absorpcja substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). 

Ważnym elementem jest tłumienie fal akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) 

wynosi od 70-90%. 
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3.4.2 Formy ochrony przyrody 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 

1220, ze zm.) formami ochrony przyrody są:  

Tabela 13  Występowanie poszczególnych formy ochrony przyrody na terenie Gminy Ostróda 

Lp. Formy ochrony przyrody 
Występowanie na terenie gminy 

Ostróda 

1.  parki narodowe; - 

2.  rezerwaty przyrody; + 

3.  parki krajobrazowe; + 

4.  obszary chronionego krajobrazu; + 

5.  obszary Natura 2000; + 

6.  pomniki przyrody; + 

7.  stanowiska dokumentacyjne; - 

8.  użytki ekologiczne; + 

9.  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; - 

10.  
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i 

grzybów. 
+ 

 



58 

 

3.4.2.1  Rezerwaty przyrody 
Art. 13 ustawy o ochronie przyrody: rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje 

i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się 

szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. 

Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina. 

Uznanie za rezerwat przyrody następuje w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, które określa 

jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, cele ochrony oraz rodzaj, typ i podtyp rezerwatu przyrody, a także 

sprawującego nadzór nad rezerwatem.  

Tabela 14 Rezerwaty przyrody na terenie gminy Ostróda 

Lp. 
Nazwa rezerwatu 

przyrody 
Data 

utworzenia 
Pow. [ha] 

Akt prawny powołujący 
rezerwat 

Przedmiot ochrony Typ  

1. Dylewo 1970 9,46 MP z 1971 r. Nr 6, poz.43 
Las liść. reprezentujący zespół buczyny 

pomorskiej  
leśny 

2. 
Jezioro Czarne 

(Kliniak) 
1957 9,28 MP z 1957 r. Nr 41, poz.266 W jeziorze czarnym – rzadki poryblin jeziorny florystyczny 

3. Jezioro Francuskie 1963 13,64 MP z 1963 r. Nr 49, poz.249 
Stanowisko reliktowej wierzby borówko listnej i 

dobrze zachowany fragment buczyny 
pomorskiej 

florystyczny 

4. Rzeka Drwęca5 1961 1 344,87 MP z 1961 r. Nr 71, poz.302 Ochrona środowiska pstrąga, łososia, troci i certy wodny 
Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/formy_ochrony/rejestr_rezerwatow_przyrody_wrzesien_2012.pdf 

                                                           
5 oprócz gminy Ostróda rezerwat ten znajduje się na terenie gmin: Olsztynek, Grunwald, Miłomłyn, Iława, Lubawa, Nowe Miasto Lub., Kurzętnik 
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3.4.2.2 Parki krajobrazowe 
Art. 16 ustawy o ochronie przyrody: park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 

walory krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina. 

Utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, obszar, 

przebieg granicy i otulinę, jeżeli została wyznaczona, szczególne cele ochrony oraz zakazy właściwe dla danego parku krajobrazowego lub jego części 

wybrane spośród zakazów, o których mowa w art. 17 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. 

Tabela 15 Parki krajobrazowy na terenie gminy Ostróda 

Park krajobrazowy 
Park 

krajobrazowy 
Otulina parku 

krajobrazowego 
Park z otulina Powiat Gmina 

Park Krajobrazowy 
Wzgórz Dylewskich 

7151,2 14 882,6 22033,8 ostródzki, iławski 
Dąbrówno, Ostróda, 
Grunwald, Lubawa 

Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/formy_ochrony/rejestr_parki_krajobrazowe.pdf 
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3.4.2.3 Obszary chronionego krajobrazu 
Art. 23 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. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa, która określa jego nazwę, położenie, 

obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego 

części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony.  

Tabela 16 Obszary chronionego krajobrazu na terenie gminy Ostróda 

Lp. Wyszczególnienie 

Sposób wprowadzenia 

Powierzchnia (ha) 

Rozp. Wojewody Uchwała Sejmiku Wojewódzkiego lub gminy 

1. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 

Dolnej Drwęcy 

Nr 50  z dnia 2.07.2008 roku 

Nr 108, poz. 1832 
 17 472,4 ha 

2. 
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny 

Górnej Drwęcy 

Nr 110 z dnia 3.11.2008 roku 

Nr 176,poz. 2578 
 8 039,5 ha 

3. 
Obszar Chronionego Krajobrazu 

Kanału Elbląskiego 
 

Uchwała Sejmiku  Wojew. War. Mazurskiego Nr 

VII/127/11  z dnia 24.05.2011 r. Nr 74 poz. 1296 
30 143,4 ha 

4. 
Obszar Chronionego Krajobrazu  

Lasów Taborskich 

Nr 150 z dnia 13.11.2008 r. 

Nr 179, poz. 2635 
 29 941,7 ha 

5. 
Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wzgórz Dylewskich 

Nr 113 z dnia 03.11.2008 r. 

Nr 176, poz. 2581 
 14 483,2 ha 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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3.4.2.4 Pomniki Przyrody 
Art. 40 i 44 ustawy o ochronie przyrody: pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości 

przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 

tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. 

Tabela 17 Pomniki przyrody na terenie gminy Ostróda 

Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt 
Obwód 
w cm 

Wysokoś
ć w m 

Lokalizacja Rok uznania 

1. 81 Głaz – granit szary 1300 2,85 Nadleśnictwo Ostróda stok nad rz. Dylewską przy 
szosie Ostrowin - Kraplewo 

Rlb-16/81/52 29.12.1952 r. 

2. 93 Lipa drobnolistna 560 20 Nadleśnictwo Stare Jabłonki, m. Ostrowin, przy 
byłym pałacu 

Rlb-16/93/52 29.12.1952 r. 

3. 102 Buk pospolity 
głaz 

395 
350 

35 
0,5 

Nadleśnictwo Miłomłyn, Leśnictwo Borsuki oddz. 
300 d (1971) 

Rlb-16/103/52 29.12.1952 r. 

4. 104 Lipa drobnolistna 373 28 Nadleśnictwo Miłomłyn, w skraju Ostródy, skarpa 
szosy do Iławy 

Rlb-16/104/52 29.12.1952 r. 

5. 261 Głaz –szary granit 
grubokrystaliczny 

1710 2,25 Pastwisko b. PGR Pancerzyn, na zboczu nad rzeką 
Grabiczek 

R. XII-261/61 27.11.1961 r. 

6. 262 „Kamień ofiarny” – granit 
rapakivi 

910 0,9 W lesie 300 m NW od Wysokiej Wsi R. XII-262/61 27.11.1961 r. 

7. 263 Głaz –ciemnoszary granit 
grubokrystaliczny 

1100 1,25 Wysoka Wieś, na miedzy 300NW od wieży TV R. XII-263/61 27.11.1961 r. 
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Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt 
Obwód 
w cm 

Wysokoś
ć w m 

Lokalizacja Rok uznania 

8. 293 Głaz – różowy granit z 
napisem „Gr. Rose 1918 

1010 1,6 Leśnictwo Dylewo oddz.82 f (1965), 600 m N od j. 
Francuskiego 

Nr 293/63 25.07.1963 r. 

9. 327 głaz 800 1 Leśnictwo Dylewo oddz.84k (1965),  

10. 350 Sosna pospolita 340 36 Leśnictwo Gąsiory oddz. 91i R. Lop-834/3/70 07.01.1970 r. 

11. 375 Dąb szypułkowy 510 25 1,9 km N od mostu na kanale w Ostródzie, po W 
stronie szosy nr 7 

Nr 375/78 02.06.1978 r. 

12. 505 Orzech mandżurski – 3 szt. 
Klon srebrzysty 

130-280 
285 

20 
 
20 

Nadleśnictwo Olsztynek, m. Lipowo, N część parku Zarz. Nr 21 Woj. 
Olsztyńskiego 08.03.1989 r. 

13. 506 Dąb szypułkowy – 2 szt. 

Klon pospolity 

Dąb szypułkowy 
dwupniowy 

360,390 

300 

680 

27 

22 

30 

Nadleśnictwo Olsztynek, m. Smykowo, NE część 
parku 

Zarz. Nr 21 woj. 
Olsztyńskiego 08.03.1989 r. 

14. 507 Wiąz górski 460 23 Nadleśnictwo Olsztynek, m. Bałcyny, N. skraj parku Zarz. Nr 21 woj. 
Olsztyńskiego 08.03.1989 r. 

15. 508 Dąb szypułkowy  - 3 szt. 400 26 Nadleśnictwo Olsztynek, m. Szyldak, przy lasku z 
cmentarzem rodowym 

Zarz. Nr 21 woj. 
Olsztyńskiego 08.03.1989 r. 

16. 518 Dąb szypułkowy  - 10 szt 300-500 22-24 Nadleśnictwo Olsztynek, m. Durąg, E skraj parku Zarz. Nr 21 woj. 
Olsztyńskiego 08.03.1989 r. 
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Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt 
Obwód 
w cm 

Wysokoś
ć w m 

Lokalizacja Rok uznania 

17. 564 Dąb szypułkowy  - 2 szt 400,490 25 Leśnictwo Fiugajny,  przy szosie Ostróda - 
Miłomłyn 

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 

18. 565 Dąb szypułkowy 385-440 26 Leśnictwo Fiugajny, przy drodze wjazdowej do  
„Czerwonej Karczmy” 

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

19. 566 jodła 355 30 m. Klonowo, przy pałacu Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

20. 567 Dąb szypułkowy – 5 szt. 
 
Grab pospolity 

360-380 
200 

28 
 
20 

m. Klonowo, na pastwisku przed pałacem Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

21. 568 Jesion wyniosły 320 25 m. Lichtajny, park Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

22. 569 Tulipanowiec amerykański 130,200 17 m. Glądy, park Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

23. 570 Lipa drobnolistna – 2 szt. 520,720 24 m. Grabin, park przypałacowy Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 7, poz. 66 z 16.04.1992 r. 

24. 625 Sosna pospolita 310 31 Leśnictwo Gierłoż, oddz. 286, za osadą Podlesie Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 1, poz.4, 1993 r. 

25. 635 Lipa drobnolistna 410 20 Skraj lasu przy drodze z Turznicy do Starego Lasu Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 1, poz.4, 1993 r. 

26. 817 Dąb szypułkowy 330,350 30 m. Szyldak, działka pracownicza Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
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Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt 
Obwód 
w cm 

Wysokoś
ć w m 

Lokalizacja Rok uznania 

dwupniowy Nr 20 poz. 202 1995 r. 

27. 818 Dąb szypułkowy – 3 szt 370,370,
400 

25 m. Szyldak przy drodze na stary  cmentarz Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego 
Nr 20 poz. 202 1995 

28. 1163 Klon pospolity 240 22 Nadleśnictwo Stare Jabłonki, Stare Jabłonki, Stare 
Jabłonki, Ul. Sportowa 4, wł. p. Helena Olbrych 

Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. 
Nr 134, poz. 1685 2004 r. 

29. 1197 Dąb szypułkowy 420 33 Nadleśnictwo Stare Jabłonki, Leśnictwo laski oddz. 
72 a 

Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. 
Nr 134, poz. 1685 2004 r. 

30. 1198 Lipa drobnolistna 450 30 Nadleśnictwo Stare Jabłonki, Leśnictwo laski oddz. 
72 a 

Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. 
Nr 134, poz. 1685 2004 r. 

31. 1210 Dąb szypułkowy 420 25 Nadleśnictwo Stare Jabłonki, Leśnictwo Gąsiory 
oddz.301 g 

Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. 
Nr 134, poz. 1685 2004 r. 

32. - Dąb szypułkowy 530 - Nadleśnictwo Miłomłyn dz. Nr 3298/1 obręb 
Morliny 

Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. Nr 
80, poz.1403 z 2011 r. 

33.  Głaz narzutowy 

Głaz narzutowy 

940 

670 

 Działka ewidencyjna  nr 362/2 obręb Pietrzwałd 

Znajdujący się na granicach działek 59 i 58/6 obręb 
Glaznoty 

Uchwała Rady Gminy 
34/196/2013 z dnia 
25.02.2013 r. w sprawie 
ustanowienia pomników 
przyrody 

Źródło:http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/pomniki/pomniki_przyrody_o.pdf 
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3.4.2.5  Użytki ekologiczne 
Art. 42 i 44 ustawy o ochronie przyrody: użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania 

różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty 

nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. 

Ustanowienie użytku ekologicznego następuje w drodze uchwały rady gminy 

Tabela 18 Użytki ekologiczne w Gminie Ostróda 

Lp. Nazwa 
Pow. 
(ha) 

Przedmiot ochrony Akt powołania Dziennik Urzędowy 

1. Jezioro Gąsiory 
 

19,42 jezioro śródleśne 
Rozporządzenie Nr 53 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego „Jezioro Gąsiory” 

Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2008 r. Nr 110, 
poz. 1842 

2. Żurawisko 
 

10,14 

ochrona obszaru wodno-
błotnego stanowiącego miejsce 
występowania roślin i zwierząt 

gatunków chronionych 

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustanowienia użytku ekologicznego "Żurawisko" 

Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2009 r. Nr 85, 
poz. 1441 

Źródło :http://olsztyn.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=82 
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Mapa 9 Użytek ekologiczny „Żurawisko” 
Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/uzytki/104_zurawisko.pd 
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Mapa 10 Użytek ekologiczny Jezioro Gąsiory 
Źródło: http://olsztyn.rdos.gov.pl/images/uzytki/28_jezioro_gasiory.pdf 

f 
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3.4.2.6 Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników 

różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod 

względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii 

Europejskiej.  

Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 

1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały transponowane do 

polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:  

• obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO),  

• specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO).  

Nazwa obszaru Kod obszaru Typ obszaru Rodzaj obszaru 

Dolina Drwęcy PLH 280001 K 
Dyrektywa 
siedliskowa 

Ostoja Dylewskie Wzgórze PLH 280043 B 
Dyrektywa 
siedliskowa 
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Mapa 11 Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Ostróda: Dolina Drwęcy PLH280001, Ostoja 
Wzgórza Dylewskie PLH 280043 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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3.4.2.6.1 Dolina Drwęcy PLH280016  

Obszar "Dolina Drwęcy" obejmuje znajduję się w województwie warmińsko-mazurskim 

i kujawsko-pomorskim. Obejmuję rzekę Drwęcę wraz z dopływami. Długość Drwęcy wg danych 

literaturowych określa się na 207,2 km. Dopływy ujęte w granicach Ostoi Dolina Drwęcy w to: 

Grabiczek - 19,5km; Dylewka - 14,9km; Poburzanka - 3,5km; Gizela - 9,5km; Iławka - 7,6km; Wólka 

- 6,6km; Wel - 14,6km. Obszar Dolina Drwęcy leży w mezoregionach: Dolina Drwęcy, Garb 

Lubawski, Pojezierze Brodnickie. 

Dominujące formy rzeźby terenu to faliste moreny denne, ciągi moren czołowych, równiny sandrowe 

oraz rynny polodowcowe. Znaczne urozmaicenie tego terenu stwarzają różnego kształtu obniżenia 

dochodzące do 40 m głębokości. Dna tych obniżeń i rynien wypełniają wody jezior i torfowisk, 

niektóre z nich wykorzystują rzeki. Większość jezior zgrupowana jest w okolicach Iławy i Ostródy. 

Garb Lubawski położony pomiędzy Doliną Drwęcy (Pojezierze Iławskie) na północnym - zachodzie i 

Pojezierzem Olsztyńskim na północnym - wschodzie, a Równiną Urszulewską na południu. Stanowi 

łuk wzniesień morenowych z trzeciorzędowymi iłami w podłożu, poprzerywany obniżeniami. 

Urozmaicona rzeźba terenu. Poniżej Pojezierza Iławskiego znajduje się mezoregion Pojezierza 

Brodnickiego, który jest kontynuacją lewostronnej granicy Doliny Drwęcy. Powyżej Brodnicy rzeka 

płynie przełomowym odcinkiem w głębokiej na 50 m dolinie i wąskiej na 1-2 km koło Nowego Miasta 

Lubawskiego. Powyżej odcinka przełomowego dolina rozszerza się. Jest to region rolniczy. Obszar 

stanowiący mozaikę siedlisk z różnego typu zbiornikami wodnymi (jeziora, starorzecza), torfowiskami 

wysokimi i przejściowymi; lasami bukowymi, grądowymi, łęgowymi i borami bagiennymi 

ekstensywnie użytkowanymi łąkami w dolinie rzeki, niżowymi nadrzecznymi zbiorowiskami 

okrajkowymi. Bogactwo i różnorodność systemu przyrodniczego obszaru Dolina Drwęcy, jak 

i otoczenia, decyduje o jego wysokim potencjale ekologicznym. Drwęca wraz z dopływami jest 

ważnym korytarzem ekologicznym o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i krajowym. Należy ją 

traktować jako ekosystem przyrodniczy o znaczeniu ponadregionalnym. Obszar ważny dla ochrony 

bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk związanych z doliną rzeczną. Sama Drwęca stanowi jedyny 

ichtiologiczny rezerwat na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Rzeka Drwęca i jej 

dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych, zaś rzeka Wel jest wymieniana 

jako jeden z głównych cieków dorzecza Drwęcy o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe 

tarlisko anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze 

zainteresowania Unii Europejskiej. Atutem obszaru (oprócz bogactwa cennych gatunków) jest jego 

kształt, sprzyjający zachowaniu tras migracji i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory. Jest 

to korytarz ekologiczny między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Ponadto dorzecze rzeki 

Drwęcy powinno podlegać szczególnej ochronie, gdyż w jej dolnej części w Lubiczu znajduje się 

                                                           
6 http://obszary.natura2000.org.pl 
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powierzchniowe ujęcie wody zaopatrujące miasto Toruń. Powinno to być dodatkowym argumentem 

za zachowaniem jej walorów przyrodniczych. 

Istniejące formy ochrony przyrody 

• Rzeka Drwęca - rezerwat leśny 

• Welski Park Krajobrazowy - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy - rezerwat leśny 

• Jezioro Czarne - rezerwat leśny 

• Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego - rezerwat leśny 

• Wzgórz Dylewskich - rezerwat leśny 

• Brodnicki Park Krajobrazowy - rezerwat leśny 

• Jar Grądowy Cielęta - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Wel - rezerwat leśny 

• Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich - rezerwat leśny 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych  

(z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska priorytetowe(*): 

• brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea 

• starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

• zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p 

• ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 

• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion 

• górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk  

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)  

• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) * 

• nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 
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• wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) 

• jeziora lobeliowe  

Ważne dla Europy gatunki zwierząt  

wydra, bóbr europejski, zimorodek, orlik krzykliwy, bocian biały, błotniak stawowy, żuraw, gąsiorek, 

traszka grzebieniasta, kumak nizinny, minóg rzeczny, łosoś atlantycki, boleń, różanka, piskorz, koza, 

głowacz biało płetwy, poczwarówka zwężona,  zalotka większa,  czerwończyk nieparek,  pachnica 

dębowa * 

Ważne dla Europy gatunki roślin  : starodub łąkowy 

3.4.2.6.2 Ostoja Dylewskie Wzgórza PLH280043 

Wzgórza Dylewskie zajmują centralną część Garbu Lubawskiego, wyraźnie kontrastującą z 

sąsiednimi mezoregionami, od których różni się wysokością względną (różnice 100m), małą 

jeziornością, bogatą siecią rzek i strumieni oraz znacznym odlesieniem. Budowa morfologiczna 

Wzgórz Dylewskich jest w głównej mierze wynikiem akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodu 

skandynawskiego i jego wód roztopowych. 

Koncentracja olbrzymich zwałów materiału morenowego, w wyniku akumulacji czołowej i 

zwarcia się spiętrzonych moren wytworzonych na bokach obu jęzorów lodowcowych, doprowadziła 

do powstania wyraźnie zaznaczającego się zespołu wzgórz, nazywanych od 1980 roku Wzgórzami 

Dylewskimi. Są one głównym węzłem wodnym Garbu Lubawskiego. Jego kulminacyjnym punktem 

jest Góra Dylewska (312,2 m n.p.m.), której szczyt usytuowany jest przy zachodnim skraju uroczyska 

Dylewo, w miejscowości Wysoka Wieś. W otoczeniu Wysokiej Wsi także dwa inne wierzchołki 

wznoszą się ponad wysokość 300 m n.p.m. Inne znane wzniesienia w okolicy to: Góra Francuska 

(286,4 m n.p.m.), wierzchołki Góry Bukowej (298,5 i 297,2 m n.p.m.), Góry Owcze (290,5 i 280 m 

n.p.m.). W kierunku południowym garb ten przedłuża się po stronie zachodniej Wysokiej Wsi i osiąga 

w jej okolicy wysokości do 305,8 m n.p.m., a w północnym skraju uroczyska Wygoda do 289,9 m 

n.p.m.. Centralna część Wzgórz Dylewskich tworzy więc rozległy cokół wielowierzchołkowy dość 

łagodnie opadający w kierunku zachodnim, natomiast silnie zerodowany od strony wschodniej. 

Przedłuża się on jako Garb Lubawski w postaci przerywanego rynnami grzbietu w kierunku 

północnym, w okolice Ostródy, w kierunku południowym do Lidzbarka Welskiego, a w kierunku 

południowo-wschodnim, przez Góry Lubiańskie koło Mielna, aż za Nidzicę po Złote Góry. 

Powierzchniowo zalega tam gruba warstwa gliny zwałowej, warstwowanej często piaskami lub 

innymi utworami. Ten stosunkowo słabo zwarty materiał ulegał w okresie postglacjalnym 

przemieszczaniu i sortowaniu przez wody spływające z Wzgórz Dylewskich. Duże głazy narzutowe 

pozostawały na miejscu i wytworzyły znaczne głazowiska m.in. na wierzchołkach Góry Bukowej i 

Góry Francuskiej, a na łagodnych zboczach i dnach wąwozów nagromadziły się rozległe rumowiska 

skalne, które były jeszcze do niedawna eksploatowane. Materiały drobniejsze, osadzając się w 
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niższych partiach Wzgórz Dylewskich, tworzyły równiny denudacyjne, pokryte najczęściej utworami 

pyłowymi, rzadziej - piaskami i żwirami. Skałą macierzystą, względnie podścielającą tamtejszych gleb 

stanowią dlatego najczęściej plejstoceńskie gliny zwałowe, utwory pyłowe oraz piaski zwałowe lub 

wodnolodowcowe. 

Stroma pochyłość zboczy oraz stosunkowo luźny materiał morenowy sprzyjały tworzeniu się 

w okresie polodowcowym dużej ilości głębokich rynien i wąwozów, z bogatą siecią rzeczek i 

strumieni. Bardzo urozmaicone urzeźbienie terenu nie sprzyjało natomiast powstawaniu tam 

większych zbiorników wodnych. Do dzisiaj zachowało się w obrębie Ostoi zaledwie kilkanaście 

małych jezior wytopiskowych. Drugim ważnym czynnikiem regulującym stosunki wodne Wzgórz 

Dylewskich jest bogata sieć rzek, strumieni i lokalnych cieków wodnych wypływających promieniście 

z różnych miejsc partii kulminacyjnej. Cały obszar Wzgórz Dylewskich leży w granicach dorzecza 

Drwęcy i jest dla niej węzłem wodnym. Z terenu Wzgórz Dylewskich wypływają, rozpoczynające od 

górnego biegu Drwęcy, następujące jej lewobrzeżne dopływy: Grabiczek ze strumykiem Dylewką, 

Pobórzanka ze Smykówką, Gizela, Sandela z Elszką oraz, od południa, rzeka Wel z dopływami: Małą 

Wkrą, Strugą Rumiańską, Katlewką Wulką i Prątnicą. Do dobrze zachowanych lasów liściastych ostoi 

zaliczane są: buczyny pomorskie (kresowe stanowisko buczyn na wschodnim skraju zasięgu buka), 

grądy (w tym niskie grądy kokoryczowe w unikatowym wariancie z bodziszkiem żałobnym w 

uroczyskach Durąg i Szydlak) oraz dąbrowy. Unikatem jest także występowanie borealnych łęgów z 

olszą szarą (zwłaszcza w uroczyskach: Domkowo II, Szyldak i Samin, Zajączki w kompleksie Wzgórz 

Dylewskich). Niewielkie, lecz cenne są ekosystemy torfowisk i jeziorek (m. in. torfowisko z wierzbą 

borówkolistną w rez. jezioro Francuskie). Osobliwością fauny jest introdukowany tu muflon. 

Istniejące formy ochrony przyrody:  

• Wzgórz Dylewskich - rezerwat leśny• Jezioro Francuskie - rezerwat leśny 

• Dylewo - rezerwat leśny 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych  

• naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 

• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)  

• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

• żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) 

• grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 

• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)  

• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)  

• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 
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Ważne dla Europy gatunki zwierząt: kumak nizinny, traszka grzebieniasta, mopek, minóg rzeczny, 

koza, głowacz biało płetwy. 

3.4.3 Zagrożenia obszarów chronionych 

 Wszystkie zagrożenia środowiska przyrodniczego, dotyczą również obszarów chronionych. 

Część tych zagrożeń może być jednak szczególnie groźna właśnie dla takich obszarów. Na terenie 

gminy ich ilość nie jest wielka a ich intensywność nie jest zbyt wysoka. Tym niemniej kilka z nich 

występuje i w większości są pochodzenia antropogenicznego. Do najważniejszych zaliczyć należy: 

Zagrożenia: 

• zanieczyszczenia wód, 

• zmiany stosunków wodnych, 

• zaniechanie użytkowania rolniczego terenu, 

• niekontrolowana turystyka i kłusownictwo. 

Z tytułu gospodarki leśnej mogą występować w zakresie:  

o wprowadzania do drzewostanów gospodarczych gatunków obcych (Quercus rubra, 

Larix decidua) oraz zbyt dużej ilości świerka; 

o wprowadzania w ramach tzw. różnorodności biologicznej gatunków liściastych w 

siedliskach żyznej buczyny niżowej; 

o prowadzenia wielkopowierzchniowych rębni zaporowych. 

• Melioracje odwadniające "oczek" śródleśnych i śródpolnych. 

• Regulacja biegu i budowa jakichkolwiek urządzeń piętrzących na rzece Gizeli. 

• Budowa stawów rybnych w obszarze źródliskowym rzeki Gizeli (okolice wsi Glaznoty i 

Wygoda). 

3.5 Infrastruktura techniczna 

3.5.1 Gospodarka wodno – ściekowa 

3.5.1.1 Zaopatrzenie w wodę 
Tabela 19 Ujęcia wody pitnej, stacje uzdatniania wody oraz stacje hydroforowe na terenie gminy 

Ostróda – stan na 31.12.2011 r. 

Lp. 

Ujęcia wody pitnej Stacje uzdatniania wody 

Nazwa ujęcia / 
lokalizacja 

Rodzaj: wody 
podziemne lub wody 

powierzchniowe 

Wydajność 

m3 /d śred. 

Nazwa / 
lokalizacja 

Wydajność 

m3 /d średnie 

1. Durąg wody podziemne 100 Durąg 100 
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2. Gierłoż wody podziemne 40 Gierłoż 40 

3. Glądy wody podziemne 90 Glądy 90 

4. Grabin wody podziemne 188 Grabin 188 

5. Idzbark wody podziemne 400 Idzbark 400 

6. Miejska Wola wody podziemne 9 Miejska Wola 9 

7. Lubajny wody podziemne 800 Lubajny 800 

8. Morliny wody podziemne 59 Morliny 59 

9. Naprom wody podziemne 85 Naprom 85 

10. Ornowo wody podziemne 400 Ornowo 400 

11. Ostrowin wody podziemne 70 Ostrowin 70 

12. Pietrzwałd wody podziemne 180 Pietrzwałd 180 

13. Reszki wody podziemne 60 Reszki 60 

14. Samborowo wody podziemne 457 Samborowo 457 

15. Stary Las wody podziemne 35 Stary Las 35 

16. Smykówko wody podziemne 300 Smykówko 300 

17. Stare Jabłonki wody podziemne 360 Stare Jabłonki 360 

18. Szyldak wody podziemne 140 Szyldak 140 

19. Turznica wody podziemne 217 Turznica 217 

20. Tyrowo wody podziemne 250 Tyrowo 250 

21. Warlity Wielkie wody podziemne 30 Warlity Wielkie 30 

22. Wysoka Wieś wody podziemne 300 Wysoka Wieś 300 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 

 

 
Tabela 20 Informacje o sieci wodociągowej w gminie Ostróda 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 
Stan na dzień 

31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 98,2 98,6 

2. Długość sieci wodociągowej km 166,7 227,0 



76 

 

rozdzielczej 

3. Połączenia wodociągowe prowadzące 
do budynków mieszkalnych 

szt. 
2 452 2 596 

4. Zużycie wody z wodociągów w 
gospodarstwach domowych 

m3 / rok 375,7 395,0 

*Wskaźnik zwodociągowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby 
mieszkańców wyrażony w % 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
 

Wskaźnik zwodociągowania gminy Ostróda jest wysoki w roku 2011 wynosił 98,2%, a w 2012 roku 

zwiększył się do 98,6%. Ogół wody zużytej przez gospodarstwa domowe również ulega zwiększeniu. 

3.5.1.2 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 
Tabela 21 Informacje o sieci kanalizacyjnej w gminie Ostróda 
Lp. Wyszczególnienie j.m. Stan na dzień 

31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy* % 54,3 64,6 

2. 
Długość sieci kanalizacyjnej 

sanitarnej 
km 119,3 196 

3. 
Połączenia kanalizacyjne prowadzące 

do budynków mieszkalnych 
szt. 1225 1528 

4. Ścieki odprowadzane do kanalizacji tys. m3 /rok 393,3 401,5 

5. 
Ludność korzystająca z oczyszczalni 

ścieków (w stosunku do ludności 
ogółem) 

% 58,3 68,6 

6. Długość sieci kanalizacji deszczowej km 15,3 15,3 

7. 
Wskaźnik dot. obszaru objętego siecią 

kanalizacji deszczowej ** 
% 0,2 0,2 

 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
*Wskaźnik skanalizowania gminy oznacza stosunek liczby mieszkańców podłączonych do systemu kanalizacji do ogólnej liczby mieszkańców 

wyrażony w %. 
**Wskaźnik ten oznacza procentowy udział powierzchni obszaru objętego siecią kanalizacji deszczowej do ogólnej powierzchni gminy 

 
Wskaźnik skanalizowania gminy wynosił w roku 2011 54,3%, a w roku 2012 zwiększył się do 64,6%. 

Zwiększeniu ulega również w roku 2012 w stosunku do roku 2011 ilość ścieków odprowadzanych do 

kanalizacji z 393,3 tys. m3 /rok do 401,5 tys. m3 /rok. 
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Ścieki komunalne z terenu gminy Ostróda odprowadzane są do gminnych oczyszczalni ścieków 

w Samborowie, Szyldaku i Klonowie  oraz oczyszczalni ścieków  w Tyrowie poprzez kanalizację 

tłoczną i tłoczno –grawitacyjną miasta Ostróda (tj. aglomeracja Ostróda) 

� Zlewnia: Szyldak z oczyszczalnią w Szyldaku do 2000 RLM 

� Klonowo z oczyszczalnią w Klonowie do 2000 RLM 

� Aglomeracje:  

Samborowo - Rozporządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia  

11.01.2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Samborowo / Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 12 poz. 308 / do 5000 RLM 

Ostróda - Rozporządzenie Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia  

24-11-2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda / Dz. Urz.  Woj. 

Warm.-Maz. Nr 47 poz. 2675 / będzie zmiana / 

Tabela 22 Pozwolenia wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków 
Lp. Nazwa 

/lokalizacja 
RLM 

(liczba) 
Przepustowość 

projektowa 

m3 /d 

Pozwolenia wodno - prawne dla oczyszczalni 
ścieków. 

 

1. Samborowo 2.499 379,5 Pozwolenie wydane przez Starostę 

Ostródzkiego 

znak: 6223/1/04 z dnia 27-01-2004r. oraz  

znak: RLŚ.6223/20/07 z dnia 14-06-2007r. 

ważne do 31-12-2014r.  

2. Szyldak 800 110,0 Szyldak pozwolenie wydane przez Starostę 

Ostródzkiego znak RLŚ.6341.7.11 z dnia 11-04-

2011r. ważne do 11-04-2021r.  

3. Klonowo 1350 150,0 Pozwolenie wydane przez Starostę 

Ostródzkiego 

znak: RLŚ.6223/21/09 z dnia 11-01-2010r.  

znak: RLŚ.6223-21/09 z dnia 15-01-2010r. 

ważne do 11-01-2020r.  

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 

W pozostałych miejscowościach gminy ścieki gromadzone są w urządzeniach lokalnych  i w 

większości nie są wywożone. Część indywidualnych gospodarstw domowych posiada własne 

przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Plany gminy Ostróda w zakresie skanalizowania i oczyszczania ścieków opisano w tabeli poniżej, 

informacje dotyczące alokacji środków finansowych w kolejnych latach oraz instytucji 

odpowiedzialnej za te inwestycje zawarto w pkt. 9.2 Program zadaniowy. 
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Tabela 23 Plany w zakresie skanalizowania i oczyszczania ścieków 
Lp. Wyszczególnienie 2015rok 2019rok 

1. Liczba mieszkańców, którzy docelowo korzystać 
będą  z systemów kanalizacji zbiorczej * 

75 % 80 % 

2. Liczba mieszkańców, którzy docelowo korzystać 
będą ze zbiorczych oczyszczalni  ścieków* 

79 % 84 % 

3. Liczba mieszkańców, którzy docelowo korzystać 
będą z indywidualnych (na działkach) systemów 
oczyszczania ścieków*  

1 % 2 % 

 2013 -2015 2016-2019 

4. Długość sieci kanalizacyjnej potrzebnej do budowy  

w latach: 
29,5 km 27,7 km 

5.  Długość sieci kanalizacyjnej zrealizowanej w roku 
2011.  

15,9 km 

* (wyrażona w  % w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców) 

3.5.2 Ciepłownictwo 

Zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, degradacja chemiczna gleb jest 

wynikiem działalności człowieka na środowisko. Emisja do atmosfery gazów: dwutlenku węgla, 

dwutlenku siarki, tlenków azotu jest głównym problemem ekologicznym. Źródłem tych gazów jest 

spalanie paliw, głównie dla celów energetycznych. Należy podejmować działania zmierzające do 

modyfikacji i zmian technologicznych zmierzających do zmiany struktury zużywanych paliw, a także 

wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz bezemisyjnych. W gminie Ostróda głównym 

źródłem energii cieplnej jest  węgiel i drewno. Część budynków jest ogrzewana gazem, wg GUS w 

roku 2008 były to 298 gospodarstwa domowe.  

3.5.3 Gazownictwo 

Na obszarze gminy Ostróda długość sieci gazowej na koniec 2011 roku wynosiła 98,54 km, 

a korzystało z niej 13,3 % mieszkańców, czyli 2095 osób. Ilość czynnych przyłączy do budynków 

mieszkalnych i niemieszkalnych wynosiła 367 sztuk. Zużycie gazu w roku 2011 zmniejszyło się w 

stosunku do roku 2010 i wynosiło 523,40  tys. m3, podczas gdy w roku 2010 wynosiło ono 570,80 tys. 

m3. 

3.5.4 Zaopatrzenie w energię 

Sieć  elektroenergetyczna na terenie Gminy Ostróda posiada wystarczającą rezerwę mocy dla 

pokrycia potrzeb elektroenergetycznych, które mogą pojawić się wraz z rozwojem poszczególnych 
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miejscowości gminnych. Zainstalowane w GPZ 110/15 kV transformatory o mocy 2 x 40 MVA 

pracują obciążone do 50 %. 

Konfiguracja sieci elektroenergetycznej 15 kV dla zapewnienia dalszego rozwoju 

miejscowości Samborowo wymaga przebudowy zwiększającej pewność zasilania odbiorców. 

Celowe jest działanie zmierzające do wybudowania nowej stacji 110/15 kV poza terenem 

zabudowanym miasta Ostróda w sąsiedztwie istniejącej linii 110 kV Ostróda - Gietrzwałd w pobliżu 

trasy E-7, w okolicach Zakładu MPEC Ostróda.  Dla rozwoju Gminy Ostróda ważne znaczenie wydaje 

się mieć realizacja planów budowy nowego GPZ 110/15 kV. Wprowadzenie niektórych 

napowietrznych linii terenowych SN 15 k V do tego GPZ pozwoli uwolnić pod zabudowę tereny w 

okolicach wsi Szafranki. Przebudowa ta spowoduje uwolnienie pól liniowych w rozdzielni 15/15 kV 

w GPZ Ostróda, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby wyprowadzeń nowych linii miejskich i 

terenowych dla miejscowości położonych w części południowej Gminy. Budowa nowego GPZ-tu 

zwiększy również pewność zasilania istniejących linii wiejskich 15 kV na północno – wschodnim 

obszarze Gminy. Proponuje się by na etapie opracowania Miejscowych Planów Szczegółowych dla 

terenów przewidzianych pod rozbudowę miejscowości wsi Kajkowo rozważyć sprawy ewentualnych 

kolizji z istniejącymi liniami napowietrznymi łączącymi GPZ Ostróda z Saminem, Gietrzwałdem, 

Mostkowem i Olsztynkiem. Po uzgodnieniu z ENERGA – OPERATOR SA linie te mogą na 

odcinkach kolizji zostać przebudowane na podziemne, kablowe i stanowić zasilanie potrzebnych stacji 

transformatorowych. 

Dla poprawy dyspozycyjności sieci rozdzielczej SN 15 kV i atrakcyjności obszarów 

przeznaczonych na zabudowę rekreacyjną należy przewidzieć budowę stacji transformatorowych, 

powiązań sieciowych SN 15 kV zapewniających drugostronne zasilanie tych obszarów oraz 

umieszczenie łączników zdalnie sterowanych w głębi sieci SN 15 kV. Dotyczy to w szczególności 

obszarów zlokalizowanych wokół miejscowości Kątno, Samborowo, Stare Jabłonki, Międzylesie i 

Wysoka Wieś. 

Przewiduje się również prowadzenie prac remontowych istniejących linii 15 kV na obszarze 

Gminy Ostróda w zakresie wymiany istniejących przewodów na izolowane w celu maksymalnego 

ograniczenia ewentualnych zakłóceń w dostawie energii elektrycznej. 

Na terenie gminy Ostróda znajduje się elektrownia wiatrowa o mocy 0,1 MW w Warlitach 

Wielkich, dostarcza ona prąd na potrzeby gospodarstwa rybackiego. 

3.5.5 Gospodarka odpadami 

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.  U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz.594), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, 
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Rada Gminy Ostróda uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda 

– ( Uchwała Nr XXXII/178/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012 r.). W ramach ww. 

regulaminu ustalono m.in.: 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

1)papier i tektura; 

2)metale; 

3)tworzywa sztuczne; 

4)opakowania wielomateriałowe; 

5)szkło; 

6)odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji; 

7)odpady zielone; 

8)przeterminowane leki; 

9)chemikalia; 

10)zużyte baterie i akumulatory; 

11)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12)meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13)odpady budowlane i rozbiórkowe, 

14)zużyte opony. 

Odpady komunalne, o których mowa w pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

„odpady suche”. Odpady komunalne, o których mowa w pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane 

łącznie jako bioodpady - „odpady mokre”. 

Został określony również  szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi: 

1)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady resztkowe w wyniku 

prowadzonej segregacji należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach. Pozostałe 

wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do 

wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru, 

2)papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy 

gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów, 

3)szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i 

przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów, 
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4)odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji – „odpady mokre” należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach lub workach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w 

terminach odbioru tych odpadów, 

5)przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w 

punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6)chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia 

tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

7)zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio 

oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach 

sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych 

odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy 

przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania 

zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych 

odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc 

gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w przypadku 

zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu przeznaczonym do 

zbierania odpadów komunalnych; odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie 

wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru; 

10)odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w 

pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we 

własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady 

zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to 

uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym 

normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania 

odpadów wynoszącej minimum: 
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1)30 l na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej; 

2)3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, 

przedszkolach, żłobkach, uczelniach; 

3)15 l na 1 miejsce/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, 

internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, 

domach pomocy społecznej, pola namiotowe, Ekomarina; 

4)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, 

magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, 

lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z 

zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o 

pojemności 110 l; 

5)15 l na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem, iż 

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l; 

6)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych 

poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem, iż 

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 l; 

7)10 l na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6, z 

zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o 

pojemności 110 l oraz w co najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu; 

8)20 l na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 

października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 

działkę/1 tydzień; 

9)10 l na 1 miejsce handlowe/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, 

giełdach, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l; 

10)10 l na 10 m2 powierzchni całkowitej w lokalach handlowych /1 tydzień z zastrzeżeniem, 

iż każdy lokal winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l; PKT 6 i 7 ; 

11)240 l na jedno miejsce pochówku/rok; 

12)minimum 1 pojemnik 110 l na działkę letniskową lub na domek letniskowy. 

Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności: 

1)pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l , 770 l, 1100 l; 

2)kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l; 

3)worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 60 l; 110 l ; 

4)kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l; 

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne: 

1)kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru, tektury oraz opakowań 

wielomateriałowych; 
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2)kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych i metali; 

3)kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła; 

4)kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów); 

z umieszczonym oznakowaniem 

określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu. 

W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż 

wskazane w ust. 3, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz 

odpadów. 

Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w 

sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

przekroczyła objętość określoną w ust. 1 pkt 

Zakazuje się: 

1)zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób 

uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika; 

2)wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz 

wlewania substancji ciekłych; 

3)umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych 

odpadów, takich jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w 

niniejszej uchwale; 4)umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz pochodzących z działalności gospodarczej. 

Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i 23 rozporządzenia ministra 

infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu widocznym, a 

zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na 

teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed 

wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru. 

Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy 

stan sanitarno porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

publicznego. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego: 

1)odpady mokre (bioodpady): 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu; 
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b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2)odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe i metale, szkło 

- nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

3)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4)meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz w roku; 

5)odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

6)odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

7)odpady budowlane i rozbiórkowe – odbiór po uzgodnieniu terminu z jednostką wywozową; 

8)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż raz w roku. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku 

Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane 

zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych jaką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Rudno Sp. z o.o. 

2. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów, 

właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-

edukacyjnej w tym zakresie. 

3. Promowanie i wspomaganie stosowania przydomowych kompostowników odpadów 

zielonych. 

3.5.6 Hałas 

Największe zagrożenie środowiska hałasem powoduje zazwyczaj przemysł i komunikacja. Pewne 

lokalne uciążliwości w tym zakresie mogą wynikać z funkcjonowania istniejących zakładów 

przemysłowych oraz usługowych. W takich przypadkach należy przestrzegać zasadę, iż hałas i 

wibracje przekraczające dopuszczalne granice natężenia nie mogą sięgać poza obręb działki, na której 

są wytwarzane. 

Hałas komunikacyjny - wraz ze wzrostem natężenia ruchu obserwuje się coroczny przyrost poziomów 

hałasu komunikacyjnego. W celu ograniczenia uciążliwości wynikających z nadmiernego hałasu 

komunikacyjnego należy dążyć min., utrzymania dobrej nawierzchni dróg i ulic, dobrej organizacji 

ruchu itp. Na terenie gminy występują obszary zagrożone hałasem komunikacyjnym w obrębie m. 

Szyldak, Grabin, Górka – teren drogi nr 7, Smykówko, Bałcyny, Lipowo – teren drogi nr 15, Tyrowo, 

Wirwajdy, Samborowo – teren drogi nr 16. 
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3.5.7 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Pole elektromagnetyczne ( wg Ustawy Prawo Ochrony Środowiska) to pole elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, tworzących zakres 

promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Promieniowanie elektromagnetyczne (PEM), 

w tym promieniowanie niejonizujące zaliczane jest do podstawowych rodzajów zanieczyszczeń 

środowiska naturalnego.  

Zgodnie z art. 123 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania poziomów Pol 

elektromagnetycznych w środowisku. 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne od zawsze występowało w środowisku 

naturalnym. Pochodzi ono z naturalnych źródeł takich jak Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. 

Dodatkowo w środowisku występują sztuczne pola elektromagnetyczne, które związane są z 

techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje wszędzie, a jego 

najważniejszymi źródłami są: 

� stacje bazowe telefonii komórkowej, 

� stacje i linie energetyczne, 

� nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB – radio i radiostacje amatorskie, 

� wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji, 

� urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp. 

Ciągły rozwój techniki powoduje znaczny wzrost ilości nadajników radiowo – telewizyjnych 

oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. Na terenie gminy występują stacje bazowe telefonii 

komórkowej w  7 miejscowościach: Stare Jabłonki, Szyldak, Morliny, Lipowo, Wysoka Wieś, 

Bałcyny, Samborowo. Planowane są ponadto jeszcze 2 stacje bazowe telefonii komórkowej w 

Szafrankach i Szklarni. 

Wartość pomiaru wykonanego przez WIOŚ w roku 2011 w Starych Jabłonkach wynosi 

0,11 V/m, podczas, gdy dopuszczalna norma wynosi 7 V/m  Na podstawie przeprowadzonych 

pomiarów stwierdzono, że nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych. 

3.5.8 Komunikacja i transport 

Transport jest poważnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. W ostatnich latach w Polsce 

nastąpił rozwój transportu drogowego i pojawiły się nowe zagrożenia środowiska. Prawie dwukrotnie 

wzrosła liczba prywatnych samochodów, ale nie nadążył za tym rozwój sieci dróg. Brakuje szybkich 

dróg omijających tereny zamieszkałe co powoduje większą emisję substancji i hałasu do środowiska. 

Spaliny i hałas komunikacyjny stwarzają duże zagrożenia dla środowiska a więc i dla zdrowia ludzi. 
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Wzrastająca liczba samochodów, często wyeksploatowanych, jest także źródłem dużej ilości odpadów. 

Na terenie gminy Ostróda Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie nie dokonywał 

pomiaru hałasu. W większości przypadków jest on związany z  komunikacją i transportem, stąd 

poniżej przedstawiono mapę układu komunikacyjnego na terenie gminy Ostróda. 

 

Mapa 12 Układ komunikacyjny w gminie Ostróda 
Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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Stan dróg jest średni, władze gminy systematycznie pozyskują środki na budowę 

i modernizację dróg. Problemem jest także jakość dróg powiatowych i wojewódzkich.  

Wymienione zagrożenia środowiska mogą stopniowo znacznie pogarszać jakość życia 

mieszkańców. Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, atmosferycznego i 

akustycznego. Dodatkowo w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia 

ludności i środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności gminy stwarzają 

również stacje i dystrybutory paliw płynnych. 
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4 Inne zagrożenia środowiska 
Inne zagrożenia środowiska , które mogą wystąpić na terenie gminy Ostróda : 

� pożary, 

� susze, 

� powodzie, 

� gradobicia 

� silne wiatry 

� awarie urządzeń infrastruktury technicznej, 

� katastrofy komunikacyjne, w tym katastrofy związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych. 

4.1 Zagrożenie powodziowe 

 

Mapa 13 Mapa obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla woj. warmińsko –

mazurskiego 

Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/WORP/Woj_Wa/1.jpg 
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Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi  (na mapie oznaczone kolorem jasnoczerwonym) 

są to obszary, na których stwierdzi się istnienie znaczącego ryzyka powodziowego lub wystąpienie 

znaczącego ryzyka jest prawdopodobne, będące wynikiem wstępnej oceny ryzyka powodziowego 

zgodnie z art. 88b ust 2 pkt 5 ustawy Prawo wodne. W tabeli zestawienie rzek i strumieni dla gminy 

Ostróda w pkt 3.1.1.1 w kolumnie charakterystyka zawarto m.in. sposoby zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego stosowane na terenie gminy Ostróda. 

4.2 Zagrożenie pożarowe 
Największe zagrożenie pożarowe na terenie gminy występuje: 

� w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

� w gospodarstwach rolnych, 

� w obiektach przemysłowych, 

� na stacjach paliw płynnych i gazowych, 

� w obiektach elektroenergetyki, 

� w lasach (II kategoria zagrożenia pożarowego). 

Na obszarze gminy Ostróda położonych jest 77 miejscowości skupionych w 34 sołectwach, w których 

występują głównie skupiska gospodarstw wiejskich. Większość gospodarstw posiada obiekty 

przeznaczone do hodowli bydła, trzody chlewnej, oraz przechowywania płodów rolnych. Są to 

budynki wykonane zazwyczaj częściowo lub w całości z materiałów palnych. Często występuje tu 

zabudowa zwarta, co w przypadku palnej konstrukcji budynków stwarza możliwość szybkiego 

rozprzestrzeniania się ognia. Mieszkania znajdujące się na terenach wiejskich ogrzewane są głównie 

piecami na paliwo stałe (węgiel lub drewno). Ten rodzaj ogrzewania sprzyja powstaniu pożarów. 

Główną przyczyną są nieszczelności przewodów kominowych. Ponadto w okresie zimowym bardzo 

często mamy do czynienia z dogrzewaniem mieszkań urządzeniami grzewczymi podłączonymi do 

stałego źródła prądu, których instalacja elektryczna ma tendencje do zwarć i przeciążeń powodując 

pożary. 

4.3 Poważna awaria przemysłowa 
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 

kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Zasady 

zaliczania zakładów do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku 

określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002 r.-w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 

do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz.535 z późn. zm.). 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie prowadzi wykaz potencjalnych sprawców 

poważnych awarii, zgodnie z którym na terenie gminy Ostróda nie występują takie zakłady. 

4.4 Transport substancji niebezpiecznych 
Zagrożenia komunikacyjne i chemiczno – ekologiczne niesie za sobą transport drogowy oraz 

zwiększające się z roku na rok nasilenie ruchu na drogach. Transport drogowy stwarza ww. zagrożenia 

głównie z uwagi na przewóz materiałów niebezpiecznych takich jak benzyny, olej napędowy, olej 

opałowy, gaz propan – butan, amoniak, chlor i inne. 

4.5 Biotechnologia i organizmy zmodyfikowane genetycznie 
Biotechnologia jest dyscypliną nauk technicznych wykorzystującą procesy biologiczne na 

skalę przemysłową. Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 

5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532) podaje jedną z najszerszych definicji: 

„Biotechnologia oznacza zastosowanie technologiczne, które używa systemów biologicznych, 

organizmów żywych lub ich składników, żeby wytwarzać lub modyfikować produkty lub procesy 

w określonym zastosowaniu.” Biotechnologie są w stosunku do tradycyjnych (chemicznych) znacznie 

mniej energochłonne, bezodpadowe lub niskoodpadowe, tańsze i wydajniejsze oraz często mniej 

obciążające środowisko, znajdują zastosowanie także w działalności służącej ochronie środowiska (w 

oczyszczaniu ścieków, neutralizacji odpadów, w produkcji biogazu). 

Organizmy Modyfikowane Genetycznie (GMO) są to rośliny lub zwierzęta, które dzięki 

modyfikacji w ich genomie - materiale genetycznym - uzyskały nowe cechy. Modyfikacja genetyczna 

zwykle polega na wstawieniu nowego genu (co fizycznie jest fragmentem DNA) do genomu 

modyfikowanego organizmu. Jednak można także i wyciszać geny poprzez wprowadzenie 

komplementarnego genu kodującego tzw. nonsensowne RNA, czy też za pomocą kierowanej 

mutagenezy, wywołać mutacje w konkretnym genie, co może doprowadzić do jego inaktywacji 

(dokładnie inaktywacji produktu tego genu). 

Na świecie ma miejsce dynamiczny rozwój badań w zakresie inżynierii genetycznej i rozwój 

przemysłu opartego na biotechnologiach. 

Produkty nowoczesnej biotechnologii (organizmy genetycznie zmodyfikowane) coraz częściej 

pojawiają się na rynku, budząc wiele kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do problematyki 

bezpieczeństwa tych produktów dla zdrowia człowieka i ewentualnego ich wpływu na inne organizmy 

w środowisku. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonywania oceny stopnia zagrożenia 

tych produktów dla zdrowia ludzi i środowiska. Procedury i mechanizmy oceny ryzyka związanego 

z wykorzystywaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów są ciągle doskonalone.  
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W 2006r. przyjęto Ramowe Stanowisko Rządu RP dotyczące GMO. Jest to dokument 

wyznaczający kierunek działań dotyczących GMO, na podstawie którego realizowana będzie w Polsce 

polityka w tym zakresie.  

Biotechnologie i rozwój przemysłu opartego na biotechnologiach daje nowe możliwości 

rozwoju. Korzystanie z osiągnięć biotechnologii związane może być jednak z nieznanym dotąd 

zagrożeniem bezpieczeństwa biologicznego.  

Najważniejsze problemy: 

� brak nadzoru nad wprowadzaniem GMO, 

� brak świadomości społecznej w zakresie biotechnologii i bezpieczeństwa biologicznego, 

� zagrożenie rodzimych gatunków roślin i zwierząt przez obce gatunki lub nowe organizmy 

wytworzone technikami transgenezy, 

� brak jednoznacznych regulacji prawnych w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących 

ochrony środowiska, a zwłaszcza koegzystencji upraw roślin modyfikowanych i 

niemodyfikowanych. 
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5 Edukacja ekologiczna 
Warunkiem koniecznym i niezbędnym do realizacji celów związanych z ochroną środowiska 

zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju jest dobrze zaplanowany, zorganizowany i realizowany 

proces powszechnej edukacji, obejmujący nie tylko dzieci i młodzież, ale też całe społeczeństwo. 

Edukacja ekologiczna zwana także edukacją środowiskową, to koncepcja kształcenia 

i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem 

myśleć globalnie - działać lokalnie. Obejmuje ona wprowadzanie do programów szkół wszystkich 

szczebli tematyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, umożliwiającej łączenie wiedzy 

przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych i międzynarodowych systemów 

kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla różnych działów ochrony środowiska, 

nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inżynierów i techników różnych specjalności oraz 

menedżerów gospodarki, a także powszechną edukację szkolną i pozaszkolną. W potocznym 

rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości 

ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, 

upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te prowadzone są przez szkoły, przez specjalistyczne 

placówki edukacyjne zarówno publiczne jak i niepubliczne, a także przez liczne organizacje 

ekologiczne. 

Może przyjmować różne formy: 

� kształcenie ustawiczne (wykłady, seminaria, rozdawanie ulotek i programy edukacyjne), 

� kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie ekologii, 

� zielone szkoły.  

Niestety istnieje moda na konsumpcyjny styl życia. Zauważalny jest brak myślenia 

w kategoriach ponadlokalnych o problemach ochrony środowiska, w szczególności gospodarki 

odpadami i gospodarki wodno-ściekowej. Niejednokrotnie wiąże się to z niskim poziomem socjalnym 

społeczeństwa, a działania „ekologiczne”, to wciąż działania kosztowne. Mieszkańcy niechętnie 

stosują się do zasad zrównoważonego rozwoju. Wciąż zbyt wolno postępuje wzrost świadomości 

społecznej dotyczącej konieczności gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców spoczywa na barkach szkół, jednostek samorządu 

terytorialnego i trzeciego sektora. Edukacja ekologiczna obecna jest w formalnym systemie 

kształcenia od 2002 roku. Wprowadzona została prawnie poprzez Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. Rozporządzenie wprowadza 

edukację ekologiczną w postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-

dydaktycznym począwszy od II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI). 
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Edukacja powinna być akceptowana i realizowana przez ogół nauczycieli, poprzez właściwe 

wykorzystanie treści ekologicznych zawartych w programach nauczania danego szczebla szkolnictwa. 

Treści związane z nauczaniem i wychowaniem prośrodowiskowym należy prezentować w sposób 

bardzo interesujący, aby w następstwie uczyły one nowego podejścia do problemów związanych 

z ekologią. Cóż dają najpiękniejsze nawet treści werbalne, które nie rozbudzają autentycznych potrzeb 

czynnego uczenia się i rozwiązywania wysuwanych problemów. W edukacji ekologicznej każde 

dziecko powinno stać się aktywnym uczestnikiem, i umieć współdecydować o tym, czego i w jaki 

sposób się uczyć. 

 W szkołach edukacja ekologiczna niejednokrotnie ogranicza się do akcji „Sprzątania Świata”, 

zbierania baterii czy próby selektywnej zbiórki odpadów. Nie można jednak niedoceniać roli edukacji 

ekologicznej w prawidłowym wychowywaniu młodzieży, uczenia jej szacunku dla przyrody 

i zwiększaniu świadomości ekologicznej. 

Podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej może być Narodowy Program Edukacji 

Ekologicznej, będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów Narodowej Strategii Edukacji 

Ekologicznej. System edukacji ekologicznej powinien eliminować działania pozorne i mało 

efektywne, propagować zaś działania które przyczynią się aby zachować zdrowe środowisko oraz jego 

walory dla przyszłych pokoleń zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Główne cele Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej to: 

1. Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian 

zachodzących w procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;  

2. Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym z wdrażaniem idei 

i zasad rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną 

w warunkach demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;  

3. Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej 

form i najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, 

uporządkowanie przepływu informacji i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i 

zagraniczne doświadczenia.  

Cele operacyjne Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej to: 

1. Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej w 

Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i 

procedur wdrożenia.  

2. Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju i o warunkach 

dochodzenia do takiego systemu.  

3. Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień 

międzynarodowych.  
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4. Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, 

lokalnych, instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej.  

5. Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej w 

Polsce w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.  

Zgodnie z zapisami Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej wyróżniono następujące trzy 

sfery implementacji zapisów Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej:  

1. Edukacja formalna to zorganizowany system kształcenia zgodny z określonymi zasadami 

sformułowanymi w odpowiednich aktach prawnych (ustawy i rozporządzenia). Polski system 

edukacji formalnej obejmuje system oświaty i szkolnictwa wyższego. 

2. Ekologiczną świadomość społeczną możemy określić jako stan wiedzy, poglądów i wyobrażeń 

ludzi o środowisku przyrodniczym, jego antropogennym obciążeniu, stopniu wyeksploatowania, 

zagrożeniach i ochronie, w tym także stan wiedzy o sposobach i instrumentach sterowania, 

użytkowania i ochrony środowiska. Świadomość ta kształtowana jest przede wszystkim przez 

organizacje państwowe, społeczne (Pozarządowe Organizacje Społeczne - POS) oraz media. 

3. Szkolenia to zinstytucjonalizowane formy przekazywania wiedzy i umiejętności dla określonej 

grupy zawodowej lub społecznej służące podnoszeniu kwalifikacji niezbędnych zarówno w 

życiu zawodowym, działalności społecznej jak i dla potrzeb indywidualnych.  

Trzy wyodrębnione sfery edukacji ekologicznej w chwili obecnej są ze sobą dość luźno 

powiązane i nie stymulują się wzajemnie, stąd też efektywność edukacji ukierunkowanej na 

propagowanie idei i zasad rozwoju zrównoważonego jest niewielka.  

Edukacja ekologiczna nie ogranicza form stosowanych przy jej realizacji. Warunek 

atrakcyjności, niezbędny w procesie przebudowy postaw i utrwalania dobrych nawyków każe 

stosować możliwie bogatą gamę stymulatorów. Formy edukacji ekologicznej, które mogą być 

zastosowane to: akcje, festiwale, święta, manifestacje oraz inne imprezy uliczne, protesty, interpelacje 

i procedury odwoławcze, aukcje, festyny, happeningi, pokazy i zloty, olimpiady, targi, wystawy i dni 

otwarte w miejscach (instytucjach) związanych z ekologią, wycieczki, turystyka kwalifikowana, 

ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze, publikacje, strony internetowe. 
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6 Zarządzanie środowiskiem i obowiązki samorządów w zakresie 
spraw związanych z ochroną środowiska 

Proces zarządzania obejmuje następujące czynności: planowanie, organizowanie, decydowanie, 

motywowanie, kontrolowanie. W każdym systemie zarządzania można wyodrębnić sferę procesów 

realnych i sferę regulacji. Sfera procesów realnych obejmuje działalność człowieka skierowaną 

bezpośrednio na podmioty materialne i przekształcenie materii, a sfera regulacji – całość procesów 

informacyjnych, myślowych i decyzyjnych, podejmowanych z myślą o kształtowaniu systemu sfery 

realnej.  

W Polsce zarządzanie środowiskiem funkcjonuje na 4 poziomach: centralnym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym. Podział kompetencji stanowi dużą uciążliwość zarówno dla administracji 

publicznej, jak i dla wszystkich stron biorących udział w działaniach podejmowanych na rzecz 

ochrony środowiska. Struktura organizacyjna ochrony środowiska nie ma charakteru hierarchicznego. 

Składają się na nią odrębne i niezależne od siebie organy rządowe i samorządowe, a dany szczebel 

administracji realizuje w zasadzie tylko te zadania, których nie można realizować na szczeblu 

niższym. 

Do organów ochrony środowiska należą: 

� Organy decyzyjne państwa: Sejm wraz z Senatem i Prezydentem oraz Rada Ministrów.  

� Centralne organy administracji państwowej: premier, ministrowie, w szczególności Minister 

Środowiska i kierownicy urzędów centralnych, ministerstwa i urzędy centralne. Minister 

Środowiska – odpowiedzialny za realizację Polityki ekologicznej państwa, konwencji 

międzynarodowych, przygotowanie projektów ustaw ekologicznych i rozporządzeń 

wykonawczych. 

� Terenowe organy administracji rządowej: wojewodowie i urzędy wojewódzkie. Wojewoda – 

zarządza ochroną przyrody w województwie. 

� Samorządy terytorialne: gminne, powiatowe, wojewódzkie.  

� Jednostki kontrolno – monitoringowe Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska – 

wykonują kontrole przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez wszystkich 

korzystających ze środowiska, bada i ocenia stan środowiska (monitoring środowiska), 

wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, prowadzi działania 

zapobiegające nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska. 

Samorząd Województwa dysponuje kompetencjami o charakterze strategicznym: ustala strategię 

rozwoju województwa, politykę przestrzenną w postaci planu zagospodarowania przestrzennego a 

także wojewódzkie programy. Z mocy prawa opracowanie i realizacja tych dokumentów należy do 

Zarządu Województwa. 

Marszałek Województwa – zajmuje się egzekwowaniem opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze 

środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi 
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także bazę danych o emisjach substancji, wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody 

w województwie. Jest organem w zakresie melioracji wodnych. Wydaje decyzje analogiczne do 

starosty, ale w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

wymagających obligatoryjnie raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Sejmik - uchwala wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju 

województwa, program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami. 

Poniżej wymieniono niektóre zadania należące do kompetencji organów samorządowych szczebla 

powiatowego i gminnego. 

ORGANY SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiaty wykonują zadania 

publiczne o charakterze ponad gminnym. W zakresie spraw związanych z ochroną środowiska 

powiaty wykonują zadania dotyczące ładu przestrzennego i ekologicznego ( które obejmują działania 

z zakresu geodezji, zagospodarowania przestrzennego, nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego i ochrony środowiska). 

 Powiaty w ograniczonym zakresie mogą prowadzić, własną politykę ekologiczną poprzez 

powiatowy program ochrony środowiska. Politykę może także kształtować Starosta, poprzez wydanie 

pozwoleń emisyjnych dla szeregu rodzajów instalacji oraz przedsięwzięć, które nie są przypisane do 

kompetencji wojewody. 

 

ZADANIA I KOMPETENCJE STAROSTY: 

� sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym jego właściwością oraz upoważnia do wykonywania funkcji kontrolnych podległego 

mu urzędu, 

�  w drodze decyzji nakłada obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego 

zagrożenia, a także przywrócenia środowiska do stanu właściwego, jeżeli podmiot 

korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, 

� Występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjecie odpowiednich 

działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzi naruszenie przez 

kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione 

podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

� Dokonuje rekultywacji powierzchni ziemi, jeżeli podmiot, który spowodował 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego 

ukształtowania terenu, nie dysponuje prawami do powierzchni ziemi, pozwalającymi na jej 

przeprowadzenie, lub nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego 

obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna, lub zanieczyszczenie gleby 
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lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu nastąpiło w 

wyniku klęski żywiołowej, 

� Prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi, 

� Prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem 

obszarów na których obowiązek rekultywacji obciąża starostę, 

� Może przeprowadzić rekultywację powierzchni ziemi pomimo nieujęcia zadania w programie 

ochrony środowiska, jeżeli stwierdzi, iż nieprzeprowadzenie rekultywacji spowoduje 

pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia 

ludzi, 

� Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, sporządza, co 5 lat, mapy akustyczne 

� Wydaje pozwolenia wodno – prawne, jest właściwy w sprawach stwierdzenia wygaśnięcia, 

cofnięcia lub ograniczenia tego pozwolenia, a także orzeczenia o przeniesieniu prawa 

własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody, 

� Wzywa zakład do usunięcia, w określonym terminie, zaniedbań w zakresie gospodarki 

wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo 

zwierząt bądź środowisku. 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY POWIATU 

� Uchwala powiatowy program ochrony środowiska, 

� Może w drodze uchwały, wyznaczyć obszary ciche w aglomeracji lub poza aglomeracją, 

uwzględniając szczególne potrzeby ochrony przed hałasem tych obszarów i podając 

wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu co najmniej na istniejącym poziomie, 

� Uchwala programy działań, których celem jest dostosowanie poziomu hałasu do 

dopuszczalnego, dla aglomeracji o liczbie powyżej 100 tys. oraz terenów określonych w 

powiatowym programie ochrony środowiska, 

� Dokonuje aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem co najmniej raz na pięć 

lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub 

harmonogramu realizacji 

� Tworzy obszary ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco 

oddziaływać na środowisko 

� Wprowadza ograniczenia lub zakazuje używania jednostek pływających lub niektórych ich 

rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach 

płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na 

terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, 

� Rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora o stanie środowiska na obszarze 

województwa 
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� Określa kierunki działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska 

KOMPETENCJE ZARZĄDU POWIATU 

� Sporządza projekt powiatowego programu ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii zarządu 

województwa, 

� Sporządza co 2 lata raport z wykonania powiatowego programu ochrony środowiska, 

� Opiniuje projekt gminnego programu ochrony środowiska, 

� Opiniuje projekt wojewódzkiego planu gospodarki, 

ORGANY SAMORZĄDU GMINNEGO 

Organy samorządu gminy mogą prowadzić własną politykę, której kluczowym instrumentem 

powinien być miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – dokument dotyczący wprawdzie 

polityki przestrzennej, ale o ogromnym wpływie również na kwestie ochrony środowiska. Dodatkowo 

organy gminy opracowują programy ochrony środowiska, jak też regulaminy utrzymania czystości i 

porządku w gminie. Ponadto wydają niektóre decyzje z zakresu ochrony środowiska, choć ich 

kompetencje są dużo mniej znaczące niż decyzje wydawane na szczeblu powiatu lub przez wojewodę 

w zakresie pozwoleń emisyjnych. 

ZADANIA I KOMPETENCJE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA 

Do podstawowych kompetencji i obowiązków należą: 

� Możliwość nakazania w drodze decyzji, osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach 

zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatujące urządzenie, wykonanie w określonym 

czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na 

środowisko, 

� Możliwość, wstrzymania w drodze decyzji, użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba 

fizyczna nie dostosowała się do powyższych wymagań, 

� Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjecie odpowiednich 

działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta stwierdził naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska 

lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, 

� Uprawnienia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o 

wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, 

� Przedkładanie wojewodzie corocznie: marszałkowi 

• Informacji o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków komunalnych, 

• Informacji o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych, 

• Informacji o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 

w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z 
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tymi osadami z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony 

wodne za rok ubiegły 

• Coroczne przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

ZADANIA I KOMPETENCJE RADY GMINY 

Rada gminy jest organem stanowiącym. Organem wykonawczym jest wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta. W szczególności Rada Gminy: 

� Uchwala gminny program ochrony środowiska, 

� Ustanawia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z 

których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, 

� Ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a w 

szczególności: 

• Może określić inne sposoby udokumentowania wykonania obowiązków dotyczących 

dokumentowania korzystania z usług firmy wywozowej i opróżniania zbiorników na 

nieczystości, niż okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi, 

• Może ustalić górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi, o których mowa wyżej, 

• Może przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki o 

których mowa powyżej, 

• Ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przejętych 

obowiązków. 

� Zatwierdza plan gospodarowania dla gruntów położonych na obszarach granicznego 

użytkowania, istniejących wokół zakładów przemysłowych po uzyskaniu opinii izby rolniczej 

� Uzgadnia ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, zagospodarowania turystycznego, 

sposobu użytkowania gruntów, eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych oraz 

ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w odniesieniu do nieruchomości 

niebędących własnością Skarbu Państwa 

� Opiniuje projekt planu ochrony parku narodowego, rezerwatu przyrody oraz parku 

krajobrazowego 

� Uzgadnia projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru 

chronionego krajobrazu 

� Wyznacza obszar chronionego krajobrazu, określa jego nazwę, położenie, obszar, 

sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy 

właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części 
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� Dokonuje likwidacji lub zmiany granic obszaru chronionego krajobrazem ( jeśli nie wykonał 

tego w ramach swoich zadań wojewoda) 

� Znosi ustalone przez siebie formy ochrony przyrody 

� Uzgadnia projekt planu ochrony obszaru Natura 2000 

� Ustanawia pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny lub zespół 

przyrodniczo – krajobrazowy ( jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody) 

� Opiniuje wnioski Dyrektora Generalnego lasów Państwowych o uznanie lasu za ochronny lub 

pozbawienie go tego charakteru – w odniesieniu do lasów stanowiących własność Skarbu 

Państwa, 

� Opiniuje wnioski starosty o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru – w 

odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

� Może podjąć uchwałę o objęciu ochroną znajdujących się na obszarze działania gruntów 

rolnych określonych w ewidencji gruntów jako użytki rolne, 

� Sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 

� Rozpatruje informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na 

obszarze województwa 

7 Podsumowanie analizy stanu obecnego 

7.1  Analiza SWOT 
Celem syntetycznego ujęcia pozycji gminy Ostróda w stosunku do występujących warunków, 

zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, zastosowano system analizy SWOT. Zastosowanie tej 

metody pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń zarówno tych 

obecnie występujących, jak też potencjalnych. Każde planowanie, aby mogło być obarczone 

stosunkowo najmniejszym błędem, winno brać pod uwagę maksymalną ilość czynników mogących 

mieć wpływ na przebieg zdarzeń. Precyzyjna i obiektywna analiza w tym zakresie pozwala dokonać 

właściwego wyboru kierunków rozwoju i możliwości realizacji. 



101 

 

Poniżej w tabeli przedstawiono mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które 

wywierają istotny wpływ na istnienie i rozwój środowiska. 

Tabela 24 Analiza SWOT dla gminy Ostróda 

Uwarunkowania wewnętrzne 

Mocne strony Słabe strony 

� Oczyszczalnie ścieków, 

� Stopień zwodociągowania gminy na 

poziomie 98,6%  

� Pomniki przyrody, 

� Bioróżnorodność, 

� Dobre warunki do rozwoju turystyki, 

� Niedostateczny stopień skanalizowania 

gminy -64,6%, 

� występowanie obszarów zagrożenia 

hałasem komunikacyjnym, 

� Lesistość na poziomie 30,60 %, 

� Niedostateczny budżet gminy, 

� Bezrobocie 10,8%,  

Uwarunkowanie zewnętrzne 

Szanse Zagrożenia 

� Popyt w krajach UE na żywność ekologiczną 

� Atrakcyjne warunki dla rozwoju turystyki, 

szlaki rowerowe 

� Stale wzrastająca liczba ludności gminy 

Ostróda 

� Wzrost zainteresowania różnymi rodzajami 

turystyki m. in. agroturystyką, turystyką 

przyrodniczą 

� Częste zmiany przepisów prawa w zakresie 

ochrony środowiska 

� Słaby napływ kapitału zewnętrznego 
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8 Założenia wyjściowe Programu ochrony środowiska 

8.1 Cele i zasady polityki ekologicznej państwa 
W ramach ochrony zasobów naturalnych Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016 określiła następujące cele w zakresie: 

• ochrony przyrody to: zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na 

różnych poziomach organizacji na poziomach wewnątrzgatunkowym ( genetycznym) i 

gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje 

z różnorodnością biologiczną. 

• ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów: dalsze prace w kierunku racjonalnego 

użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Oznacza to rozwijanie idei trwale 

zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 

• racjonalnego gospodarowania zasobami wody: racjonalizacja gospodarowania zasobami 

wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 

deficytów wody i zabezpieczyć. przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 

gospodarki wodnej. Naczelne zadanie to maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na 

cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona 

głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniami. 

• ochrony powierzchni ziemi a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych 

rolniczo jest: rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 

rozwoju zrównoważonego; przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – 

błotnych przez czynniki antropogenie; zwiększanie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i 

zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 

• gospodarowania zasobami geologicznymi: racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz 

sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę zasobów podziemnych oraz otoczenie ich ochroną 

przed ilościową i jakościową degradacją. 

W ramach poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego Polityka ekologiczna 

państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 określiła następujące cele : 

• środowisko a zdrowie: dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w zakresie stanu 

zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska 

z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 

potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. 

• jakość powietrza: spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu akcesyjnego oraz 

dyrektyw LCP i CAFE. 
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• ochrona wód: do końca 2015 roku Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego 

ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy 

oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej dla wszystkich aglomeracji powyżej 2000 RLM 

• gospodarki odpadami: osiągnięcie w 2014 odzysku min 60% i recyklingu 55% odpadów 

opakowaniowych; osiągnięcie w 2010 roku odzysku co najmniej 25% odpadów 

biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych 

odpadów; zebranie w 2012 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45 % tych 

odpadów. 

• oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych: dokonanie wiarygodnej oceny narażania 

społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków aby zmniejszyć to zagrożenie 

tam, gdzie ono jest największe. Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem 

społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

• substancje chemiczne: stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami 

chemicznymi dopuszczonymi na rynek zgodnego zasadami Rozporządzeń REACH. 

8.2 Cele, priorytety i kierunki działań na lata 2011- 2014 Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2011 – 2014 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 - 2018 

Głównym  celem Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 

2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2018, zwanego dalej Programem jest 

ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

Sformułowano również  trzy priorytety, w ramach których zaplanowano kierunki działań, które 

pozwolą na realizację wyznaczonych priorytetów. 

Priorytety:  

I. Doskonalenie działań systemowych, 

II. Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, 

III. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. 

W ramach tych priorytetów kierunki działań będą realizowane przez odpowiednie podmioty np. 

Zarząd Województwa, samorządy gminne i powiatowe, uczelnie, podmioty gospodarcze, organizacje 

pozarządowe, Państwową Straż Pożarną, Policję, Państwową Inspekcję Sanitarną, RDLP, RZGW, PK, 

GDDKiA, ARiMR, ZMiUW, PIG, PSH, RDOŚ, WIOŚ, itd.  

 W związku z faktem, że opracowanie dotyczy gminy, wybrano ze wszystkich kierunków 

działań programu, te , które mają być realizowane przez samorząd gminny. 

Priorytet I. Doskonalenie działań systemowych 

1. Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategicznych programach rozwoju gmin. 

2. Rozwój współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej dla realizacji celów programu, 
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3. Wzrost udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska: 

• Doskonalenie systemu udostępniania społeczeństwu informacji o środowisku i jego 

ochronie przez organy administracji samorządowej, a także inne podmioty powołane 

do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony, 

• Wspieranie rozwoju szkolnej edukacji w zakresie ochrony przyrody środowiska, 

• Zapewnienie udziału pozarządowych organizacji ekologicznych w gremiach 

podejmujących decyzje dotyczące ochrony środowiska, 

• Rozwój współpracy z mediami w zakresie upowszechniania informacji o środowisku i 

jego ochronie. 

4. Wzrost odpowiedzialności za szkody w środowisku m.in. poprzez prowadzenie szkoleń na 

temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku  dla pracowników administracji 

samorządowej, 

5. Uwzględnienie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym: 

• Uwzględnienie w studiach oraz planach zagospodarowania przestrzennego wymagań 

ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, w 

szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania 

na środowisko (wraz z poprawą jakości tych dokumentów). 

6. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez: 

• Podejmowanie akcji i działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska w regionie oraz 

upowszechnianie informacji  o jego walorach przyrodniczych i kulturowych, 

• Prowadzenie zajęć terenowych , „zielonych lekcji”, wykładów, prelekcji, prezentacji 

multimedialnych, pokazów filmów dla różnych grup odbiorców, 

• Organizowanie konkursów, wystaw, akcji, kampanii i festynów ekologicznych, 

• Popularyzację wiedzy o środowisku i jego ochronie przez media, publikacje i Internet, 

• Szkolenia metodyczne dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej, 

• Propagowanie sprzyjających ochronie środowiska zachowań konsumenckich, 

• Promocję proekologicznych form gospodarowania, eko – i  agroturystyki, zdrowej żywności i 

zdrowego trybu życia, 

• Opracowanie i realizacja lokalnych programów edukacyjnych uwzględniających specyfikę 

środowiska, lokalną tożsamość i tradycję kulturową, dla różnych grup odbiorców. 

Priorytet II. Zapewnienie ochrony i racjonalnego użytkowania zasobów 

naturalnych 

1.  Rozwój form ochrony przyrody m.in. poprzez wspieranie powiększania i powoływania 

nowych form ochrony przyrody w uzgodnieniu z samorządami lokalnymi, 

2. Zapewnienie integralności przyrodniczej województwa poprzez: 
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• Wyznaczenie, utrzymanie i właściwe zagospodarowanie lądowych korytarzy 

ekologicznych, łączących obszary o charakterze węzłowym, 

• Budowa przejść dla zwierząt na trasach komunikacyjnych, 

• Zapewnienie ciągłości morfologicznej rzek ze szczególnym uwzględnieniem tras 

migracji ryb, 

• Ochrona tradycyjnych układów drzew wzdłuż  alei i dróg 

• Zapewnienie ochrony i renaturalizacja zbiorowisk roślinnych towarzyszących ciekom 

wodnym, otaczających zbiorniki wodne i obszary podmokłe. 

3. Ograniczenie negatywnego wpływu rozwoju energetyki wiatrowej na przyrodę, mieszkańców, 

krajobraz oraz obiekty zabytkowe poprzez wieloaspektową analizę potencjalnych 

oddziaływań i określanie warunków lokalizacji nowych inwestycji. 

4. Ochronę przed deficytem wody poprzez: 

• Realizację projektów mających na celu zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów 

wodnych na potrzeby ludności i gospodarki, 

• Utrzymanie i modernizacja systemów melioracyjnych, w tym urządzeń piętrzących 

wodę,  umożliwiających  sterowanie odpływem i zmniejszenie nierówności przepływu 

cieków, 

• Poprawa zdolności retencyjnych poprzez ochronę retencji naturalnej, budowę 

zbiorników retencyjnych oraz instalowanie urządzeń regulujących odpływ wód, 

• Utrzymywanie i odnawianie urządzeń melioracji szczegółowych. Melioracje 

szczegółowe to: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, 

drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, stacje pomp do nawodnień 

ciśnieniowych, ziemne stawy rybne, groble na obszarach nawadnianych, systemy 

nawodnień grawitacyjnych i ciśnieniowych. 

• Dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych przeznaczonych na cele 

przemysłowe i konsumpcyjne, propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu 

wody. 

5. Ochrona zasobów wód podziemnych 

Priorytet III. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

1. Redukcja emisji  SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii poprzez m.in.: 

• Likwidację lokalnych kotłowni o dużej emisji i rozbudowę sieci ciepłowniczej, 

• Zamianę kotłowni węglowych na obiekty niskoemisyjne, 

• Instalowanie wysokosprawnych urządzeń ciepłowniczych i budowę nowoczesnych 

sieci ciepłowniczych, 

• Instalowanie i modernizacja urządzeń ochrony powietrza, 



106 

 

• Prowadzenie kontroli prawidłowości eksploatacji urządzeń  energetycznych, 

rozbudowę sieci gazowej (przesyłowej i rozdzielczej) województwa, 

• Zmniejszanie zapotrzebowania na energie: stosowanie energooszczędnych technologii 

w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie 

nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie strat 

energii w systemach przesyłowych (elektroenergetycznych i cieplnych). 

2. Poprawa jakości wód poprzez m.in. wyposażenie jak największej liczby gospodarstw rolnych 

w zbiorniki  na gnojowicę i płyty obornikowe, stosowanie zasad dobrej praktyki rolniczej. 

3. Doskonalenie systemu gospodarki odpadami, 

4. Ograniczenie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych, 

5. Ograniczenie zagrożeń ze strony substancji chemicznych w środowisku. 

Biorąc pod uwagę cele i priorytety z Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko –

Mazurskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015 – 2018, Program 

Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019, określa 

własne priorytety i zadania do realizacji (rozdział 9), które są spójne z dokumentami wyższego rzędu. 

8.3 Cele ekologiczne Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Ostródzkiego na lata 2010-2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 
2016 

Wyodrębnionych zostały następujące cele główne: 

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego realizowana przez: ochronę wysokich walorów 

krajobrazowych i zrównoważone wykorzystanie wartości przyrodniczych, rozwijanie 

zrównoważonej gospodarki leśnej, utrzymanie wysokiej jakości gleb, eksploatację kopalin i wód 

podziemnych zgodna z zasadami rozwoju zrównoważonego. 

2. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii realizowane przez: racjonalne 

użytkowanie wody, materiałów i energii, sprawny system osłony przeciwpowodziowej,  

3. Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

realizowana przez: ochronę wód, ochronę powietrza, ochronę środowiska przed poważnymi 

awariami, ochronę przed hałasem, ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

4. Ochrona klimatu, 

5. Edukacja ekologiczna,  

6. Monitoring środowiska. 
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8.4 Cel strategiczny oraz cele generalne Strategii i kierunków rozwoju 
gminy Ostróda 
W „Strategii i kierunkach rozwoju gminy Ostróda” został sformułowany następujący cel 

strategiczny (misja) rozwoju gospodarczego gminy: „poprawa warunków życia i kondycji  

finansowej mieszkańców gminy poprzez rozwój różnorodnej działalności gospodarczej  głównie w 

zakresie rolnictwa, turystyki i czystego przemysłu z uwzględnieniem  uwarunkowań wynikających z 

zasad rozwoju zrównoważonego”. Do osiągnięcia celu strategicznego określono następujące cele 

generalne:  

• Unowocześnienie rolnictwa, 

• Rozwój działalności produkcyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwój przemysłu w 

zgodzie z ekologią, 

• Rozwój gospodarki turystycznej przy zachowaniu zasad ekorozwoju. Na dzień 31.12.2011 r. 

na terenie gminy Ostróda znajduje się 36 gospodarstw agroturystycznych rok wcześniej było 

ich 31, 

• Poprawa estetyki i stanu sanitarnego gminy, 

• Poprawa kondycji społecznej ludności, 

• Działanie na rzecz ekorozwoju. 



 

9 Ustalenia Programu 

Rysunek 4 Hierarchia celów głównych - priorytetów w Programach ochrony środowiska na poziomie: województwa warmińsko 
ostródzkiego i gminy Ostróda 

Źródło: opracowanie własne 

Doskonalenie działań 
systemowych

Edukacja ekologiczna

Budowa świadomości 
ekologicznej

Monitoring środowiska

Rozbudowa systemu 
monitoringu na 

obiektach infrastruktury 
komunalnej

Ochrona dziedzictwa 
przyrodniczego

Ochrona ekologiczna 
regionu

Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska
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w Programach ochrony środowiska na poziomie: województwa warmińsko 

Misja Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy na 
lata 2015 – 2018: ochrona zasobów naturalnych, poprawa jakości 

środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

zapewnienie ochrony i 
racjonalnego 

użytkowania zasobów 
naturalnych

Ochrona dziedzictwa 

Rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska

Zrównoważone 
wykorzystanie 

materiałów wody i 
energii

Racjonalne 
gospodarowanie wodą

Racjalne wykorzystanie 
energii

Racjonalne 
wykorzystanie 

materiałów

 

w Programach ochrony środowiska na poziomie: województwa warmińsko – mazurskiego, powiatu 

Poprawa jakości 
środowiska i 

bezpieczeństwa 
ekologicznego

Ochrona klimatu

Redukcjia emisji SO2,

NOx i pyłu drobnego z 
procesów wytwarzania 

energii

dalsza poprawa jakości 
środowiska i 

bezpieczeństwa 
ekologicznego

Racjonalna gospodarka 
odpadami przyjazna 
środowisku w celu 

ochrony wód i 
powierzchni ziemi
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9.1 Priorytety i działania ekologiczne 
Misją Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 
2019 jest : 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY OSTRÓDA PRZY 

ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

 

Powyższa misja będzie realizowana poprzez priorytety i działania ekologiczne gminy. Program będzie 

realizowany przez cele długoterminowe, nazywane dalej priorytetami, obejmujące lata 2012-2019 oraz 

przez cele krótkoterminowe (szczegółowe) w ramach każdego z celów długoterminowych, 

realizowane w latach 2012-2015. 

 



 

Rysunek 5 Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów
systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej, ochrona ekologiczna regionu

Budowa świadomości 
ekologicznej

Wspieranie instytucji i 
organizacji pozarządowych 

zajmujacych sie ochroną 
środowiska

Podnoszenie skuteczności 
przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony 
środowiska

Zwiększenie świadomości 
ekolgicznej mieszkańców 

gminy

Propagowanie 
ekologicznego stylu 

produkji i konsumpcji

Edukacja ekologiczna 
dzieci i młodzieży w 

szkołach i przedszkolach

Tworzenie lokalnych 
osrodków edukacji 

ekologicznej

Kształtowanie polityki 
informacyjnej mającej na 

celu rezygnację przez firmy 
i instytucje z 

konwencjonalnych żródeł 
energii

Mobilizowanie 
społeczeństwa do 

podejmowania działań 
proekologicznych
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Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów: Budowa świadomości ekologicznej,
systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej, ochrona ekologiczna regionu

Rozbudowa systemu 
monitoringu na 

obiektach infrastruktury 
komunalnej

Na oczyszczalni ścieków 
Klonowo i Samborowo

SUW Ornowo i Smykówko

Zbiorcze przepompownie 
ścieków Stare Jabłonki i 

Wysoka Wieś

Ochrona ekologiczna 
regionu

Troska o gatunki chronione

Zwiekszenie liczby 
terenów leśnych w celu 

ochrony atmosfery

Spełnianie wymogów 
regionalnego systemu 
informacji o trasach 

przewozu i miejscach 
składowania materiałów 

Ograniczenie negatywnego 
wpływu eksploatacji 

kopalin na środowisko

eliminacja nielegalnych 

niedopuszczenie do 
podejmowania wydobycia 

kopalin bez wymaganej 

: Budowa świadomości ekologicznej, Rozbudowa 
systemu monitoringu na obiektach infrastruktury komunalnej, ochrona ekologiczna regionu  

Ochrona ekologiczna 
regionu

Ochrona zdrowia

Troska o gatunki chronione

Zwiekszenie liczby 
terenów leśnych w celu 

ochrony atmosfery

Spełnianie wymogów 
regionalnego systemu 
informacji o trasach 

przewozu i miejscach 
składowania materiałów 

niebezpiecznych

Ograniczenie negatywnego 
wpływu eksploatacji 

kopalin na środowisko

eliminacja nielegalnych 
eksploatacji i 

niedopuszczenie do 
podejmowania wydobycia 

kopalin bez wymaganej 
koncesji



 

Rysunek 6 Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetu 

Rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska
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krótkoterminowe w ramach Priorytetu Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Rozwój infrastruktury ochrony 

Ograniczenie hałasu poprzez:

Zachowanie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
odpowiednich odległości od ciagów 

komunikacyjnych

Poprawa stanu nawierzchni dróg

Wprowadzenie ograniczenia 
prędkości pojazdów na odcinkach 

dróg o zniszczonej powierzchni

Eliminacja z ruchu pojazdów 
szczególnie uciążliwych

Wnikliwa kontrola stanu 
technicznego pojazdów pod kątem 

emisji hałasu

Stosowanie zabezpieczeń 
przeciwhałasowych w postaci 

ekranów akustycznych czy 
wymiany stolarki okiennej w 

budynkach

Ograniczenie emisji pyłów do 
powietrza poprzez:

Wykorzystanie technologii 
przyjaznych środowisku

Wykorzystanie technologii 
przyjaznych środowisku

Wspieranie działań zmierzających 
do zwiekszania udziału 

stoasowania paliw gazowych, 
ciekłych, wykorzystania biomasy 
oraz innych odnawialnych źródeł 

energii

Racjonalizacja wykorzystania i 
modernizacja istniejacycyh, 

scentralizowanych systemów 
grzewczych

Ograniczenie tzw. "niskiej emisji" 
ze źródeł opalanych paliwem 
stałym poprzez wykorzystanie  
biomasy i innych źródeł energii 

odnawialnej

Ograniczenie eutrofizacji wód

Rozbudowa sieci  kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci wodociągowej

 

Rozwój infrastruktury ochrony środowiska 

Zachowanie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
odpowiednich odległości od ciagów 

komunikacyjnych

Poprawa stanu nawierzchni dróg

Wprowadzenie ograniczenia 
prędkości pojazdów na odcinkach 

dróg o zniszczonej powierzchni

Eliminacja z ruchu pojazdów 
szczególnie uciążliwych

Wnikliwa kontrola stanu 
technicznego pojazdów pod kątem 

emisji hałasu

Stosowanie zabezpieczeń 
przeciwhałasowych w postaci 

ekranów akustycznych czy 
wymiany stolarki okiennej w 

budynkach

Wykorzystanie technologii 
przyjaznych środowisku

Wykorzystanie technologii 
przyjaznych środowisku

Wspieranie działań zmierzających 
do zwiekszania udziału 

stoasowania paliw gazowych, 
ciekłych, wykorzystania biomasy 
oraz innych odnawialnych źródeł 

energii

Racjonalizacja wykorzystania i 
modernizacja istniejacycyh, 

scentralizowanych systemów 
grzewczych

Ograniczenie tzw. "niskiej emisji" 
ze źródeł opalanych paliwem 
stałym poprzez wykorzystanie  
biomasy i innych źródeł energii 

odnawialnej

Rozbudowa sieci  kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci wodociągowej



 

Rysunek 7 Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów: Racjonalne gospodarowanie wodą, 
Racjonalne wykorzystanie energii, Racjonalne 

 

Racjonalne 
gospodarowanie  

wodą

Wprowadzanie normatywów 
zużycia wody w wybranych, 
szczególnie wodochłonnych 
procesach produkcyjnych w 
oparciu o dane o najlepszych 
dostępnych technikach (BAT)

Opracowanie i wprowadzenie 
systemu kontroli 

wodochłonności produkcji do 
celów przemysłowych i 

rolniczych w przeliczeniu na 
jednostkę produktu

Ograniczenie zużycia wody z 
ujęć podziemnych

Właściwe utrzymanie wód i 
urządzeń wodnych

Intensyfikacja stosowania 
zamkniętych obiegów wody
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Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów: Racjonalne gospodarowanie wodą, 
Racjonalne wykorzystanie energii, Racjonalne wykorzystanie materiałów

Racjonalne 
wykorzystanie 

energii

Zmniejszenie energochłonności 
gospodarki poprzez stosowanie 

energooszczędnych technologii ( 
również z wykorzystaniem BAT),  
racjonalizację przewozów oraz 

wydłużenie cyklu życia 
produktów

Zmniejszenie zużycia energii 
poprzez wprowadzanie 

indywidualnych liczników 
energii elektrycznej, wody, 

ciepła

Wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

(  do 14% w roku 2020)

Racjonalne 
wykorzystanie 

materiałów

Zapobieganie i ograniczanie 
powstawania odpadów u źródła, 

a także zmniejszenie ich 
negatywnego  oddziaływania na 

materiałochłonności gospodarki 
poprzez wpowadzanie 

technologii niskoodpadowych 

Zmniejszenie oddziaływania 
rolnictwa na środowisko 

poprzez rozpropagowanie i 
stosowanie Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej, budowa płyt 
obornikowych i zbiorników na 

Racjonalne gospodarowanie 

opracowanie planów 
eksploatacji kopalin i 
rekultywacji terenów 

 

Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów: Racjonalne gospodarowanie wodą,  
wykorzystanie materiałów 

Racjonalne 
wykorzystanie 

materiałów

Zapobieganie i ograniczanie 
powstawania odpadów u źródła, 

a także zmniejszenie ich 
negatywnego  oddziaływania na 

środowisko

Zmniejszenie 
materiałochłonności gospodarki 

poprzez wpowadzanie 
technologii niskoodpadowych 

oraz recycling

Zmniejszenie oddziaływania 
rolnictwa na środowisko 

poprzez rozpropagowanie i 
stosowanie Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej, budowa płyt 
obornikowych i zbiorników na 

gnojówkę 

Racjonalne gospodarowanie 
kopalinami poprzez 

opracowanie planów 
eksploatacji kopalin i 
rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych



 

Rysunek 8 Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów 
procesów wytwarzania energii, 
celu ochrony wód i powierzchni ziemi 

 

Redukcja emisji SO2 , NO
drobnego z procesów 

wytwarzania energii poprzez m.in.

Zamianę kotłowni węglowych 
na obiekty niskoemisyjne

Instalowanie wysokosprawnych 
urządzeń cieplowniczych

Instalowanie i modernizacja 
urządzeń ochrony powietrza

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię: dokonywanie 

termomodernizacji budynków, 
wprowadzanie nowoczesnych 

systemów grzewczych w 
domach jednorodzinnych. 
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Cele krótkoterminowe w ramach Priorytetów Redukcja emisji SO2 , NOX i pyłu drobnego
procesów wytwarzania energii, Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna 

wierzchni ziemi - w ramach Związku Gmin - "Czyste Środowisko"

NOX i pyłu 
drobnego z procesów 

wytwarzania energii poprzez m.in.

Zamianę kotłowni węglowych 
na obiekty niskoemisyjne

Instalowanie wysokosprawnych 
urządzeń cieplowniczych

Instalowanie i modernizacja 
urządzeń ochrony powietrza

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię: dokonywanie 

termomodernizacji budynków, 
wprowadzanie nowoczesnych 

systemów grzewczych w 
domach jednorodzinnych. 

Racjonalna gospodarka odpadami, 
przyjazna środowisku w celu 

ochrony wód i powierzchni ziemi 
w ramach Związku Gmin 

Środowisko"

Wdrożenie i realizacja 
Programu selektynej zbiórki 

odpadów

 

i pyłu drobnego z 
Racjonalna gospodarka odpadami, przyjazna środowisku w 

"Czyste Środowisko" 

Racjonalna gospodarka odpadami, 
przyjazna środowisku w celu 

ochrony wód i powierzchni ziemi -
w ramach Związku Gmin - "Czyste 

Środowisko"

Wdrożenie i realizacja 
Programu selektynej zbiórki 

odpadów
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9.2 Program zadaniowy 
Tabela 25 Program zadaniowy gminy Ostróda 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Koszty w tys. zł Planowane źródła 

finansowania 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Rozbudowa 
infrastruktury 
komunalnej: 
� Osiedle domków 

Zwierzewo ( 
kanalizacja tłoczno – 
grawitacyjna) 

� Osiedle domków 
jednorodzinnych 
Wałdowo (sieć 
wodno – 
kanalizacyjna) 

308 

       środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

2. Porządkowanie 
gospodarki wodno – 
ściekowej w aglomeracji 
Samborowo poprzez 
budowę kanalizacji 
sanitarnej i sieci 
wodociągowej w 
miejscowościach: 
Reszki, Gruda, Turznica, 
Ryńskie, Zajączki. 

4500 

    środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

3. Budowa infrastruktury 
technicznej dla Strefy 
przedsiębiorczości w 
Gminie Ostróda  

 12.170 

     środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 
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4. Porządkowanie 
gospodarki wodno – 
ściekowej w aglomeracji 
Ostróda etap I ( sieć 
kanalizacyjna tłoczno – 
grawitacyjna Szafranki – 
Morliny – oczyszczalnia 
Tyrowo tzw. opaska 
Ostródy wraz z siecią 
wodociągową Szafranki 
– Morliny) 

 4.500 

     środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

5. Rozbudowa systemu 
monitoringu na 
obiektach infrastruktury 
komunalnej ( 
oczyszczania ścieków 
Klonowo i Samborowo, 
SUW Ornowo i 
Smykówko, zbiorcze 
przepompownie ścieków 
( Stare Jabłonki i 
Wysoka Wieś) 

 156 

     środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

6. Rozbudowa SPC w 
miejscowości Wysoka 
Wieś oraz SUW w 
Pietrzwałdzie 

 1.800 

    środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

7. Porządkowanie 
gospodarki wodno – 
ściekowej w aglomeracji 
Ostróda etap II ( sieć 
kanalizacyjna tłoczna 
przepompownia Lubajny 

 

5.500 

   środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 
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– Kajkowo – Szafranki 
tzw. opaska Ostródy 
wraz z kanalizacją wsi 
Górka, Lipowiec, 
Worniny) 

8. Porządkowanie 
gospodarki wodno – 
ściekowej w aglomeracji 
Ostróda etap III (sieć 
tłoczno – grawitacyjna w 
miejscowościach 
Lichtajny, Ornowo, Ruś 
Mała i Ostrowin wraz z 
budową sieci 
wodociągowej w m. Ruś 
Mała i Ostrowin) 

 

11.300 

 

środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

9. Sieć kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągowej dla 
działek w m. Kątno 

    

1.500 

środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

10. Sieć kanalizacji 
sanitarnej i 
wodociągowej dla 
działek w Samborowie 
rejon ul. Spółdzielczej 

    

1.300 

środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

11. Kanalizacja Sanitarna i 
sieć wodociągowa w m. 
Zwierzewo etap II 

    
3.500 

środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 
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12. Budowa ul. 
Bursztynowej w m. 
Wałdowo (branża 
sanitarna i drogowa) 

2011-2013 

550 

       

13. Przebudowa nawierzchni 
placu postojowego w m. 
Reszki 

  
200 

     środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

14. Przebudowa nawierzchni 
drogi gminnej 
Międzylesie – Ruś Mała 

  
3.200 

    środki własne Gminy 
Ostróda, kredyty, 
pożyczki Środki Unijne 

15. Zagospodarowanie 
centrum miejscowości 
Samborowo: 
� 21 miejsc 

postojowych dla 
samochodów 
osobowych, 

� zatoka dla autobusu 
szkolnego wraz z 
rondem dla 
wysiadających,  

� nawierzchnia z 
polbruku 2200 m2. 

 

533 
 

    PROW  
Środki własne gminy 
Ostróda 

Źródło: Urząd Gminy Ostróda 
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10 Uwarunkowania realizacyjne Programu 
Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez wykorzystanie przez władze gminy 

instrumentów prawnych, ekonomiczno – finansowych i społecznych. Ważnym czynnikiem 

realizacyjnym jest również przynależność Polski do Wspólnoty Europejskiej. Koordynatorem 

i głównym wykonawcą Programu będzie władza wykonawcza gminy – Wójt. 

10.1 Uwarunkowania prawne 
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa na poziomie lokalnym Wójt Gminy Ostróda w art. 

17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska został zobligowany do sporządzenia 

gminnego Programu ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ww. ustawy Program określa w 

szczególności: 

� Cele ekologiczne, 

� Priorytety ekologiczne ( w tym poziomy celów długoterminowych), 

� Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

� Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu – zarząd powiatu, 

a następnie uchwaleniu przez Radę Gminy. Z wykonania Programu organ wykonawczy gminy – Wójt 

sporządza co 2 lata raport, który przedstawia Radzie Gminy. 

 Realizacja Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015 

z perspektywą do roku 2019 odbywać się będzie zgodnie z przepisami prawa polskiego i unijnego, 

w szczególności przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju. 

10.2 Uwarunkowania ekonomiczne 
Szczególne znaczenie ma ekonomiczny aspekt realizacji Programu. Bez zabezpieczania 

odpowiednich środków finansowych oraz źródeł finansowania nie jest możliwa realizacja Programu. 

Gmina musi korzystać ze źródeł zewnętrznego finansowania. Konieczne jest zabezpieczenie 

odpowiednich środków finansowych na realizację priorytetów i celów niniejszego Programu.  

Główne źródła „dochodu” wspomagające realizację dokumentu, na wszystkich szczeblach 

administracji samorządowej w województwie to:  

� instytucjonalne: 

 budżety własne jednostek samorządu terytorialnego, 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, 

 fundusze pomocowe Unii Europejskiej, 

 budżet Państwa, 
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 banki, 

� przedmiotowe:  

 administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych 

decyzjami administracyjnymi,  

 grzywny, 

 opłaty koncesyjne, za eksploatację kopalin, 

 opłaty za korzystanie ze środowiska, realizowane zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, 

 kary i opłaty za brak pozwoleń w zakresie ochrony środowiska, 

 środki mieszkańców i przedsiębiorców, 

 dotacje, spadki i darowizny. 

Środki własne samorządu terytorialnego 

Na realizację części zadań jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przeznaczyć 

własne środki. Do uzyskania niektórych dotacji konieczne jest zainwestowanie w przedsięwzięcie 

własnych środków na wymaganym poziomie. Fundusze te pochodzą z bieżących środków, takich jak 

np. podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 

 

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. 

Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast co roku 

aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista 

przedsięwzięć priorytetowych www.nfosigw.gov.pl.  

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych 

o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie 

WFOŚiGW przygotowują na wzór NFOŚiGW listy zdań priorytetowych, które mogą być finansowane 

z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.  

Fundusze oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, mogą także: 

� udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,  

� wnosić udziały spółek działających w kraju, 

� nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju. 

 



120 

 

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Rząd Polski w październiku 2004 r. podpisał dwie umowy, które umożliwiają korzystanie z 

dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej, źródeł 

bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Darczyńcami są 3 kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu): Norwegia, Islandia i Lichtenstein. 

Pomoc udzielana jest w ramach dwóch instrumentów finansowych: Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Przyznana 

Polsce kwota w wysokości 533,51 mln euro jest przeznaczona na lata 2004-2009. 

Środki dostępne są m.in. na realizację projektów w ramach następujących obszarów 

tematycznych: 

� ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez między innymi redukcję 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, 

� promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 

zasobami, 

� ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa 

miast, 

� ochrona środowiska, z uwzględnieniem 

� administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów UE istotnych 

dla realizacji projektów inwestycyjnych, 

� polityka regionalna i działania transgraniczne. 

Zgodnie z Zasadami i Procedurami wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Zasadami 

i Procedurami wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego o środki finansowe mogą ubiegać 

się wszystkie sektorowe instytucje publiczne i prywatne, jak również organizacje pozarządowe 

stanowiące osoby prawne w Polsce i działające w interesie społecznym – np. władze krajowe, 

regionalne lub lokalne, instytucje naukowe/badawcze, instytucje środowiskowe, organizacje społeczne 

i organizacje społecznego partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Komercyjne kredyty bankowe 

Komercyjne kredyty bankowe ze względu na duże koszty finansowe związane  

z oprocentowaniem, nie powinny być brane pod uwagę jako podstawowe źródła finansowania 

inwestycji, lecz jako uzupełnienie środków z pożyczek preferencyjnych. 

Samorządy są obecnie postrzegane przez banki jako interesujący i wiarygodni klienci, stąd 

dostęp do kredytów jest coraz łatwiejszy. Niedostępność środków w odpowiedniej ilości zmusi 

samorządy do wyboru i realizacji zadań najpilniejszych.  
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Preferencyjne kredyty na inwestycje proekologiczne, udzielane są przez banki bez możliwości 

umorzeń. Kredytobiorca musi posiadać przynajmniej 50% własnych środków na sfinansowanie 

zadania.  

10.3 Planowanie przestrzenne 
Planowanie przestrzenne zapewnia warunki równowagi przyrodniczej w procesie organizacji 

przestrzeni dla potrzeb społeczności i prognozowania rozwoju gospodarczego. Kierunek ten jest 

zgodny z zasadniczymi celami polityki Unii Europejskiej zawartymi między innymi w dokumencie 

Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego. Krajowe przepisy dotyczące konieczności 

przedstawiania zagadnień dotyczących ochrony środowiska w planie zagospodarowania 

przestrzennego zawarte są w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a także w ustawach ustanawiających samorządy 

poszczególnych szczebli i określających ich kompetencje, w tym w zakresie gospodarki przestrzennej 

tj.: w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.).  

10.4 Uwarunkowania społeczne 
Główne uwarunkowania społeczne Programu to dostęp do informacji i sprawiedliwość 

rozstrzygnięć spraw z zakresu środowiska. Prawo do informacji i udziału obywateli jest zasadą 

konstytucyjną, zapewnioną w art. 74 Konstytucji RP. Polska podpisała także i jako jeden z pierwszych 

krajów ratyfikowała Konwencję o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, tzw. Konwencję 

z Aarhus7. Nakazuje ona zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów 

i programów mających znaczenie dla środowiska i określa podstawowe obowiązki organów 

państwowych w zakresie zapewnienia udziału społecznego w postępowaniach dotyczących 

środowiska. Są to w szczególności: 

� ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

� ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji 

� przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy 

wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 

� należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 

Jednakże organy państwowe same podejmują decyzję co do szczegółowych sposobów 

powiadamiania społeczeństwa, metod zbierania uwag i wniosków oraz terminu i czasu trwania 

konsultacji społecznych.  

                                                           
7 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska (Dz.U. Nr 78, poz. 706) 
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Dokumenty te muszą być opracowane z udziałem konsultacji społecznych, przy 

uwzględnieniu głosów środowiska naukowego, gospodarczego, pracowniczego, kulturalnego 

i pozarządowego. Założenia do programów i projekty dokumentów powinny być przedstawione 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

10.5 Monitoring wdrażania Programu 
Wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie poprzez sporządzenie Raportu z realizacji 

Programu co 2 lata w ramach którego nastąpi: 

� określenie stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

� określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

� oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

� analiza przyczyn tych rozbieżności. 

Co 4 lata natomiast nastąpi aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda. 

10.6 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda jest narzędziem wdrażania polityki ochrony 

środowiska w gminie w okresie od 2012 – 2015 roku. Oznacza to konieczność monitorowania zmian 

zachodzących w gminie poprzez regularne ocenianie stopnia realizacji Programu w odniesieniu do 

stopnia realizacji założonych działań, przyjętych celów, a także ustalania rozbieżności pomiędzy 

założonymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

Ostatnim elementem tej analizy jest ustalenie przyczyn ujawnionych rozbieżności. Cykliczność oceny 

zakłada okres dwóch lat. Niezależnie od tego, monitorowanie Programu odbywać się będzie poprzez 

roczną ocenę wykonania założonego na wskazane działania budżetu. Należy przyjąć, że aktualizacja 

polityki długookresowej odbywać się będzie co cztery lata. 

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy przyjąć uporządkowany system mierników jego 

efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy: 

• mierniki ekonomiczne, 

• ekologiczne, 

• społeczne (świadomości społecznej). 

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy 

założeniu, że punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. Należą do nich łączny 

i jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu w okresie 

eksploatacji, a także trwałość efektu w określonym czasie. W grupie mierników ekologicznych znajdą 

się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian w nim zachodzących oraz mierniki określające 

skutki zdrowotne dla populacji. 

Miernikami będą: 
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• jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

• długość sieci kanalizacyjnej, 

• ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok, 

• powierzchnia terenów objętych ochroną prawną, 

• poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 

• poziom hałasu w środowisku, 

• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska. 

Mierniki społeczne to: 

• udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska, 

• stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej), 

• ilość i zróżnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie, udział 

mediów lokalnych, zaangażowanie różnych grup/społeczności), 

• ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami 

środowiska. 

Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajach wskaźników jest decyzją ustalającą określony system oceny 

przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest ustalenie sposobu 

ich agregacji, a następnie interpretacji. 

Tabela 26 Wskaźniki monitorowania Programu 

Lp. Wskaźniki Stan wyjściowy  

1. Jakość wód powierzchniowych płynących II, III klasa 

2. 
Zużycie wody w gospodarstwach domowych 

m3/M/rok 
25,6 

3. 
Procentowy wskaźnik zwodociągowania 

gminy 
98,6 

4. Procentowy wskaźnik skanalizowania gminy 64,6 

5. Procentowy wskaźnik zgazyfikowania gminy 13,3 

6. 
Ilość zebranych zmieszanych odpadów 

komunalnych w gminie na 1 mieszkańca 
[kg/M/rok] 

156,6 

7. Wskaźnik lesistości [%] 30,60 

8. 
Powierzchnia terenów objętych prawną 

ochroną w [ha] 
98 927,7 
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