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WST P 
 

Zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.  Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  647  z  pó n.  zm.)  Rozdzia  2  art.  9  pkt.  1  W celu okre lenia polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy 
podejmuje uchwa  o przyst pieniu do sporz dzenia studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. Zgodnie z art. 9 pkt. 5 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak zgodnie z pkt. 4 Ustalenia studium s  wi ce 
dla organów gminy przy sporz dzaniu planów miejscowych. 

Nale y pami ta , e studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, cho  nie jest aktem prawa miejscowego – jest dokumentem 
planistycznym niezb dnym do realizacji wieloletniej polityki gminy w jej przestrzeni. 
Studium, w swej kreacyjnej roli, jest dokumentem okre laj cym wizj  rozwoju gminy 
oraz dzia ania maj ce doprowadzi  do realizacji tej wizji. 

W dokumencie Studium wskazuje si  jedynie kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Nale y jednak zaznaczy , i  
okre lony sposób zagospodarowania nie obliguje gminy do jakichkolwiek dzia . Na tym 
etapie planowania – opracowywania projektu Studium, nie okre la si  jeszcze 
wszystkich inwestycji, które b  realizowane na obszarze miasta i gminy Miko ajki. 
Okre la si  jedynie tereny preferowane do zainwestowania lub zagospodarowania oraz 
ogólne warunki, jakie b  musia y by  spe nione i zawarte w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego jako ustalenia, które z kolei b  podstaw  procesów 
inwestycyjnych podejmowanych w mie cie i gminie Miko ajki. 

Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy s  
wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz.  U. z 2012 r.  poz.  647 z pó n. zm.) Rozdzia  2 art.  14 pkt.  9 s  aktami prawa miejscowego. 
Liczba miejscowych planów zwi ksza atrakcyjno  inwestycyjn  danej gminy i przyczynia si  do 
znacznego skrócenia czasu niezb dnego do realizacji zamierze  inwestycyjno-budowlanych. 

      
Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu Studium 

uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki 
realizowanego na podstawie Uchwa y Nr XVII/123/2007 z dnia 6 listopada 2007 r. Rady Miejskiej w 
Miko ajkach w sprawie przyst pienia do sporz dzenia zmiany w Studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. 

Zawarte w niniejszym opracowaniu analizy i prognozy przewidywanych zmian w rodowisku 
w wyniku realizacji ustale  projektu Studium odnosz  si  tylko i wy cznie do wprowadzonych w 
projekcie dokumentu zmian, które wniesiono wyró nion  czerwon  czcionk . Pozosta e zapisy 
zostaj  niezmienione, w zwi zku z czym ich wp yw na rodowisko pozostaje niezmieniony i nie jest 
przedmiotem niniejszej prognozy (nie zosta  opisany). 
 
1. INFORMACJE O ZAWARTO CI, G ÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 

POWI ZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
1.1. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA ORAZ ZAKRES PROGNOZY 

 
Zgodnie z ustaw  z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o rodowisku i 

jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na 
rodowisko (tj. Dz. U 2013 poz. 1235 z pó n. zm.) projekt Studium uwarunkowa  i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego sporz dza si  wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko.  
Opracowuj c niniejsz  prognoz  oddzia ywania na rodowisko oparto si  na pismach 

okre laj cych zakres i stopie  szczegó owo ci informacji zawartych w prognozie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie - pismo znak: RDO -28-OGP-6633-0097-022/09/kw z 
dnia 19 lutego 2009 r. oraz Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - 
pismo znak: ZNS-430-4/1/KM/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r. 

W 2009 r. opracowano projekt „Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki – Zmiana”, do którego w listopadzie 2009 r. sporz dzono 
„Prognoz  oddzia ywania na rodowisko studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki – Zmiana”. Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji 
zawartych w prognozie oddzia ywania na rodowisko projektu Studium UiKZP miasta i gminy 
Miko ajki zosta  uzgodniony w/w pismami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w 
Olsztynie (pismo RDO -28-OGP-6633-0097-022/09/kw z dnia 19 lutego 2009 r.) oraz Pa stwowym 
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Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie (pismo ZNS-430-4/1/KM/2009 z dnia 01 
grudnia 2009r.). 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  rodowiska  w Olsztynie  w  pi mie  z  dnia  20  marca  2009  r.  
(znak: RDO -28-OGP-6633-0097-043/09/kw) poinformowa  Burmistrza Miko ajek o ustanowieniu 
na terenie gminy Miko ajek 16 form ochrony przyrody, wnioskuj c o pozostawieniu terenów w 
okolicach  wsi  Za gi,  Stare  Sady  i  Jora  Wielka  w  dotychczasowym  u ytkowaniu,  celem  
zapewnienia ci ci istniej cych terenów le nych z obszarami rolnymi i wodnymi w celu 
zachowania cennych korytarzy ekologicznych. 

Projekt zmiany Studium wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko zosta  przes any do 
zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska w Olsztynie i Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Olsztynie w pi mie z dnia 28 grudnia 2009 r. 
(znak: RDO -28-OGP6633-0097-171/09/aok) wniós  uwagi do zapisów projektu zmiany Studium. 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie nie przedstawi  stanowiska w ustalonym 30 dniowym 
terminie, co by o równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmiany Studium. 

Projekt zmiany Studium zosta  uchwalony dnia 30 czerwca 2010 r. uchwa  Nr 
LIV/541/2010 Rady Miejskiej w Miko ajkach w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. 

W dniu 21 grudnia 2010 r. Studium zosta o zaskar one przez osob  prywatn  do 
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Olsztynie (rozstrzygni cie 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/804F4DF0C6), a  nast pnie  do  Naczelnego  S du  
Administracyjnego w Warszawie (rozstrzygniecie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/56C2E94F88). 
Naczelny S d Administracyjny wyrokiem z dnia 02 wrze nia 2011 r. nakaza  ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez Wojewódzki S d Administracyjny w Olsztynie. Wojewódzki S d Administracyjny 
wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. stwierdzi  niewa no  uchwa y Nr LIV/541/2010 Rady 
Miejskiej  w  Miko ajkach  z  dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki i nakaza  
ponowne przeprowadzenie procedury uchwalenia studium. 

Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko jest wynikiem ponowienia procedury 
uchwalenia projektu Studium. Z uwagi, i  od momentu opracowywania prognozy w listopadzie 
2009 r.  zasz o kilka zmian w zakresie m.in.  prawnych form ochrony przyrody na terenie miasta i  
gminy Miko ajki, a tak e wprowadzono nowe zmiany w projekcie Studium (w odniesieniu do 
dokumentu opracowanego w 2009 r.) podj to decyzj  o sporz dzeniu zaktualizowanej prognozy 
oddzia ywania na rodowisko projektu Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z wymogami 
okre lonymi w art. 51 ustawy z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o 
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 

oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U 2013 poz. 1235 z pó n. zm.). 
 
 Podstaw  merytoryczn  opracowania stanowi : 

1. Tekst i rysunek projektu Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. 

2. materia y udost pnione z zasobów archiwalnych Geologa Wojewódzkiego w Olsztynie; 
3. Raporty  o  stanie  rodowiska  województwa  warmi sko  –  mazurskiego.  IO  WIO  w  

Olsztynie, Wyd. BM . 
4. Akty i przepisy prawne zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 
5. Bieszczad S., Sobota J. pod red. „Zagro enia, ochrona i kszta towanie rodowiska 

przyrodniczo-rolniczego”, Wyd. Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Wroc aw 1999 r. 
6. Engel Z. „Ochrona rodowiska przed drganiami i ha asem”, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001 r. 
7. Maciak F. „Ochrona i rekultywacja rodowiska”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999r.; 
8. Konecka-Betley K., Cz pi ska-Kami ska D., Janowska E. „Systematyka i kartografia 

gleb”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999 r. 
9. My li ska E. „Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania”, Wyd. Naukowe 

PWN, Warszawa 2001 r. 
10. Juda-Rezler K. „Oddzia ywanie zanieczyszcze  powietrza na rodowisko“, Oficyna Wyd 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 r. 
11. Wysocki C., Sikorski P. „Fitosocjologia stosowana”, Wyd. SGGW, Warszawa 2002 r. 
12. Seneta W., Dolatowski J. „Dendrologia”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008r. 
13. B. Schiechtl, In ynieria ekologiczna w budownictwie wodnym i ziemnym, Wyd. Arkady, 

1999 r.   
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Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z pó n. zm.) Rozdzia  2 art. 9 pkt. 3 Studium 
sporz dza si  dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.  W  zwi zku  z  
powy szym na etapie opracowywania projektu Studium nie ma fizycznej mo liwo ci 
wykonania inwentaryzacji  przyrodniczej  dla terenu ca ej  gminy.  Ponadto gmina nie ma 
obowi zku wykonania opracowania ekofizjograficznego (w tym inwentaryzacji) dla 
obszaru ca ej  gminy – nie jest  to zadanie w asne gminy i  nie jest  do tego zobligowana 
adnymi przepisami prawa, a poniewa  studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie 

przes dza  ostatecznie  o  formie  zagospodarowania  w  nim  wskazanym  to  sporz dzenie  
inwentaryzacji przyrodniczej na etapie opracowywania studium jest bezzasadne i 
bezcelowe. 

Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013 
r. poz. 627 z pó n. zm.) na rysunkach projektu Studium zosta y wniesione formy ochrony 
znajduj ce si  na terenie miasta i gminy Miko ajki. Nale y pami ta , e projekt Studium 
opracowywany jest na mapach w skali 1:25000 (gmina) i 1:10000 (miasto), na których 
precyzyjne wskazanie wyst powania np.: gatunków ro lin, zwierz t, grzybów i porostów 
podlegaj cych ochronie gatunkowej jest niemo liwe do wykonania. 

Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy s  wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które obejmuj  konkretne obszary gminy, dla których okre la si  
szczegó owo sposób zagospodarowania. Dlatego te , dopiero na etapie sporz dzania 
planów miejscowych (b cych aktem prawa) celowym i zasadnym jest wykonywanie 
inwentaryzacji przyrodniczych oraz ocena skutków realizacji ustale  projektu planu w 
kontek cie wyst puj cej flory i fauny, w tym uwzgl dnienie ewentualnych zmian w 
zakresie bioró norodno ci. 

 Reasumuj c powy sze, opracowanie za cznika graficznego do niniejszej 
prognozy oddzia ywania na rodowisko do projektu Studium jest bezcelowe. 
 

1.2.  CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODY PRACY 
 

Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektu Studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego jest elementem procedury przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzia ywania na rodowisko. 

Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem  Studium jest 
identyfikacja mo liwych ewentualnych wp ywów na komponenty rodowiska obszaru gminy i 
zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog  nast pi  na skutek realizacji ustale  projektu Studium oraz 
wspó praca z autorem ustale  projektu Studium w celu wyeliminowania niekorzystnych ustale , 
które mog  spowodowa  negatywne skutki dla rodowiska. Wa nym zadaniem prognozy jest 
informowanie lokalnej spo eczno ci, w adz samorz dowych i podmiotów gospodarczych o skutkach 
realizacji ustale  projektu Studium. 

Ka da prognoza wp ywu ustale  projektu Studium na rodowisko zawiera oceny 
hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobie stwie i zasadach logicznego my lenia ni  na 
konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przysz ci zamierze . Prognoza, analizuj c skutki 
najsilniej obci aj ce rodowisko pe ni rol  informacyjn  i ostrzegawcz  w stosunku do 
pó niejszych etapów projektowania inwestycji, wskazuj c jakie problemy z zakresu ochrony 
rodowiska musz  by  w ich trakcie brane pod uwag  i rozwi zywane, a tak e czym mo e grozi  

brak odpowiednich rozwi za .  
Na etapie analizy ustale  projektu Studium sygnalizuje si  dopiero mo liwo  wyst pienia 

zagro  w przysz ci, ale mog  one nie wyst pi  w ogóle lub mie  inny ( agodniejszy) charakter, 
o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania 
dopuszczonych przedsi wzi  (w tym opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego). 

Ocen  mo liwych przemian komponentów rodowiska przeprowadzono w oparciu o analiz  
ich funkcjonowania w istniej cej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem jest analiza 
przysz ego funkcjonowania rodowiska pod wp ywem przemian, jakie zajd  wskutek realizacji 
ustale  projektu Studium. Etapem ko cowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu 
komponentów rodowiska, powsta ego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, 
spowodowanych realizacj  ustale  projektu Studium oraz sformu owanie propozycji zmian lub 
alternatywnej wersji ustale , wynikaj cych z troski o osi gni cie mo liwie korzystnego stanu 
rodowiska. 

Podczas sporz dzania niniejszej prognozy nie napotkano na istotne trudno ci lub luki 
informacyjne, które uniemo liwia by identyfikacj  zagro  lub ocen  oddzia ywania na 
poszczególne elementy rodowiska. 
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1.3.  INFORMACJA O ZAWARTO CI I G ÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM 

1.3.1. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU STUDIUM 

 Konieczno  opracowania projektu Studium wynika z potrzeby zaktualizowania kierunków 
rozwoju miasta i gminy Miko ajki, zmian ustaw i rozporz dze  oraz wniosków instytucji, podmiotów 
gospodarczych, Burmistrza Miasta i Gminy oraz osób prywatnych zg oszonych do projektu Studium 
w okresie poprzedzaj cym opracowanie jego aktualizacji. 
 Cele przestrzenne okre lone w projekcie Studium skierowane zosta y na kszta towanie adu 
przestrzennego w planowanym zagospodarowaniu miasta i gminy przy zachowaniu walorów 
przyrodniczych i kulturowych rodowiska oraz podnoszeniu walorów krajobrazowych ze 
szczególnym uwzgl dnieniem efektywno ci wykorzystania  tych zasobów. 
 

1.3.2. STRUKTURA PROJEKTU STUDIUM 

 Projekt Studium zosta  opracowany zgodnie z zakresem i trybem okre lonym w ustawie o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2012 r. 
poz.647 z pó n. zm.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 
sprawie zakresu projektu studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233). 
   Przyj cie nowej polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Miko ajki b dzie podstaw  
podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnosz cych si  do wybranych obszarów miasta i 
gminy oraz b dzie stanowi  materia  pomocniczy przy realizacji strategii rozwoju miasta i gminy, 
gospodarki gruntami w mie cie i gminie, planowaniu prac planistycznych oraz planowaniu i 
realizacji zada  w asnych miasta i gminy.   
 

W ramach projektu Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Miko ajki zmianie podlegaj : 

1. ustalenia projektu Studium zawarte w Kierunkach zagospodarowania przestrzennego; 
2. rysunki – dwie plansze:  

1) Za cznik nr 2 – Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki, - obszar gminy skala 1:25000. 

2) Za cznik nr 3 – Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki – obszar miejski, skala 1:10000. 

Kolejnymi opisanymi punktami dokumentu s  Kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta i 
gminy Miko ajki tj.: 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. 
2. Kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów, w tym tereny 

wy czone spod zabudowy. 
3. Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 

kulturowego i uzdrowisk. 
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

wspó czesnej. 
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6. Obszary, na których rozmieszczone b  inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
7. Obszary, na których rozmieszczone b  inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów rz dowych. 

8. Obszary, dla których obowi zkowe jest sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na podstawie przepisów odr bnych, w tym obszary wymagaj ce 
przeprowadzenia scale  i podzia u nieruchomo ci, a tak e obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej. 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi  miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, w tym obszary wymagaj ce zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i 
le nych na cele nierolnicze i niele ne. 

10. Kierunki i zasady kszta towania rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej. 
11. Obszary szczególnego zagro enia powodzi  oraz obszary osuwania si  mas ziemnych. 
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza si  w z u kopaliny filar ochronny. 
13. Obszary pomników zag ady i ich stref ochronnych oraz obowi zuj ce na nich ograniczenia 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, zgodnie z przepisami dotycz cymi ochrony terenów 
by ych hitlerowskich obozów zag ady. 

14. Obszary wymagaj ce przekszta ce , rehabilitacji lub rekultywacji. 
15. Granice terenów zamkni tych i ich stref ochronnych. 
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1.3.3. KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 
 

1.3.3.1. USTALENIA DOTYCZ CE KIERUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE 
PRZESTRZENNEJ ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 
Kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego oraz u ytkowania terenów dotycz  stref, 

obszarów i terenów polityki przestrzennej o zró nicowanych uwarunkowania rozwoju i mo liwym 
zagospodarowaniu, wyodr bnionych na podstawie uwarunkowa  rozwoju miasta i gminy. 

Dla realizacji celów rozwoju miasta i gminy wyodr bniono nast puj ce strefy polityki 
przestrzennej, oznaczone odpowiednimi symbolami na rysunku studium: 

a) Strefa I – „parku", obejmuj ca tereny w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, 
b) Strefa  II  –  „miejska",  obejmuj ca  tereny  istniej cego  i  przysz ego  zagospodarowania  w  

obr bie miasta Miko ajki (z wy czeniem fragmentu Mazurskiego Parku Krajobrazowego w 
granicach administracyjnych miasta), 

c) Strefa III – „osadniczo-rolnicza" – obejmuj ca jednostki wiejskie z otaczaj cymi terenami 
rolniczymi. 

 

STREFA I 
Dla  obszarów  po onych  w  Strefie  I  okre la  si  zasady  i  kierunki  dzia ania  wed ug 

przepisów o ochronie przyrody, przepisów wykonawczych, Planu Ochrony Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego. Zastosowanie ma w szczególno ci za cznik graficzny do Planu Ochrony Parku 
oraz innych przepisów odr bnych.  Zastosowanie ma w szczególno ci za cznik graficzny do planu 
ochrony parku w formie mapy z wyznaczonymi strefami przyrodniczo-krajobrazowymi. 
 
STREFA II 
 W celu uporz dkowania struktury funkcjonalno-przestrzennej i poprawy jako ci ycia 
mieszka ców, z zachowaniem warto ci kulturowych, wzbogaceniem warto ci u ytkowych 
istniej cego zagospodarowania mieszkaniowo – us ugowego i tworzeniem warunków dla 
dzia alno ci gospodarczych w strefie II „miejskiej" wyodr bniono nast puj ce obszary: 

a) obszar IIA –  ródmiejski, z us ugami i zabudow  mieszkaniow  wysokiej intensywno ci  
obejmuj cy istniej ce i projektowane tereny centrum miasta Miko ajki, 

b) obszar IIB – miejski o przewadze funkcji mieszkaniowej  i us ugowej (istniej cych i 
projektowanych), otaczaj cy obszar ródmiejski i powi zany z nim przestrzennie i 
funkcjonalnie, 

c) obszar IIC – koncentracji dzia alno ci gospodarczej obejmuj cy tereny o przewadze funkcji 
produkcyjnych i us ugowych. 

 
 Dla obszaru IIA ródmiejskiego studium wskazuje nast puj ce kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego:  

 wzrost atrakcyjno ci i znaczenia strefy ródmiejskiej oznacza rozwijanie funkcji 
„centrotwórczych”, tworzenie zabudowy reprezentatywnej dla pozosta ych obszarów miasta 
i gminy, a tak e intensyfikacj  funkcji us ugowej (min. obiektów turystyczno-handlowych, 
sportowych i gastronomicznych), 

 zabudowa istniej ca i projektowana powinna nawi zywa  do unikalnego charakteru 
architektury mazurskiej – jednocze nie studium zak ada mo liwo  wprowadzenia 
nowoczesnej architektury, której lokalizacja wymaga szczególnego uwzgl dnienia kontekstu 
wynikaj cego z charakteru i skali zabudowy otaczaj cej, 

 optymalne wykorzystanie istniej cego zainwestowania kubaturowego oraz infrastruktury, 
 stopniowa relokacja funkcji przemys owych i sk adowych z terenu ródmie cia do strefy 

przemys owo-sk adowej, 
 rewaloryzacja i rewitalizacja obecnych struktur zabytkowych z przystosowaniem do funkcji 

ródmiejskich i mieszkaniowo-us ugowych, stosownie do przepisów o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami,  

 koncentracja dzia  zmierzaj cych do rewitalizacji przestrzeni publicznej, w szczególno ci 
Placu Wolno ci, terenów nadjeziornych ( cznie z mostem pieszym) terenów zieleni i 
skwerów oraz terenów targowiska, 

 w procesie przekszta ce  nale y d  do poprawy wizerunku estetycznego i 
funkcjonalno ci poprzez eliminacj  elementów degraduj cych przestrze  oraz likwidacj  
barier architektonicznych, 

 kszta towanie ci gów zieleni i ci gów spacerowo-wypoczynkowych poprzez powi zanie z 
jeziorem, np. lokalizacj  atrakcyjnych kawiarenek, klubów, przystani nawodnych, mostków 
itp. 
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 Dla obszaru IIB miejskiego studium  wskazuje  nast puj ce  kierunki  i  zasady  
zagospodarowania przestrzennego: 

 wyodr bniony obszar predysponowany jest do rozwoju funkcji mieszkaniowej i us ugowej, 
w tym obiektów turystyczno-rekreacyjnych i zabudowy tworz cej baz  noclegow , 

 na terenie niezainwestowanym ograniczonym od pó nocy ul. Le , od zachodu ul. 
Warszawsk ,  od  wschodu  zwartym  kompleksem  le nym  –  preferowa  nale y  zabudow  
mieszkalno-us ugow ; 

 ulica  Kajki  wraz  z  terenami  przyleg ymi  tworzy  obszar,  na  którym  ustanowiono  stref  
ochrony konserwatorskiej – wszelka dzia alno  inwestycyjna wymaga dzia  zgodnych z  
przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 nale y d  do minimalizacji uci liwo ci funkcji zwi zanych z istniej cymi zak adami 
produkcyjnymi, 

 studium ustala mo liwo  uzupe nienia funkcjami towarzysz cymi (handel detaliczny, 
nieuci liwe us ugi), w szczególno ci wzd  ci gów i przy w ach komunikacyjnych, 

 postuluje si  wyznaczenie stref wy czonych spod zabudowy z uwagi na s siedztwo 
rezerwatu Jezioro uknajno oraz wyst powanie terenów cennych pod wzgl dem 
przyrodniczym i krajobrazowym. 

 
 Dla obszaru IIC koncentracji dzia alno ci gospodarczej studium wskazuje nast puj ce 
kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: 

 lokalizacja funkcji uci liwych mo liwa jest pod warunkiem minimalizowania negatywnego 
wp ywu na rodowisko i ograniczenia uci liwo ci do granic dzia ki,  

 wskazana estetyzacja zagospodarowania terenu polegaj ca na zachowaniu jednolitej 
stylistyki architektonicznej w obr bie jednej nieruchomo ci oraz w miar  mo liwo ci 
prowadzeniu dzia alno ci polegaj cej na magazynowaniu i sk adowaniu w obiektach 
zamkni tych (pod dachem), 

 preferowana lokalizacja „czystego przemys u” przy wykorzystywaniu nowoczesnych 
technologii, 

 zaleca si  wprowadzenie zieleni izolacyjnej, 
 zasady wyposa enia w infrastruktur  i gospodarki odpadami musz  uwzgl dnia  specyfik  

dzia alno ci gospodarczej, 
 parametry komunikacji drogowej nale y dostosowa  do przewidywanego profilu inwestycji, 
 gmina zamierza przyst pi  do sporz dzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla ca ci wyodr bnionego obszaru. 
 
STREFA III 
W strefie III osadniczo-rolniczej wyodr bnia si  nast puj ce obszary:  

a) Obszar III A – osadniczo-turystyczny: Ze gi, Inulec, Faszcze, Ta ty, Stare Sady, Jora 
Wielka, Górk o. 

b) Obszar III B – produkcyjno-us ugowy i aktywizacji gospodarczej: Baranowo, Wo nice, 
Olszewo. 

c) Obszar III C – rolniczy: Cudnochy, Grabówka, Nowe Sady, Prawdowo, Lubiewo. 
 
 W obr bie ca ej strefy III przyjmuje si  nast puj ce kierunki i zasady zagospodarowania 
przestrzennego: 

 studium wskazuje priorytety w zakresie lokalizacji nowej zabudowy zgodnie z rysunkiem 
studium: w pierwszej kolejno ci powinny zosta  zainwestowane tereny po one w 
granicach oznaczonych jako istniej ca zabudowa, a nast pnie zabudowa powinna by  
kontynuowana na terenach oznaczonych jako kierunki rozwoju zabudowy,  

 lokalizacja nowej zabudowy powinna zosta ci le powi zana z wieloletnim planem 
inwestycyjnym gminy w zakresie wyposa enia terenów w sieci infrastruktury technicznej, 

 nale y d  do kszta towania wspó czesnej zabudowy wsi w nawi zaniu do zabudowy 
tradycyjnej mazurskiej i przeciwdzia  tendencjom do rozpraszania zabudowy (skala i 
gabaryty zabudowy, geometria i kolorystyka dachów, wielko  i proporcje dzia ki, detal i 
materia y wyko czeniowe), 

 nale y d  do optymalnego wykorzystania terenu w granicach wskazanych na rysunku 
studium jako tereny zabudowy, 

 studium ustala konieczno  zachowania i kontynuowania uk adu urbanistycznego  jednostek 
osadniczych, powi za  funkcjonalno-przestrzennych oraz sposobu lokalizacji przestrzeni 
publicznych,  

 poza terenami oznaczonymi na rysunku studium jako tereny zabudowy (obszary 
urbanizacji) studium zak ada mo liwo  tworzenia nowej zabudowy kolonijnej (zagrodowej) 
dla potrzeb gospodarstw rolnych o powierzchni nie mniejszej ni rednia powierzchnia 
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gospodarstwa w gminie, jednocze nie preferuje si  przy jej lokalizacji wykorzystanie 
istniej cych siedlisk (opuszczonych),  

 studium ustala zachowanie obiektów i zespo ów zabytkowych oraz postulowanych do 
obj cia ochron  na mocy ustale  planów miejscowych, 

 studium ustala ochron  i wzbogacenie zieleni towarzysz cej zabudowie, kszta towanie 
pasów zieleni izolacyjnej mi dzy terenami mieszkaniowymi i gospodarczymi oraz wzd  
dróg, a tak e ochron  alei przydro nych i cmentarzy z zadrzewieniami, 

 studium ustala mo liwo  zalesie  na terenach do tego preferowanych ze wzgl dów 
przyrodniczych lub gospodarczych, 

 ustalenie w planach miejscowych warunków kszta towania form zabudowy oraz za  
zieleni, a w szczególno ci: wielko ci dzia ek, udzia u powierzchni dzia ki biologicznie  
czynnej, gabarytów zabudowy i formy dachu (architektura regionalna), detali i materia ów 
wyko czeniowych, 

 uzupe nienie wyposa enia w niezb dne urz dzenia z zakresu komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

 zapewnienie rezerw terenu pod rozbudow  g ównego uk adu komunikacyjnego drogowego 
zgodnie z kierunkami rozwoju komunikacji, 

 aktywizowanie agroturystyki i ekologicznego rolnictwa, 
 prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z warunkami ochrony gleb o najwy szej bonitacji 

(IIIa – IVa), 
 enie do zabudowy proponowanych do rozwoju terenów osadniczych, us ugowych, 

turystycznych i dzia alno ci gospodarczej przy równoleg ej budowie kanalizacji 
wodoci gowej i sanitarnej, 

 lokalizowanie zabudowy o  funkcji mog cej powodowa  uci liwo ci, w tym budow  
instalacji odnawialnych róde  energii, a w szczególno ci biogazowni i instalacji 
wykorzystuj ce energi  s oneczn  odbywa  si  mo e jedynie po przeprowadzeniu 
odpowiednich procedur zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 
 Dla obszaru III A osadniczo – turystycznego okre la si  nast puj ce kierunki 
zagospodarowania i u ytkowania terenów: 

 nale y bezwzgl dnie chroni  tereny w bezpo rednim otoczeniu jezior przed 
niekontrolowan  zabudow , w szczególno ci poza obszarami zwartej zabudowy, 

 poza terenami oznaczonymi na rysunku studium jako tereny zabudowy (obszary  
urbanizacji) studium ustala mo liwo  lokalizacji ekstensywnych funkcji us ugowych 
zwi zanych z obs ug  ruchu turystycznego, takich jak pola golfowe z niezb dnym 
zapleczem, stadniny koni, inne obiekty us ug rekreacji i sportu z wy czeniem funkcji 
mieszkaniowej pod warunkiem opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i wyprzedzaj cego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej, 

 wszystkie obiekty budowlane powinny by  wyposa one w urz dzenia zabezpieczaj ce przed 
degradacj rodowiska, np. przez wprowadzenie zblokowanych oczyszczalni cieków, 

 wie  Stare Sady oraz Ta ty powinna pe ni  funkcj  koncentracji funkcji us ug turystycznych 
o znaczeniu lokalnym, 

 studium zak ada mo liwo  rozwoju miejscowo ci Ze gi w kierunku po udniowo-
zachodnim, 

 proponuje si  po czenie zabudowy miejscowo ci Faszcze z koloni  Faszcze (wed ug 
rysunku studium). 

 
 Dla obszaru  III  B produkcyjno – us ugowego okre la si  nast puj ce kierunki 
zagospodarowania i u ytkowania terenów: 

 teren o zró nicowanym sposobie rolniczego zagospodarowania, w tym o intensywnym 
rozwoju produkcji rolnej i przetwórstwa rolniczego, 

 preferowany rozwój zabudowy na potrzeby us ug, handlu i dzia alno ci produkcyjnej z 
preferencj  dla us ug rolniczych, 

 intensywny rozwój ma ej przedsi biorczo ci, aktywizacji gospodarczej w powi zaniu z 
istniej  sieci  osadnicz , 

 odpowiedni rozwój mieszkalnictwa z pe nym wyposa eniem w infrastruktur  techniczn , 
 w rejonie wsi Wo nice zgodnie z rysunkiem studium zak ada si  mo liwo  lokalizacji 

dowiska o charakterze lokalnym (tereny specjalne). 
 
 Dla obszaru  III  C rolniczego okre la si  nast puj ce kierunki zagospodarowania i 

ytkowania terenów: 
 utrzymania dotychczasowego u ytkowania rolniczego terenu, z dopuszczeniem jego zmian 

dla potrzeb innych funkcji wiod cych i towarzysz cych, 
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 w granicach wsi dopuszcza si  now  zabudow  zagrodow  i mieszkaniow  oraz zabudow  
na potrzeby rolnictwa obiektów us ugowych pracuj cych na rzecz rolnictwa, 

 studium zak ada mo liwo  dywersyfikacji dochodów poprzez wprowadzenie funkcji 
komplementarnych takich jak agroturystyka, turystyka, us ugi i inne. 

 
1.3.3.2. USTALENIA DOTYCZ CE KIERUNKÓW I WSKA NIKÓW ZAGOSPODAROWANIA ORAZ 

YTKOWANIA TERENÓW 
 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna zosta a wyznaczona poprzez wyodr bnienie obszarów 
przeznaczonych do zainwestowania (obszarów urbanizacji) jako: „stan istniej cy” obejmuj cy 
obszary zabudowane oraz „kierunki rozwoju” obejmuj ce obszar rozwoju zabudowy. Na rysunku 
studium wyznaczono równie  granice „obszarów zwartej zabudowy wsi”. 

Studium ustala nast puj ce zasady zabudowy, zagospodarowania i u ytkowania terenów 
dla przyj tych kierunków rozwoju przestrzennego poszczególnych kategorii terenu:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej i us ugowej o niskiej i wysokiej intensywno ci: 

 zabudow  mieszkaniow  i us ugow  nale y rozumie  jako wspó istnienie funkcji 
mieszkaniowej oraz funkcji uzupe niaj cych (w tym np. us ug nieuci liwych, drobnej 
wytwórczo ci, rzemios a, handlu, sportu i rekreacji, us ug publicznych), które 
wzbogacaj  i nie koliduj  ze sob ,  

 zabudowa mieszkaniowa i us ugowa o wysokiej intensywno ci powinna charakteryzowa  
si  parametrami i gabarytami typowymi dla miejskiego charakteru zabudowy, które 
nawi zuj  do istniej cej zabudowy, 

 zabudowa mieszkaniowa i us ugowa o niskiej intensywno ci powinna charakteryzowa  
si  parametrami i gabarytami typowymi dla wiejskiego i podmiejskiego charakteru 
zabudowy, które nawi zuj  do regionalnej zabudowy mazurskiej; 

2) tereny zabudowy us ugowej: 
 poprzez zabudow  us ugow  nale y rozumie  realizacj  funkcji us ugowych, w tym w 

szczególno ci: 
- us ug publicznych takich jak: administracja, szkolnictwo, opieka zdrowotna, kultura, 

sport i inne, 
- obiekty kultu religijnego,   
- us ug zwi zanych z obs ug  dróg ko owych i kolejowych oraz innych us ug o 

charakterze komunalnym lub publicznym, 
- us ug turystycznych,  

 w zagospodarowaniu terenów nale y zabezpieczy  odpowiednie do funkcji budynków 
ilo ci parkingów i miejsc postojowych, 

 na terenach przewidzianych do rozwoju zabudowy us ugowej nie powinno si  
lokalizowa  innych rodzajów funkcji, w tym w szczególno ci zabudowy mieszkaniowej 
oraz produkcyjnej; 

3) tereny turystyczne i rekreacyjne: 
 zaleca si  zró nicowane formy rekreacji uzale nione od podatno ci przestrzeni na 

antropopresj :  
- tereny zabudowane – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, tereny zabudowy 

pensjonatowej (z mo liwo ci  sta ego pobytu obs ugi i w ciciela), o rodki 
wypoczynkowe, hotele, 

-  tereny niezabudowane – przestrzenie publiczne, kempingi, pola namiotowe, tereny 
aktywnej rekreacji, obiekty obs ugi turystów, tereny zieleni itp., 

 turystyczny i rekreacyjny rozwój obszaru gminy powinien nast powa  na bazie lokalnych 
zasobów rodowiska, ze szczególnym uwzgl dnieniem zasad ochrony rodowiska 
przyrodniczego i rodowiska kulturowego; 

4) tereny zabudowy dzia alno ci gospodarczej: 
 w ramach zabudowy dzia alno ci gospodarczej mo e by  realizowana zarówno 

zabudowa produkcyjna, us ugowa oraz handlowa; 
 uci liwo  wynikaj ca z lokalizacji zabudowy dzia alno ci gospodarczej powinna by  

ograniczona do terenu inwestycji; 
 dla terenów zabudowy dzia alno ci gospodarczej nale y przewidzie  odpowiedni  

komunikacj , ilo  miejsc postojowych oraz ewentualn  ziele  izolacyjn , 
 lokalizacja zabudowy zaliczanej do przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 

rodowisko powinna odbywa  si  zgodnie z przepisami odr bnymi; 
 ustala si  mo liwo  lokalizowania w s siedztwie drogi krajowej miejsc obs ugi 

podró nych zgodnie z projektem drogi krajowej; 
 w rozwi zaniach technicznych i architektonicznych nale y d  do estetyzacji 

zabudowy polegaj cej mi dzy innymi na: prowadzeniu dzia alno ci wytwórczej, 
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magazynowej i handlowej wewn trz budynków, podporz dkowaniu stylistyki zabudowy 
jednolitej koncepcji architektonicznej w ramach jednego projektu zagospodarowania 
terenu, ekspozycji od strony dróg elewacji frontowych zabudowy oraz uzupe nieniu 
zabudowy celowo komponowan  zieleni  (np. parkingi w zieleni); 

5) tereny specjalne: 
 jako tereny specjalne zosta y oznaczone: tereny projektowanego l dowiska w pobli u 

miejscowo ci Wo nice oraz tereny infrastruktury technicznej w Miko ajkach 
(oczyszczalnia cieków, g ówny punkt zasilaj cy itp.), 

 w zale no ci od potrzeb ustala si  mo liwo  powi kszania wyznaczonych terenów 
specjalnych, 

 w przypadku braku mo liwo ci realizacji g ównej funkcji zak adanej dla wyznaczonych 
terenów specjalnych (np. ze wzgl du na warunki geotechniczne) decyzje o 
przeznaczeniu terenu powinny zapada  na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z uwzgl dnieniem szerokiego kontekstu, 

 oznaczenie wy ej wymienionych obszarów jako terenów specjalnych determinuje 
równie  sposób zagospodarowania terenów s siednich – z uwagi na ich specyfik  
postuluje si  zagospodarowanie terenów s siednich w sposób niekoliduj cy ze 
sposobem u ytkowania terenów specjalnych; 

6) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 
 jako tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej zosta y oznaczone zarówno u ytki rolne 

jak równie  zabudowa zagrodowa; 
7) tereny obs ugi produkcji w gospodarstwa rolnych: 

 tereny zabudowy zwi zanej z produkcj  roln  powi zane z terenami rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej; 

8) tereny zieleni urz dzonej i naturalnej: 
 ziele  urz dzona – przekszta cona, w tym parki, ziele ce, ogrody,  
 ziele  naturalna, wskazana do zachowania, cz sto na terenach obj tych prawn  form  

ochronn  przyrody; 
9) lasy: 

 w rozumieniu ustawy o lasach, w tym lasy o szczególnych walorach przyrodniczych 
(hcfv), 

 zgodnie z ustaleniami studium oprócz wyznaczonych na rysunku studium obszarów 
przeznaczonych na zalesienia, w zale no ci od potrzeb dopuszcza si  zalesienie innych 
terenów; 

10) wody powierzchniowe: 
 wody p yn ce – w ciekach naturalnych, kana ach, ród ach oraz znajduj ce si  w 

jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych o ci ym b  okresowym 
naturalnym dop ywie lub odp ywie wód powierzchniowych, a tak e znajduj ce si  w 
sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p yn cych, 

 wody stoj ce – znajduj ce si  w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych 
niezwi zanych bezpo rednio, w sposób naturalny z powierzchniowymi wodami 

yn cymi. 
W studium ustalono dla poszczególnych stref wytyczne dotycz ce okre lania w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego podstawowych wska ników urbanistycznych zabudowy, 
zagospodarowania i u ytkowania terenów (Tabela 1). 

Projekt studium wskazuje równie  konieczno  wy czenia z mo liwo ci nowej zabudowy 
nast puj cych terenów (z wy czeniem inwestycji celu publicznego): 

a) obszar istniej cych i projektowanych rezerwatów przyrody oraz u ytków ekologicznych, 
b) teren projektowanej drogi krajowej nr 16 w jej nowym przebiegu (po zako czeniu 

inwestycji tereny niewykorzystane na budow  drogi nale y zagospodarowa  zgodnie z 
kierunkami zabudowy i zagospodarowania terenów s siednich), 

c) obszary oznaczone na rysunku studium jako „tereny wskazane do wy czenia z zabudowy”, 
d) tereny wynikaj ce z uwzgl dnienia przepisów odr bnych. 

 
1.3.3.3 USTALENIA DOTYCZ CE MODERNIZACJI I ROZBUDOWY UK ADU KOMUNIKACJI 

 
Projekt studium ustala nast puj cy podzia  funkcjonalny sieci komunikacji drogowej na 

terenie miasta i gminy Miko ajki: 
a) uk ad nadrz dny, do którego zalicza si  droga krajowa nr 16: 

 istniej ca droga krajowa nr 16, do czasu wybudowania nowego przebiegu drogi na odcinku 
Mr gowo – Orzysz – E k, pozostaje drog  klasy GP g ównej przyspieszonej (minimaln  
szeroko  pasa nale y przyj  zgodnie z przepisami odr bnymi); 
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 drog  krajow  nr 16 Mr gowo – Miko ajki – Orzysz przebiegaj  w korytarzach 
pokazanych na rysunku studium, która docelowo powinna by  przebudowana do klasy 
technicznej GP g ównej przyspieszonej (minimaln  szeroko  pasa nale y przyj  zgodnie z 
przepisami  odr bnymi)  z  budow  obwodnic  wsi  Baranowo,  Inulec  i  Ze gi  oraz  miasta  
Miko ajki; 

 odcinek drogi krajowej nr 16 zast piony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwil  
oddania go do u ytkowania powinien zosta  pozbawiony dotychczasowej kategorii i zosta  
zaliczony do kategorii drogi gminnej; 

 do czasu wyboru ostatecznego wariantu, nale y uniemo liwi  realizacj  trwa ych zamierze  
inwestycyjnych na terenach oznaczonych na rysunku studium jako kierunki rozwoju 
uk adów komunikacyjnych; 

 zarezerwowane na rysunku studium tereny na przebudow  uk adu komunikacyjnego, które 
nie zostan  wykorzystane na etapie realizacji nale y zagospodarowa  zgodnie z kierunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenu okre lonymi dla terenów s siednich; 

 minimaln  odleg  obiektów budowlanych od zewn trznej kraw dzi jezdni drogi krajowej 
oraz lokalizacj  urz dze  i sieci infrastruktury technicznej nale y ustala  zgodnie z 
przepisami o drogach publicznych; 

 z uwagi na lokalizacj  istniej cych i projektowanych dróg krajowych przy projektowaniu 
nowej zabudowy nale y uwzgl dni  potencjalne uci liwo ci zwi zane z ha asem i 
drganiami - rozwi zania techniczne powinny zmniejsza  uci liwo ci zwi zane z ha asem i 
drganiami do dopuszczalnego poziomu zgodnego z przepisami odr bnymi. 

 
b) uk ad podstawowy, do którego zalicza si  drogi wojewódzkie, które docelowo powinny by  

modernizowane do klasy technicznej Z (zbiorczej): 
 droga nr 642 Wo nice – Ryn , 
 droga nr 643 Wo nice – Szymonka, 

 
c) uk ad uzupe niaj cy, do którego zalicza si  drogi wojewódzkie i drogi powiatowe, które 

docelowo powinny by  modernizowane do klasy technicznej Z (zbiorczej): 
 droga nr 609 Miko ajki – Ukta 
 Miko ajki – ukajno – Tuchlin – dr. kraj. nr 16 - stacja kolejowa Tuchlin 
 Zalec (dr. kraj. nr 59) – U ranki – Jora Wlk. – Baranowo 
 Ze gi (dr. kraj. nr 16) – dr. woj. nr 609 
 Miko ajki – Wejsuny – dr. kraj. nr 58 
 Ta ty – Miko ajki 
 Górk o – Olszewo – Grabówka 
 Szymonka (dr. woj. nr 643) – Olszewo (dr. kraj. nr 16) 
 Kol. Miko ajki – Wo nice 
 ul. Papie a Jana Paw a II 
 ul. Ta cka 
 ul. Warszawska 

oraz drogi gminne publiczne, ulice miejskie i drogi wewn trzne stanowi ce w asno  
gminy. 

 
 Projekt studium przyjmuje nast puj ce zasady i kierunki modernizacji drogowego uk adu 
komunikacyjnego: 

a) utrzymanie istniej cego koncentrycznego systemu powi za  wewn trznych obejmuj cego 
drogi wojewódzkie i gminne z modernizacj  istniej cych skrzy owa , które nale y 
dostosowa  do obowi zuj cych standardów, 

b) lokalizacj  miejsc obs ugi podró nych i parkingów realizowa  nale y zgodnie z projektem 
drogi krajowej nr 16,  

c) utrzymanie statusu i standardu istniej cych dróg wojewódzkich, 
d) przebudow  i uzupe nienie systemu ulic zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, 
e) budow  odcinków nowych ulic z uwzgl dnieniem ruchu pieszego i rowerowego (chodniki, 

cie ki rowerowe, ci gi piesze), 
f) budow  parkingów i miejsc postojowych, 
g) ciwe oznakowanie istniej cych ulic i dróg, 
h) budow  systemu cie ek rowerowych o znaczeniu mi dzynarodowym, krajowym, 

regionalnym i lokalnym, 
i) dla odcinków dróg po onych w s siedztwie brzegów jezior i rzek wykonanie w ramach ich 

modernizacji, odprowadzenia wód deszczowych do odbiorników zapewniaj cych 
zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami. 
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 Projekt studium zak ada nast puj ce zasady i kierunki modernizacji kolejowego uk adu 
komunikacyjnego: 

A. Przez teren gminy i miasta Miko ajki przebiega linia kolejowa relacji Mr gowo – Orzysz. 
Studium ustala jako priorytet konieczno  odtworzenia pasa erskich po cze  
kolejowych na odcinku Mr gowo – Miko ajki, a nast pnie na odcinku Miko ajki – 
Orzysz. W celu usprawnienia obs ugi oraz poprawienia dost pno ci do linii kolejowej 
przebiegaj cej przez miasto i gmin , nale y przyj  nast puj ce kierunki rozwi za  
komunikacji kolejowej: 
a) przeprowadzi  modernizacj  linii dostosowuj c do obecnych wymaga  i 

standardów poprzez elektryfikacj  sieci, 
b) odtworzy  cz stotliwo  ruchu poci gów wraz z remontem istniej cych dworców 

kolejowych. 
 

1.3.3.4 USTALENIA  DOTYCZ CE  KIERUNKÓW  MODERNIZACJI  I  ROZBUDOWY  SIECI  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
 W zakresie zaopatrzenia miasta i gminy Miko ajki w wod  projekt studium okre la ogólne 
zasady i kierunki dzia : 

a) w granicach administracyjnych gminy znajduj  si  oznaczone na rysunku studium uj cia 
wód podziemnych b ce w asno ci  gminy, które s  zbiorowemu zaopatrzeniu w wod , 

b) w odniesieniu do wy ej wymienionych uj  wód podziemnych zosta y wyznaczone strefy 
ochrony bezpo redniej (w granicach stref obowi zuj  ograniczenia wynikaj ce z przepisów 
prawa wodnego), 

c) przyjmuje si  zasad  ogóln  - centralnego zaopatrzenia miasta Miko ajki w wod  z uj cia 
wód podziemnych zlokalizowanych przy ulicy Wawrzy ca Prusa, 

d) studium zak ada konieczno  modernizacji sieci wodoci gowej w Miko ajkach poprzez 
zmian rednicy rur wodoci gu w celu zapewnienia dostawy wody o w ciwym ci nieniu, 

e) zak ada si  zaopatrzenie pozosta ych wiejskich jednostek osadniczych z uj  wód 
podziemnych zlokalizowanych w Prawdowie, Wo nicach, Ta tach i Cudnochach poprzez 
rozbudow  istniej cych wodoci gów wiejskich, rozbudow  stacji uzdatniania wody oraz 
wykonanie urz dze  podnosz cych ci nienie wody w sieci, 

f) konieczne jest wyznaczenie stref ochronnych uj  wody zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
Wodne, 

g) niezb dna jest systematyczna kontrola stanu technicznego urz dze  wchodz cych w sk ad 
systemów zaopatrzenia w wod  (przewody przesy owe, sie  rozdzielcza, zbiorniki 
wyrównawcze itp.) oraz ilo ci dostarczanej wody do sieci w celu ograniczenia strat wody. 
 

GOSPODARKA CIEKOWO – SANITARNA 
 

  W zakresie odprowadzania i oczyszczania cieków sanitarnych projekt studium okre la 
nast puj ce zasady ogólne i kierunki dzia : 
a) na podstawie przepisów ustawy Prawo Wodne  oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Wojewody 

Warmi sko-Mazurskiego Nr 33 z dnia 29 maja 2006 r. wyznaczono aglomeracj  Miko ajki o 
równowa nej liczbie mieszka ców 6000 z oczyszczalni cieków w miejscowo ci Miko ajki 
obejmuj  nast puj ce miejscowo ci z terenu gminy Miko ajki: Miko ajki, Ta ty, Kolonia 
Miko ajki, Wo nice, Pszczó ki, Lelek, Lubiewo, Ze gi, Inulec, mietki, Baranowo, Faszcze, 
Cudnochy, Jora Wielka, Stare Sady, Nowe Sady, Prawdowo, Stawek – zgodnie z przepisami, 
na terenie wyznaczonej aglomeracji ludno  powinna korzysta  z systemów kanalizacji 
zbiorczej odprowadzenia cieków komunalnych, zako czonej oczyszczalniami cieków, 

b) w s siedztwie oczyszczalni cieków w Miko ajkach rezerwuje si  teren na cele rozbudowy i 
modernizacji, 

c) enie do wyrównania istniej cych niekorzystnych dysproporcji w zakresie zaopatrzenia w 
wod  oraz kanalizacji i oczyszczania cieków w obr bie miasta i gminy, 

d) wyposa enie ca ci istniej cych terenów osadniczych oraz terenów dzia alno ci 
gospodarczej w obr bie miasta i gminy Miko ajki w urz dzenia do odprowadzania i 
oczyszczania cieków, 

e) zastosowanie systemu rozdzielczego kanalizacji z odprowadzeniem cieków sanitarnych do 
wysokoefektywnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, 

f) konieczno  uzbrojenia terenu poprzez jednoczesn  budow  sieci wodoci gowej i 
sanitarnej, 

g) dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej mo liwa jest z uwagi na du  wydajno  
zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni cieków w Miko ajkach, 
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h) wyposa enie w kanalizacj  sanitarn  oraz urz dzenia do oczyszczania cieków terenów 
proponowanych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej, us ugowej i dzia alno ci 
gospodarczej, 

i) bezwzgl dne obj cie kanalizacj  budownictwa wielorodzinnego, obszarów zabudowy 
zwartej i skupionej, szkó , przedszkoli, o rodków zdrowia, terenów przemys owych i 
us ugowych, 

j) enie do maksymalnego wykorzystania istniej cej sieci kanalizacji miejskiej i 
przepompowni, 

k) tworzenie systemów umo liwiaj cych odprowadzenie jak najwi kszej ilo ci cieków do 
oczyszczalni oraz tworzenie systemów elastycznych przystosowanych do mo liwo ci 
realizacji kanalizacji etapami, 

l) stosowanie w miar  mo liwo ci kanalizacji grawitacyjnej lub mieszanej: grawitacyjno-
ci nieniowej, 

m) przeciwdzia anie powstawaniu nadmiernie rozdrobnionych lokalnych systemów, 
n) enie do unifikacji urz dze  do oczyszczania cieków, 
o) obszar gminy znajduj cy si  w granicach udokumentowanego G ównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Wielkie Jeziora Mazurskie nr 206, nale y obj  sieci  kanalizacji sanitarnej w 
pierwszej kolejno ci, 

p) uwzgl dnianie przy realizacji oczyszczalni nast puj cych wymaga : 
 zapewnienie wysokiego efektu oczyszczania cieków, g ównie zanieczyszcze  
organicznych i zwi zków biogennych, 

 bezwzgl dne spe nianie norm dotycz cych klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny 
odpowiada cieki wprowadzane do wód lub do ziemi, zgodnie z obwi zuj cymi 
przepisami, 

 dostosowanie gospodarki osadami do warunków lokalnych, 
 stosowanie nowoczesnych rozwi za  technologicznych i konstrukcyjnych zapewniaj cych: 
minimaln  uci liwo  dla otoczenia, du  niezawodno  eksploatacyjn , ma e 
zapotrzebowanie terenu pod oczyszczalnie, mo liwo  realizacji inwestycji w miar  
potrzeb, 

 enie do ustanawiania rzeczywistych stref ochronnych dla oczyszczalni na podstawie 
przepisów odr bnych. 

q) okre la si  nast puj  hierarchi  potrzeb w zakresie systemów kanalizacyjnych i 
zwi zanych z nimi oczyszczalni cieków: kanalizacj  deszczow , szczególnie na terenach 
gdzie udzia  powierzchni uszczelnionych jest znacz cy. Mo e by  ona rozwi zywana 
wycinkowo w zale no ci od potrzeb (ci gi komunikacyjne, place, parkingi, uszczelnione 
tereny przemys owe, us ugowe itd.) i przebiega  do najbli szych odbiorników. W przysz ci 
nale y zaprojektowa  system kanalizacji deszczowej (z odpowiednimi zabezpieczeniami ) w 
pierwszej kolejno ci dla Miko ajek. 
 

ZAOPATRZENIE W GAZ 
 
 W zakresie zaopatrzenia w gaz, uwzgl dniaj c potrzeby lokalne, projekt studium okre la 
nast puj ce kierunki rozwoju: 

a) wszelkie inwestycje nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi; 
b) opracowanie koncepcji programowej gazyfikacji miasta Miko ajki uwzgl dniaj cej przede 

wszystkim potrzeby ogrzewania istniej cych i projektowanych do budowy obiektów, 
c) infrastruktur  gazow  nale ny projektowa  z uwzgl dnieniem docelowych parametrów 

technicznych umo liwiaj cych obs ug  przewidywanych u ytkowników, 
d) doprowadzenie gazu ziemnego przewiduje si  z istniej cej sieci gazowej z uwzgl dnieniem 

po cze  systemowych z sieciami gazowymi w s siednich ulicach, 
e) dopuszcza si  utrzymanie istniej cej infrastruktury ogólnomiejskiej lub przeznaczonej do 

przebudowy, do czasu jej wyeksploatowania. 
 
GOSPODARKA ODPADAMI 
 

  W zakresie gospodarki odpadami projekt studium okre la nast puj ce zasady i kierunki 
rozwoju: 
a) usprawnienie istniej cego systemu zbierania i transportu odpadów na sk adowisko odpadów 

w miejscowo ci Polska Wie  w gminie Mr gowo, 
b) kontynuacja realizacji za  Zwi zku Gmin „Czyste Mazury”, do którego nale y miasto i 

gmina Miko ajki, 
c) wdra anie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów, 
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d) poprawa organizacji odbioru odpadów z terenów, gdzie prowadzone s  intensywne formy 
turystyki i rekreacji (szczególnie wzd  szlaku Wielkich Jezior Mazurskich). 
 

ZAOPATRZENIE W ENERGI  ELEKTRYCZN   
 

  W zakresie zaopatrzenia miasta i gminy Miko ajki w energi  elektryczn  projekt studium 
okre la nast puj ce zasady i kierunki dzia ania:  
a) wszelkie inwestycje nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi; 
b) na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w celu ograniczenia uci liwo ci urz dze  

elektroenergetycznych nale y:  
 zrezygnowa  z prowadzenia linii 110 KV przez teren Parku, budowa  nowe linie 

redniego i niskiego napi cia jako kablowe, nowe i modernizowane stacje 
transformatorowe wykonywa  jako kubaturowe, wkomponowane w zabudow , 

 przy planowaniu remontów i modernizacji istniej cych linii napowietrznych 
nale y projektowa  jako kable podziemne. W pierwszej kolejno ci powinny by  
uwzgl dnione odga zienia lub linie na ci gach przelatuj cego ptactwa w 
okolicach jeziora uknajno, Wo nic i jeziora Lisiny, 

 na terenie rezerwatu Krutynia, Jeziora Lisiny nale y wymieni  napowietrzne 
linie elektroenergetyczne na linie kablowe podziemne. 

 
ROZMIESZCZENIE URZ DZE  WYTWARZAJ CYCH ENERGI  Z ODNAWIALNYCH RÓDE  ENERGII O MOCY 
PRZEKRACZAJ CEJ 100 KW 

 
W zakresie rozmieszczenia urz dze  wytwarzaj cych energi  z odnawialnych róde  energii 

o mocy przekraczaj cej 100 kW projekt studium okre la nast puj ce zasady i kierunki dzia ania: 
a) wprowadza si  zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy przekraczaj cej 100kW,  
b) dopuszcza si  realizacj  biogazowni oraz instalacji wykorzystuj cych energi  s oneczn , 

przy  czym  obszar  i  strefa  ochronna  musi  znajdowa  si  w  granicach  gminy  Miko ajki  i  
jednocze nie poza granicami Mazurskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, 

c) dla inwestycji postuluje si  realizacj  planu miejscowego, którego granice powinny zawiera  
obszary i strefy ochronne zwi zane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu 
terenów, 

d) studium ustala minimaln  stref  ochronn  od projektowanych urz dze  wytwarzaj cych 
energi  z  odnawialnych  róde  energii  o  mocy  przekraczaj cej  100  kW  jako  500  m  od  
terenów zabudowy mieszkaniowej i us ugowej o niskiej i wysokiej intensywno ci 
oznaczonych jako stan istniej cy i kierunki rozwoju na rysunku studium, 

e) inwestycje nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi. 
 

1.3.3.5. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B   
INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM 

 
W zakresie inwestycji publicznych s cych realizacji lokalnych celów publicznych 

proponuje si  finansowanie ze rodków bud etu gminy przy udziale rodków zewn trznych 
dofinansowaniu b  w ca ci z bud etu gminy – nast puj cych przedsi wzi : 

1. W zakresie komunikacji: 
a) uzupe nienie i modernizacj  podstawowego uk adu drogowego, 
b) rozbudow  systemu parkingów w Miko ajkach oraz na terenach koncentracji ruchu 

turystycznego, 
c) budow cie ek rowerowych znaczeniu lokalnym, 

2. W zakresie infrastruktury technicznej: 
a) kontynuacj  rozbudowy wiejskiej sieci wodoci gowej, 
b) zmian  systemu ogrzewania w kot owniach miejskich oraz w szko ach 

podstawowych: w Baranowie i Olszewie, 
c) realizacj  koncepcji programowej gazyfikacji miasta i gminy Miko ajki, 
d) budowa kanalizacji deszczowej dla miasta Miko ajki. 

3. W zakresie urz dze  i obiektów us ugowych: 
a) rozbudow  szko y podstawowej i Zespo u Szkó  w Miko ajkach, 
b) budow  obiektów sportowych (stadion sportowy, basen, itp.) przy zespole szkó  w 

Miko ajkach, 
c) rewitalizacj  obszaru zabudowy ródmiejskiej cznie z terenami nadbrze nymi w 

mie cie Miko ajki, 
d) rewitalizacj  terenów przestrzeni publicznej po onych na terenie ca ego miasta i 

gminy Miko ajki. 
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4. W zakresie ochrony zasobów rodowiska kulturowego:  
a) remonty i rewitalizacj  obiektów zabytkowych w celu ich udost pniania dla us ug 

publicznych i turystycznych. 
5. W zakresie mieszkalnictwa: 

e) budow  mieszka  socjalnych b  uzyskiwanie ich w drodze adaptacji innych 
obiektów. 

 
1.3.3.6. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B   

INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM 
 
Do zada  ponadlokalnych wynikaj cych z opracowywanych programów wojewódzkich oraz 

innych opracowa , w tym tak e wynikaj ce z przyj tych w planie zagospodarowania województwa 
warmi sko-mazurskiego kierunkach rozwoju nale : 

a) przebudowa drogi krajowej nr 16, do parametrów klasy GP, 
b) budowa linii energetycznej wysokiego napi cia 110 kV E k – Orzysz – Miko ajki, 
c) przebudowa dróg uk adu podstawowego do wymaganych klas technicznych, 
d) uzupe nienie mi dzynarodowych tras rowerowych, trasami mi dzyregionalnymi, 

regionalnymi i lokalnymi, wyznaczanymi przez samorz dy, 
e) budowa ponadlokalnych urz dze  infrastruktury technicznej. 

Wed ug planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-mazurskiego 
uchwalonego przez Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego Uchwa  Nr XXXIII/505/02 z dnia 
12 lutego 2002 r. w granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki nie przewiduje si  
realizacji zada  rz dowych. 
 

1.3.3.7. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST  
SPORZ DZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW ODR BNYCH 

 
 Na terenie miasta i gminy Miko ajki nie przewiduje si  wyznaczenia obszarów 
wymagaj cych przeprowadzenia scalenia i podzia u nieruchomo ci. 
 Na terenie miasta i gminy Miko ajki nie przewiduje si  wyznaczenia obszarów 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni powy ej 2000 m2. 
  Na terenie miasta i gminy wyró nia si  nast puj ce obszary przestrzeni publicznej, które 
powinny podlega  szczególnej polityce przestrzennej samorz du w zakresie ich ukszta towania: 

a) tereny obejmuj ce ródmie cie ograniczone ul. 3 Maja, ul. Kajki, lini  nadbrze  
jeziora Miko ajskiego, mostem dla pieszych, mostem drogowym (droga krajowa nr 
16) oraz pl. Ko cielnym. 

b) park zlokalizowany pomi dzy ul. 3 Maja, ul. Kolejow  oraz ul. Szkoln , 
c) park po ony wzd  ul. Warszawskiej ograniczony ul. Mr gowsk  oraz ul. 

Spacerow , 
d) teren us ug rekreacji i sportu w miejscowo ci Prawdowo (tor rajdowy), 
e) teren specjalny obejmuj cy projektowane l dowisko zlokalizowane na zachód od 

drogi krajowej nr 16 w pobli u miejscowo ci Wo nice. 
 

1.3.3.8. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA  
SPORZ DZI  MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 W  projekcie  studium  okre la  si  nast puj ce  obszary,  dla  których  gmina  zamierza  
sporz dzi  miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

a) w obr bie strefy polityki przestrzennej II: 
 tereny zabudowy mieszkaniowej i us ugowej projektowane na terenach 

niezainwestowanych, 
 tereny zabudowy dzia alno ci gospodarczej, o ile wyst pi potrzeba realizacji wi kszych 

zak adów 
b) w obr bie strefy polityki przestrzennej III: 
 w  obr bie  wsi:  Ze wagi,  Inulec,  Stare  Sady,  Ta ty,  Jora  Wielka,  Dybowo  w  zwi zku  z  

rozwojowym charakterem wsi turystyczno - wypoczynkowych, 
 w obr bie wsi, w przypadku wyst pienia wzmo onej aktywno ci inwestycyjnej objawiaj cej 

si  mi dzy innymi zwi kszon  liczb  wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

 teren specjalny obejmuj cy projektowane l dowisko zlokalizowane na zachód od drogi 
krajowej nr 16 w pobli u miejscowo ci Wo nice. 
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1.3.3.9. USTALENIA DOTYCZ CE KIERUNKÓW I ZASAD KSZTA TOWANIA ROLNICZEJ  
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

 
W granicach miasta i gminy Miko ajki na terenach u ytkowanych rolniczo nale y: 

a) chroni  gleby o wysokich klasach bonitacyjnych z wyj tkiem obszarów wskazanych na 
rysunku studium jako kierunki rozwoju do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, 

b) gleby o niskich klasach bonitacyjnych nale y przeznaczy  pod zalesienie, 
c)  do powi kszania powierzchni gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzro cie 

towarowo ci produkcji rolnej, 
d) utrzyma  urozmaicon  struktur  u ytków rolnych, 
e)  do utrzymania prawid owych (lub modyfikacji b dnych) granic rolno-le nych, 
f) utrzyma  zadrzewienia i zakrzaczenia ródpolne, nieu ytki wodne. 

  
Na terenie obszarów chronionego krajobrazu, obowi zuj ce przepisy wprowadzaj  mi dzy innymi 
nast puj ce ustalenia: 

a) propagowanie w ród rolników dzia  zmierzaj cych do utrzymania trwa ych u ytków 
zielonych, 

b) maksymalne ograniczanie zmiany u ytków zielonych na grunty orne, 
c) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewie , zakrzewie , parków wiejskich, oraz kszta towanie 

zró nicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochron  istniej cych oraz formowanie 
nowych zadrzewie ródpolnych i przydro nych, 

d) melioracje  odwadniaj ce,  w  tym  regulowanie  odp ywu  wody  z  sieci  rowów,  dopuszczalne  
tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej. 

  
Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego zgodnie z planem ochrony nale y: 

a) na gruntach rolnych zaleca si  wprowadzenie programów rolno- rodowiskowych, 
b) na terenie Niwy polnej Wo nic i Dybowa nale y stosowa  program rolno- rodowiskowy z 

preferencj  utrzymania trwa ych u ytków zielonych oraz wprowadzi  zadrzewienia 
ródpolne. 

 
1.3.3.10. USTALENIA DOTYCZ CE KIERUNKÓW I ZASAD KSZTA TOWANIA LE NEJ  

PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 
  
 Na terenie Obszarów Chronionego Krajobrazu obowi zuj ce przepisy wprowadzaj  mi dzy 
innymi nast puj ce ustalenia: 

a) utrzymanie ci ci i trwa ci ekosystemów le nych 
b) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli onym do naturalnego istniej cych ródle nych 

cieków, mokrade , polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, 
c) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ce i nowe cie ki edukacyjno-przyrodnicze 
wyposa one w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z 
otoczeniem. 

  
 Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego zakres prac w zakresie gospodarki le nej i 
ochrony lasu obejmuje: 

a) zakaz osuszania naturalnych terenów podmok ych i wilgotnych, torfowisk, 
b) utrzymywanie stabilnych stosunków wodnych w celu utrzymania jak najwi kszej 

ró norodno ci biologicznej, 
c) utrzymanie siedlisk natura 2000  
d) zakaz zalesiania istniej cych k ródle nych, 
e) na terenie rezerwatów przyrody oraz Pó wyspu Kusnort gospodarka le na powinna by  

realizowana wg zasad dla lasów cennych przyrodniczo, 
f) na terenie rezerwatu Jezioro uknajno oraz Krutynia w granicach lasów na terenach 

podmok ych nale y utrzyma  ca kowite wy czenie z zabiegów. 
 
  W s siedztwie zwartych kompleksów le nych obszar i zakres proponowanych zalesie  
powinien obejmowa  jedynie grunty najs absze (klasy V i VI), zagro one erozj  lub zdegradowane. 
Grunty marginalne, nieprzydatne dla rolnictwa, mog  by  zalesiane lub pozostawione do naturalnej 
sukcesji pod warunkiem wykonania rozpoznania (ekspertyzy) w kierunku wykluczenia 
wyst powania na nich siedlisk z za cznika I Dyrektywy Siedliskowej, w tym ciep olubnych muraw 
napiaskowych i muraw kserotermicznych, wykszta caj cych si  na suchych piaszczystych glebach 
na stanowiskach o odpowiednich warunkach termicznych i ekspozycji s onecznej. Na terenie ca ej 
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gminy zaleca si  zachowanie i ochron  uk adu istniej cych drobnych p atów le nych. Nale y d  
do ustanowienia po cze  mi dzy nimi (ci ci przestrzennej), stanowi cych sie  po cze  
przyrodniczych. Zaleca si  zachowanie oraz wzbogacanie naturalnych form zadrzewie  
ródpolnych, w szczególno ci wzd  miedz, dróg, oraz cieków wodnych. 

Spo ród lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie gminy znajduj  si  
mi dzy innymi:  

a) HCVF 1.1.2. – obszary chronione w parkach krajobrazowych, 
b) HCVF 1.1. i 1.1.1. – obszary chronione w rezerwatach przyrody, 
c) HCVF 2.1. – kompleksy le ne odgrywaj ce znacz  rol  w krajobrazie, 
d) HCVF 3.1. – ekosystemy skrajnie rzadkie i gin ce marginalne z punktu wiedzenia 

gospodarki le nej, 
e) HCVF 3.1. – ekosystemy skrajnie rzadkie i zagro one w skali Europy, 
f) HCVF 4.1. – lasy wodochronne, 
g) HCVF 6.1. – lasy kluczowe dla to samo ci kulturowej lokalnej spo eczno ci. 

Funkcje pe nione przez poszczególne lasy determinuj  wszelkie czynno ci gospodarcze 
prowadzone na ich terenie. Zdecydowan  wi kszo  powierzchni gminy zajmuj  lasy gospodarcze, 
których celem jest zachowanie trwa ci lasu i zrównowa one wype nienie funkcji spo ecznych, 
ochronnych i produkcyjnych. 
 W ramach prowadzonej le nej przestrzeni produkcyjnej, oprócz wyznaczonych na rysunku 
studium  obszarów  przeznaczonych  na  zalesienia,  w  zale no ci  od  potrzeb  (ze  wzgl dów  
przyrodniczych b  gospodarczych) dopuszcza si  zalesienie innych terenów. 
 

1.3.3.11. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA POWODZI  ORAZ 
OBSZARY  OSUWANIA SI  MAS ZIEMNYCH 

 
W granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki nie wyst puj  obszary 

szczególnego zagro enia powodzi . 
W granicach administracyjnych gminy wyst puj  obszary osuwania si  mas ziemnych, 

które zosta y oznaczone na rysunku studium zgodnie dokumentami znajduj cymi si  w 
Wojewódzkim Archiwum Geologicznym w Olsztynie tj.: Katalogiem Osuwisk Województwo 
Olszty skie zrealizowanym przez Instytut Geologiczny i Zak ad Geologii In ynierskiej  w 1971 roku 
oraz Map  Osuwisk  zrealizowan  przez Instytut Geologiczny Zak ad Geologii In ynierskiej w 1970r. 

 
1.3.3.12. USTALENIA DOTYCZ CE OBIEKTÓW LUB OBSZARÓW, DLA KTÓRYCH  

WYZNACZA SI  W Z U KOPALIN FILAR OCHRONNY 
 
W granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki nie wyst puj  obiekty lub 

obszary, dla których wyznacza si  w z u kopaliny filar ochronny. 
W granicach administracyjnych gminy Miko ajki wyst puj  oznaczone na rysunku 

studium tereny górnicze Wo nice i Ze gi II. Dla terenu górniczego konieczne jest: 
 okre lenie warunków zachowania bezpiecze stwa powszechnego (zagro enia 

wodne, osuwiskowe, zagro enia po arowe itp.) spe nienie wymogów dotycz cych 
ochrony rodowiska, w tym: ochrony z a i obiektów budowlanych (optymalna 
gospodarka z em), 

 okre lenie uwarunkowa  zagospodarowania terenów górniczych oraz ograniczenie 
w ich u ytkowaniu, 

 wyznaczenie  pasów  ochronnych  zgodnie  z  Polsk  Norm  (w  tym  równie  w  
odniesieniu do terenów s siednich,  nieobj tych eksploatacj ), 

 wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw w oparciu o ustalony 
kierunek (rolny lub le ny) i warunki przeprowadzenia rekultywacji (m.in. dla z  
których przesta y obowi zywa  koncesje lub zosta y one wygaszone), 

 wprowadzenie zakazu wyznaczania nowej zabudowy mieszkaniowej. 
 

1.3.3.13. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW POMNIKÓW ZAG ADY I ICH STREF  
OCHRONNYCH ORAZ OBOWI ZUJ CE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA  
DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ 

 
W granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki nie wyst puj  obszary pomników 

zag ady i ich stref ochronnych w rozumieniu przepisów o ochronie terenów by ych hitlerowskich 
obozów zag ady. 
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1.3.3.14. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW WYMAGAJ CYCH PRZEKSZTA CE ,  
W TYM REWITALIZACJI 

 
 Na  terenie  gminy  Miko ajki  wyznacza  si  tereny  wymagaj ce  przekszta ce ,  w  tym  
rewitalizacji obejmuj ce tereny po by ych pa stwowych gospodarstwach rolnych w 
miejscowo ciach: Baranowo, Nowe Sady, Ta ty, Wo nice, Lelek, Pszczó ki, Grabówek.  

Na terenie miasta i gminy Miko ajki wyznacza si  nast puj ce tereny wymagaj ce 
rewitalizacji:  

a) ródmie cie miasta Miko ajki, 
b) teren po ony pomi dzy torami kolejowymi, Jeziorem Ta ty a ul. Jaros awa Henryka 

browskiego (wskazuje si  po czenie tego tereny ze ródmie ciem, poprzez utworzenie 
ci gu pieszego przebiegaj cego wzd  brzegu jezior Ta ty i Miko ajskiego). 

 
1.3.3.15. USTALENIA DOTYCZ CE TERENÓW ZAMKNI TYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

 
W granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki wyst puj  tereny zamkni te, przez 

które przebiegaj  linie kolejowe. W granicach terenów zamkni tych obowi zuj  przepisy odr bne. 
Nie wyznacza si  stref ochronnych dla istniej cych terenów zamkni tych. 
 

1.3.3.16. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW ORAZ ZASADY OCHRONY RODOWISKA  
I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

 
Na terenie miasta i gminy Miko ajki ochron  prawn  obj to nast puj ce obszary i obiekty: 
 

1) Rezerwaty przyrody: 
 Rezerwat „Jeziora uknajno" – faunistyczny (ornitologiczny), obejmuj cy eutroficzne jezioro 

wraz z przylegaj cym do niego obszarem. 
 Rezerwat „Czapliniec" – cis y, faunistyczny (ornitologiczny). 
 Rezerwat „Jeziora Lisiny" – florystyczny, chroni ródle ne zarastaj ce jezioro ze stanowiskiem 

oci wiechowatej. 
 Rezerwat „Krutynia" – le ny, ochron  obj to naturalny krajobraz polodowcowy z 

ekosystemami wodnymi, torfowiskowymi i le nymi.  
Zasady gospodarowania w rezerwatach oraz obowi zuj ce na ich terenie zakazy okre laj  przepisy 
dotycz ce ochrony przyrody.  
 

2) Mazurski Park Krajobrazowy 
Zasady funkcjonowania okre la Rozporz dzenie Nr 9 Wojewody Warmi sko – Mazurskiego z 

dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zasady precyzuje Plan 
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

 
3) Obszary chronionego krajobrazu 

 OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, 
 OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, 
 OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód. 

 
Zasady funkcjonowania wy ej wymienionych obszarów chronionego krajobrazu reguluje: 

 Rozporz dzenie Nr 21 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa 
warmi sko-mazurskiego, 

 Rozporz dzenie  Nr  136  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  12  listopada  2008  r.  w  
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Wschód, 

 Rozporz dzenie Nr 158 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Zachód, 

 Uchwa a nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 
2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich. 
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4) Pomniki przyrody 

Lp Nr ew. Obiekt Lokalizacja Akt prawny 

1 3 lipa drobnolistna Tilia cordata - 6 szt. Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 16 poz. 
118 z 1985 r. Zarz. Nr 18/85 
Woj. Suw. z 18.06.1985 r. 

2 114 b szypu kowy Quercus robur - 2 szt.  RLS 16/92/52 z 29.12.1952 r. 

3 115 
(55*) 

b szypu kowy Quercus robur - 5 szt.  RLS 16/55/52 z 29.12.1952 r. 

4 116 
(323*) 

stanowisko k oci Jezioro Lisiny NR 323/66 z 05.01.1966 r. 

5 117 
(167*) 

az narzutowy  pó wysep Kusnort Lb 157/56 z 16.07.1956 r. 

6 118 
(359*) 

b szypu kowy Quercus robur - 8 szt. m. Miko ajki, pl. Wolno ci 1 NR 359/74 z 14.06.1974 r. 

7 544 kasztanowiec bia y Aesculus 
hippocastanum 

m. Miko ajki, przy ul. 3-go 
Maja, obok targowiska 

Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 
510 z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 
Woj. Suw. z 14.12.1998 r. 

8 545 ywotnik olbrzymi Thuja occidentalis Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 
510 z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 
Woj. Suw. z 14.12.1998 r. 

 
5) ytki ekologiczne 

Lp Nazwa Pow. [ha] Cel ochrony Akt prawny 

1 Torfowisko 
Ze ga 

4,25  Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego, jest zachowanie 
stanowiska wierzby borówkolistnej 
wyst puj cej na torfowisku 
przej ciowym poro ni tym 
drzewostanem sosnowym. 

Rozporz dzenie Nr 87 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Torfowisko Ze ga" Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r.  
Nr 105, poz. 1720  

2 Prawdowskie 
Wzgórze 

1,5 Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego, jest zachowanie 
stanowiska rojnika pospolitego. 

Rozporz dzenie Nr 28 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Prawdowskie Wzgórza" 
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r.  
Nr 105, poz. 1661  

3 Ba yna 14,30 
gm. Miko ajki 
13,43 
gm. Piecki  
0,87) 

Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego jest zachowanie 
torfowiska b cego miejscem 
wyst powania ba yny czarnej. 

Rozporz dzenie Nr 19 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Ba yna" Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1652  

4 Osa 207,14 Ochron  obj to tereny otwarte i 
pó otwarte w pobli u jeziora uknajno, 
stanowi ce wa ne tereny bytowania i 
erowisk rzadkich gatunków ptaków 

oraz trasy migracji rzadkich p azów. 

Rozporz dzenie nr 3 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 6 marca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego „Osa” Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2009 r. Nr 37,  
poz. 621  

5 Polder 
Wo nice 

86,90 Ochron  obj to tereny otwarte i 
pó otwarte w pobli u jeziora uknajno, 
stanowi ce wa ne tereny bytowania i 
erowiska rzadkich gatunków ptaków, 

szczególnie w okresie w drówek 
wiosennych i jesiennych,  a tak e trasy 
migracji rzadkich p azów. 

Rozporz dzenie nr 4 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 6 marca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego „Polder Wo nice” Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. z 2009 r.  
Nr 37, poz. 622 

 
6) Obszary NATURA 2000 

 obszar Natura 2000 Jezioro uknajno (kod obszaru PLB 280003),  
 obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008) ostoje ptasie o randze 

europejskiej i krajowej. 
 obszar  Natura  2000  Bagna  Nietlickie  (kod  obszaru  PLB  280001)  ostoja  ptasia  o  randze  
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europejskiej. 
 obszar Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru PLH 280048) jako projektowany obszar 

zatwierdzony  przez  Komisj  Europejsk  w  drodze  decyzji,  stanowi  obszar  maj cy  
znaczenie dla Wspólnoty. Szczególnie cenne s  zachowane w naturalnym stanie 
zbiorowiska ro linne, zw aszcza gr du subkontynentalnego, dystroficznych zbiorników 
wodnych, torfowisk przej ciowych i trz sawisk. 

 obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja wia Baranowo (kod obszaru PLH 280055) jako 
projektowany obszar zatwierdzony przez Komisj  Europejsk  w drodze decyzji, stanowi 
obszar maj cy znaczenie dla Wspólnoty. Teren pagórkowaty z licznymi zag bieniami, 
oczkami ródle nymi i ródpolnymi, stanowi cymi dogodne siedlisko dla wia b otnego.  

W granicach obszarów Natura 2000 obowi zuj  zakazy, nakazy i ograniczenia wynikaj ce: 
 z przepisów o ochronie przyrody i przepisów wykonawczych, 
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie  ochrony  dzikiego  ptactwa  -  wcze niej  dyrektywa  Rady  79/409/EWG  z  dnia  2  
kwietnia  1979  r.  w  sprawie  ochrony  dzikiego  ptactwa  -  okre la  kryteria  do  wyznaczania  
ostoi dla gatunków ptaków zagro onych wygini ciem,  

 Dyrektywa  Rady  92/43/EWG  z  dnia  21  maja  1992  r.  w  sprawie  ochrony  siedlisk  
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory - ustala zasady ochrony pozosta ych gatunków 
zwierz t, a tak e ro lin i siedlisk przyrodniczych oraz procedury ochrony obszarów 
szczególnie wa nych przyrodniczo.  

Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody zabrania si   podejmowania dzia  mog cych, osobno 
lub w po czeniu z innymi dzia aniami, znacz co negatywnie oddzia ywa  na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególno ci: 

 pogorszy  stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, dla których 
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

 wp yn  negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta  wyznaczony obszar Natura 
2000, lub 

 pogorszy  integralno  obszaru Natura 2000 lub jego powi zania z innymi obszarami.  
 
 Na terenie gminy i miasta Miko ajki planowane jest utworzenie nast puj cych obszarów 
chronionych: 

 rezerwat „Kusnort” 
 sie  EKONET. 

 
 1.3.3.17. USTALENIA DOTYCZ CE OBSZARÓW I ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
   I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ 

 
Zgodnie z przyj tymi celami rozwoju przestrzennego miasta i gminy Miko ajki przedmiotem 

ochrony w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej s : 
 obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków: 

 

Lp ID 
rej. Miejscowo  / ulica Numer Obiekt Nr 

Rejestru 

OBSZAR WIEJSKI GMINY MIKO AJKI 

1 1214 BARANOWO  cmentarz ewangelicki A-2611 

2 1215 BARANOWO  cmentarz ewangelicki A-2612 

3 1123 BARANOWO  zespó  dworsko-parkowy (dwór, oficyna, park) A-3455 

4 4295 BARANOWO  pa ac cznie z parkiem A-88 

5 907 BARANOWO  park dworski wraz z przyleg ym terenem zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej 

A-2585 

6 1216 CUDNOCHY  cmentarz ewangelicki /przy szosie Cudnochy - Faszcze/ A-2613 

7 4305 DYBOWO  park podworski A-70 

8 919 DYBOWO  cmentarz ewangelicki A-2599 

9 5029 INULEC 4 chata drewniana A-1090 

10 4311 JORA MA A  wiatrak "ko lak" (nie istnieje) A-696 

11 920 JORA WIELKA  cmentarz ewangelicki wraz z alej  dojazdow   (przy szosie do 
aranek) 

A-2598 

12 892 LELEK  park dworski A-1990 

13 4546 NOWE SADY  cmentarz ewangelicki A-2592 
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14 823 OLSZEWO  cmentarz ewangelicki (z kwaterami nierzy) A-1681 

15 824 OLSZEWO  cmentarz ewangelicki A-1686 

16 1217 PRAWDOWO  cmentarz ewangelicki /przy drodze Prawdowo - Nowe Sady/ A-2614 

17 897 WO NICE  park dworski wraz z przyleg ym terenem zabudowy 
mieszkalnej i gospodarczej 

A-1987 

18 649 WO NICE 35 cha upa A-1310 

19 4388 ZE GI 27 cha upa A-1046 

OBSZAR MIASTA MIKO AJKI 

1 1026 DYBOWSKA  cmentarz ydowski A-3227 

2 842 KOLEJOWA  cmentarz komunalny /d. ewangelicki/ A-1697 

3 797 KAJKI  ko ció  parafialny p.w. Matki Boskiej Ró cowej z 
przylegaj cym budynkiem 

A-1606 

4 4324 wed ug za cznika  rozplanowanie i zabudowa rynku staromiejskiego A-81 

5 647 wed ug za cznika  cz  miasta Miko ajek  A-1311 

6 798 3 MAJA 001 budynek mieszkalny A-1611 

7 675 3 MAJA 006 budynek biurowo-us ugowy A-1429 

8 733 3 MAJA 009 budynek us ugowo-mieszkalny A-1479 

9 674 3 MAJA 011 budynek mieszkalny A-1428 

10 682 3 MAJA 012 dom A-1434 

11 773 3 MAJA 014 budynek mieszkalny A-1427 

12 772 3 MAJA 016 budynek mieszkalny A-1435 

13 770 3 MAJA 017 budynek mieszkalny A-1437 

14 681 3 MAJA  dawna kostnica A-1433 

15 819 KAJKI 001A budynek mieszkalno-us ugowy A-1665 

16 735 KAJKI 002 budynek mieszkalny A-1486 

17 734 KAJKI 003 budynek mieszkalny A-1485 

18 731 KAJKI 004 budynek mieszkalno-us ugowy A-1488 

19 818 KAJKI 005 budynek mieszkalno-us ugowy A-1659 

20 732 KAJKI 006 budynek mieszkalny A-1483 

21 759 KAJKI 008 budynek mieszkalny A-1450 

22 762 KAJKI 009 budynek mieszkalno-us ugowy A-1446 

23 760 KAJKI 010 budynek mieszkalny A-1447 

24 761 KAJKI 011 budynek mieszkalny A-1448 

25 745 KAJKI 012 budynek mieszkalny A-1470 

26 736 KAJKI 016 budynek mieszkalny A-1477 

27 763 KAJKI 017 budynek mieszkalny A-1445 

28 737 KAJKI 021 budynek mieszkalno-us ugowy A-1487 

29 741 KAJKI 023 budynek mieszkalny A-1478 

30 817 KAJKI 024 budynek mieszkalny A-1660 

31 4524 KAJKI 026 dom A-1664 

32 739 KAJKI 027 budynek mieszkalny A-1475 

33 816 KAJKI 030 budynek mieszkalny A-1661 

34 815 KAJKI 035 budynek mieszkalny A-1662 

35 1054 KAJKI 046A budynek mieszkalny A-3187 

36 813 KAJKI 062 budynek mieszkalny A-1663 

37 1053 KAJKI 064 budynek mieszkalny A-3188 

38 743 KAJKI 067 budynek mieszkalny A-1472 

39 738 KAJKI 077 budynek mieszkalny A-1474 

40 757 KAJKI 083 budynek mieszkalny A-1452 
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41 756 KAJKI 083 A dom A-1454 

42 755 KAJKI 083B budynek mieszkalny A-1453 

43 758 KAJKI 085 budynek mieszkalny A-1451 

44 740 KAJKI 096 budynek mieszkalny A-1476 

45 742 KAJKI 100A budynek mieszkalny A-1471 

46 764 KAJKI 102 budynek mieszkalny A-1439 

47 765 KAJKI 104 budynek mieszkalny A-1444 

48 744 KAJKI 106 dom A-1473 

49 679 KOLEJOWA  kaplica cmentarna A-1433 

50 810 KOLEJOWA 015 magazyn zbo owy A-1667 

51 680 KOWALSKA 002 A budynek mieszkalny A-1432 

52 678 MR GOWSKA 001 budynek mieszkalny A-1431 

53 677 MR GOWSKA 003 budynek mieszkalny A-1426 

54 676 MR GOWSKA 004 dom mieszkalny A-1430 

55 1052 OKR NA 006 budynek mieszkalny A-3189 

56 4323 PLAC KO CIELNY  ko ció  ewangelicki z wyposa eniem wn trza i plebani  A-89 

57 730 PLAC KO CIELNY 026 ko ció  ewangelicko-augsburski w. Trójcy A-1482 

58 771 PLAC KO CIELNY 022 budynek mieszkalny A-1436 

59 4325 PLAC KO CIELNY 024 dom A-1442 

60 768 PLAC WOLNO CI 001 budynek mieszkalny A-1440 

61 792 PLAC WOLNO CI 004 budynek mieszkalno-us ugowy A-1608 

62 791 PLAC WOLNO CI 006 budynek mieszkalno-us ugowy A-1609 

63 790 PLAC WOLNO CI 007 budynek mieszkalny A-1610 

64 767 PLAC WOLNO CI 008 budynek mieszkalno-us ugowy A-1441 

65 766 PLAC WOLNO CI 011 budynek mieszkalny A-1443 

66 812 PLAC WOLNO CI 012 budynek mieszkalno-us ugowy A-1658 

67 811 PLAC WOLNO CI 013 budynek us ugowy A-1666 

68 802 PLAC WOLNO CI 014 budynek mieszkalno-us ugowy A-1607 
 

 obiekty i obszary wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.  

Projekt studium okre la nast puj ce zasady i kierunki dzia ania obszarów i obiektów 
obj tych ochron  konsewatorsk : 

a) ochron  uk adu przestrzennego przed przekszta ceniami oraz ochron  obiektów i zespo ów 
zabytkowych prawnie chronionych i ich otoczenia przed zmianami mog cymi spowodowa  
degradacj  ich warto ci historycznych, estetycznych i architektonicznych, 

b) na  prace  prowadzone  w  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  i  w  ich  otoczeniu  oraz  w  
obszarach wpisanych do rejestru zabytków nale y uzyska  pozwolenie w ciwego organu, 

c) wobec inwestycji budowlanych w odniesieniu do obiektów i obszarów znajduj cych si  w 
ewidencji zabytków, ale nie obj tych wpisem do rejestru zabytków nale y uzyska  
uzgodnienie lub pozytywn  opini  w ciwego organu,  

d) obj cie ochron  historycznej sieci ulic i placów, historycznego sposobu zabudowy miasta i 
poszczególnych posesji, historycznych dominant przestrzennych i ich otoczenie oraz osi 
widokowych,  

e) w przypadku nowej zabudowy obowi zuje zasada ochrony ekspozycji historycznej 
zabudowy i poszczególnych budynków historycznych, 

f) porz dkowanie i rehabilitacj  istniej cych za  parkowych i cmentarzy, 
g) dopuszczenie do modernizacji istniej cej zabudowy oraz lokalizacji nowej zabudowy pod 

warunkiem uwzgl dnienia tradycyjnych form zabudowy i zasad kompozycji uk adu 
przestrzennego, 

h) uwzgl dnienie przy ustalaniu przeznaczania i zasad zagospodarowania terenów w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub podejmowaniu decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu, szczegó owych 
wskaza  konserwatorskich obejmuj cych: 

 ochron  uk adu przestrzennego, 
 zachowanie obiektów i zespo ów projektowanych do obj cia oraz ich formy 
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architektonicznej przed przekszta ceniami prowadz cymi do obni enia 
warto ci historycznych, estetycznych i architektonicznych, 

i) w celu zachowania istniej cych warto ci krajobrazu kulturowego na ca ym obszarze gminy, 
przy wznoszeniu nowych obiektów budowlanych nale y stosowa  formy architektury 
tradycyjnej, zharmonizowanej z zabudow  istniej  i otaczaj cym krajobrazem. 

j) zmiany w strukturze w asno ci gruntów, powinny w miar  mo liwo ci uwzgl dnia  dawn  
struktur  w adania, co pozwoli oby przywróci  tradycyjny charakter kulturowy przestrzeni. 

 
W odniesieniu do zabytków architektury, zabytków archeologicznych, zabytków parkowych i 

cmentarnych, zabytków techniki studium ustala nast puj ce zasady i kierunki dzia ania: 
a) w odniesieniu do zabytków architektury, zabytków techniki zakazuje si  dokonywania zmian 

mog cych doprowadzi  do utraty warto ci zabytkowej (wyburzania, nadbudowy, zmian 
kszta tu dachów, zmian rodzaju pokrycia dachowego, zmian w obr bie elewacji, z 
wy czeniem prac adaptacyjnych uwzgl dniaj cych walory zabytkowe obiektów, 
dokonanych na podstawie wytycznych konserwatorskich oraz zmian wynikaj cych z ustale  
zdobytych na podstawie bada  naukowych i konserwatorskich), 

b) w odniesieniu do zabytków architektury, zabytków techniki ochronie podlega kszta t i rodzaj 
pokrycia dachów, artykulacja i sposób opracowania elewacji (w tym stolarki otworowej jako 
jednego z elementów wystroju elewacji), 

c) w odniesieniu do zabytków archeologicznych ochronie podlegaj  nawarstwienia kulturowe 
miasta  i  gminy  Miko ajki,  a  wszelkie  prace  ziemne  podejmowane  na  ich  terenie  nale y  
poprzedzi  badaniami archeologicznymi lub prowadzi  pod nadzorem archeologicznym, na 
które nale y uzyska  pozwolenie w ciwego organu, 

d) w odniesieniu do zabytkowych parków  i  cmentarzy  ochron  nale y obj  drzewostan, 
elementy ma ej architektury,   nagrobki,   ogrodzenia,   kompozycj  przestrzenn , 

e) wszystkie inwestycje budowlane oraz dzia ania mog ce prowadzi  do zmiany wygl du 
budynków lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków historycznych lub mog ce 
narusza  ich ekspozycj , w tym monta  wszelkiego rodzaju urz dze  technicznych, tablic i 
reklam wymagaj  uzyskania pozwolenia w ciwego organu, 

f) w odniesieniu do nowej zabudowy obowi zuje zasada dostosowania do s siaduj cych 
obiektów historycznych o tej samej funkcji pod wzgl dem gabarytów, wysoko ci, bry y (w 
tym kierunku kalenicy, spadku po aci dachowych) oraz pokrycia dachów, formy 
architektonicznej, materia ów budowlanych (dachówka ceramiczna, ceg a, kamie , tynki o 
tradycyjnej fakturze, drewno), 

g) postuluje si , aby drog  powiatow  Miko ajki – uknajno uj  jako alej  typowan  do 
obj cia ochron  jako element krajobrazu kulturowego. 

 
W granicach administracyjnych miasta i gminy Miko ajki nie wyst puj  stanowiska 

archeologiczne wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków archeologicznych województwa 
warmi sko-mazurskiego. Wykaz stanowisk archeologicznych wyszczególnionych w systemie AZP z 
podzia em na obszary w uk adzie chronologiczno-kulturowym przedstawiono w tabeli 5 w 
dokumencie projektu studium.  
 
 

1.4. POWI ZANIE USTALE  ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM Z INNYMI  DOKUMENTAMI 
 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego uchwalony 
zosta  przez Sejmik Województwa Uchwa  Nr XXXIII/505/02 z dnia 12 lutego 2002r. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego pod k tem mo liwo ci adaptacyjnych do 
wymogów obecnego etapu rozwoju spo eczno-gospodarczego oraz predyspozycji do prze amywania 
recesji gospodarczej pozwoli a na wyodr bnienie na obszarze województwa stref polityki 
przestrzennej, dla których zosta y okre lone kierunki rozwoju i polityka przestrzenna. 

Cele zagospodarowania przestrzennego województwa wynikaj  z diagnozy prospektywnej 
rozwoju województwa. Stanowi  one definicj  przestrzenn  celów okre lonych w Strategii rozwoju 
spo eczno-gospodarczego województwa oraz  korelacj  z  celami  wynikaj cymi  z  Koncepcji polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju. 

W planie ustalono, e nadrz dnym celem, do którego nale y d  jest ukszta towanie 
rozwoju przestrzennego województwa tak, aby by o to atrakcyjne, przyjazne i wyj tkowe miejsce 
zamieszkania, wypoczynku oraz rozwoju spo eczno – gospodarczego w kraju i Europie. Osi gni cie 
tego nadrz dnego celu mo liwe b dzie poprzez realizacj  celów generalnych, a w ich ramach 
okre lonych celów strategicznych. W dziedzinie ochrony i racjonalnego kszta towania rodowiska 
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przyrodniczego, w tym dziedzictwa kulturowego cele te zosta y sformu owane w nast puj cy 
sposób: 

1. Zachowanie równowagi w rodowisku przyrodniczym; 
2. Ochrona walorów i warunków funkcjonowania, w tym ci ci przestrzennej systemów 

ekologicznych; 
3. Ochrona jako ci i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów rozwoju 

spo eczno – gospodarczego oraz zabezpieczenia zasobów wód w niezmienionym stanie dla 
przysz ych pokole ; 

4. Kszta towanie adu przestrzennego w systemach osadniczych, w celu tworzenia 
harmonijnego krajobrazu wspó czesnego; 

5. Ochrona przestrzeni niezurbanizowanej przed chaotyczn  zabudow  niszcz  walory 
krajobrazowe. 
Dla osi gni cia wymienionych celów przyj to w w/w planie nast puj ce naczelne zasady 

gospodarowania przestrzeni : 
 Utrzymanie w rozwoju zrównowa onym rodowiska przyrodniczego i zurbanizowanego 

poprzez zastosowanie w ciwej skali i stopnia koncentracji zagospodarowania przestrzeni; 
 Wielofunkcyjny rozwój struktur przestrzennych; 
 Nadrz dno  rozwoju jako ciowego nad ilo ciowym we wszystkich aspektach 

zagospodarowania przestrzennego. 
Dla osi gni cia wymienionych celów przyj to w zmianie studium nast puj ce naczelne zasady 

gospodarowania przestrzeni : 
 enie do osi gni cia adu przestrzennego poprzez racjonalne zagospodarowanie 

przestrzeni, ze szczególnym uwzgl dnieniem walorów architektonicznych i krajobrazowych 
oraz prawa w asno ci i walorów ekonomicznych przestrzeni. 

 Realizacj  zasad zrównowa onego rozwoju miasta i gminy, zapewniaj cego popraw  
jako ci ycia mieszka ców przy zachowaniu równowagi mi dzy aktywno ci  gospodarcz , a 
ochron rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 enie do zapewnienia mieszka com, w mo liwie najwi kszym stopniu, róde  utrzymania 
w obr bie miasta i gminy, g ównie przez aktywizacj  rozwoju funkcji wypoczynkowo-
turystycznej. 

 Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez rednie i ma e, nieuci liwe dla rodowiska zak ady 
us ugowe i produkcyjne. 

 Stymulacj  rozwoju rolnictwa, w tym ekologicznego, zmierzaj  do podnoszenia jego 
efektywno ci poprzez tworzenie warunków zbytu i przetwórstwa, popraw  struktury 
obszarowej gospodarstw indywidualnych.  

 Wyposa enia obszaru w infrastruktur  techniczn , stosownie do wyst puj cych potrzeb. 
 Przeciwdzia anie bezrobociu i ubo eniu mieszka ców, w szczególno ci poprzez wspieranie 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 
 Zapewnienie dogodnych warunków zamieszkania w dostosowaniu do potrzeb i aspiracji 

mieszka ców poprzez odpowiednie uzbrojenie terenu. 
 Podniesienie standardu us ug dla ludno ci, w tym równie  na potrzeby turystów oraz 

potencjalnych inwestorów. 
 Zapewnienie sprawnej obs ugi komunikacyjnej wewn trz miasta i gminy oraz powi zanie z 

terenami zewn trznymi. 
 Podniesienie standardu wyposa enia w infrastruktur  techniczn  i komunaln  stosownie do 

wyst puj cych potrzeb w zakresie: zaopatrzenia w wod  i odprowadzania cieków, dostaw 
gazu, elektroenergetyki, gospodarki odpadami oraz sieci teleinformatycznych. 

 Traktowanie ochrony rodowiska przyrodniczego jako nieroz cznej cz ci strategii 
ekorozwoju.  

 Zachowanie istniej cych, wybitnych w skali kraju, warto ci rodowiska przyrodniczego, z 
uwzgl dnieniem ich roli w ponadlokalnych systemach ekologicznych. 

 Zachowanie i wzbogacanie walorów turystycznych i wypoczynkowych jako zasobów 
systemu przyrodniczego, który stanowi jedno z potencjalnych róde  rozwoju 
ekonomicznego. 

 Zachowanie to samo ci kulturowej obszaru poprzez utrzymanie warto ciowych zasobów 
rodowiska kulturowego miasta i gminy oraz krajobrazu kulturowego obszaru. 

 Zachowanie krajobrazu otwartego gminy o wybitnych walorach przyrodniczych i 
krajobrazowych. 

 Rozszerzenie prawnej ochrony obiektów, zespo ów zabudowy, zieleni i systemu wodnego. 
 Podporz dkowanie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy wymaganiom adu 

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury. 
 Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych rodowiska. 
 Zachowanie walorów krajobrazowych i podniesienie walorów estetycznych terenu.  
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 Modernizacj  i uzupe nienie uk adu komunikacyjnego. 
 Ograniczenie konfliktów wynikaj cych z ró nych sposobów u ytkowania terenu. 
 Przeciwdzia anie rozproszeniu zabudowy na terenach wiejskich. 
 Przeciwdzia anie zabudowie i fragmentacji brzegów jezior. 

 
Projekt studium poprzez ustalone kierunki rozwoju, zasady ochrony rodowiska i jego 

zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej, a tak e kierunki modernizacji i rozbudowy 
uk adu komunikacji oraz uk adu sieci infrastruktury technicznej wpisuje si  w cele i za enia planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego. 
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2011 – 2014 Z 
UWZGL DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2015 – 2018 

Program ochrony rodowiska województwa zawiera opis uwarunkowa  wewn trznych oraz 
zewn trznych wynikaj cych z polityki ekologicznej pa stwa i zapisów dotycz cych ochrony 
rodowiska zawartych w obowi zuj cych dokumentach, strategiach i programach.  

 Celem strategicznym Programu (…) jest Ochrona zasobów naturalnych, poprawa jako ci 
rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego. Projekty studium jest zgodny z nast puj cymi 

priorytetami i kierunkami dzia  okre lonymi w Programie (…): 
Priorytet 1. Doskonalenie dzia  systemowych. 
Kierunki dzia : 

 Wzrost udzia u spo ecze stwa w dzia aniach na rzecz ochrony rodowiska. 
 Uwzgl dnianie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym. 
 Rozwój infrastruktury terenowej s cej poznawaniu przyrody: cie ek edukacyjnych, tras 

rowerowych, muzeów przyrodniczych i izb edukacyjnych. 
Priorytet 2. Zapewnienie ochrony  racjonalnego u ytkowania zasobów naturalnych. 
Kierunki dzia : 

 Ochrona przyrody i krajobrazu. 
o Rozwój form ochrony przyrody. 
o Zapewnianie integralno ci przyrodniczej województwa. 
o Ochrona i restytucja elementów rodzimej przyrody. 
o Ochrona ró norodno ci przyrodniczej w krajobrazie rolniczym. 
o Ochrona ró norodno ci przyrodniczej w krajobrazie miejskim. 

 Rozwijanie trwale zrównowa onej, wielofunkcyjnej gospodarki le nej. 
 Racjonalne gospodarowanie zasobami wody. 
 Ochrona przed powodzi . 
 Ochrona zasobów wód podziemnych. 
 Ochrona powierzchni ziemi. 
 ciwe gospodarowanie zasobami geologicznymi. 
 Ochrona klimatu. 

Priorytet 3. Poprawa jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego. 
Kierunki dzia : 

 Ograniczanie rodowiskowych zagro  zdrowia i ycia. 
 Poprawa jako ci powietrza poprzez redukcj  emisji SO2, NOx i py u drobnego z procesów 

wytwarzania energii poprzez: 
o likwidacj  lokalnych kot owni o du ej emisji i rozbudow  sieci ciep owniczej, 
o zamian  kot owni w glowych na obiekty niskoemisyjne, 
o instalowanie wysokosprawnych urz dze  ciep owniczych i budow  nowoczesnych 

sieci ciep owniczych, 
o instalowanie i modernizacja urz dze  ochrony powietrza, 
o prowadzenie kontroli prawid owo ci eksploatacji urz dze  energetycznych, 
o rozbudow  sieci gazowej (przesy owej i rozdzielczej) województwa, 
o zmniejszanie zapotrzebowania na energi : stosowanie energooszcz dnych 

technologii  
w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji budynków, wprowadzanie 
nowoczesnych systemów grzewczych w domach jednorodzinnych, zmniejszanie 
strat energii w systemach przesy owych (elektroenergetycznych i cieplnych); 

 Poprawa jako ci wód. 
 Doskonalenie gospodarki odpadami. 
 Ograniczanie oddzia ywania ha asu i pól elektromagnetycznych 

Ustalenia analizowanego projektu Studium wpisuj  si  w w/w kierunki dzia  i cele 
okre lone w w/w Programie ochrony rodowiska województwa warmi sko – mazurskiego na lata 
2011 – 2014 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2015 – 2018. 
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STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO DO ROKU 
2020 

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa jest cz ci  zintegrowanego 
planowania regionalnego. Sposobem prze enia celów strategicznych na przestrzenne jest ich 
odniesienie do trzech g ównych elementów zagospodarowania przestrzennego, jakimi s  
rodowisko przyrodnicze, osadnictwo i infrastruktura techniczna. W systemie tym strategia spe nia 

rol  za  rozwoju, okre la cele rozwoju oraz kierunki dzia , natomiast plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego okre la polityk  przestrzenn , której 
realizacja s y osi gni ciu celów rozwoju okre lonych w strategii.  
 Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa warmi sko-mazurskiego zawiera 
cel  nadrz dny  –  wizj ,  do  którego  nale y  d :  Zasobne  i  gospodarne  Warmia  i  Mazury  –  
regionem czystego powietrza, wód i ywno ci o wysokiej jako ci. 
 Jest to cel ponadczasowy, kumuluj cy wszystkie aspekty rozwoju spo eczno-gospodarczego 
charakterystyczne dla naszego regionu. Realizacji celu wizji s  cele g ówne o d ugim horyzoncie 
czasu. Zmieniaj  si  one lub tylko modyfikuj  wraz z rozwojem spo eczno-gospodarczym. W 
obecnie uchwalonej Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa warmi sko-
mazurskiego okre lony zosta  nast puj cy cel ówny: Rozwój Warmii i Mazur na rzecz spójno ci 
ekonomicznej, spo ecznej i przestrzennej w jednocz cej si  Europie. 
 Cel g ówny ma by  osi gni ty poprzez realizacj  wyszczególnionych w Strategii (...) celów 
strategicznych i operacyjnych oraz najwa niejszych dzia . Aspekt przestrzenny maj  nast puj ce 
cele strategiczne: 
1) Wzrost konkurencyjno ci gospodarki: 

a) Wzrost potencja u turystycznego. 
b) Wzrost liczby miejsc pracy. 

2) Wzrost aktywno ci spo ecznej. 
a) Wzrost dost pno ci mieszka . 
b) Wzrost aktywno ci bazy sportowo-rekreacyjnej. 
c) Poprawa jako ci i ochrony rodowiska. 

3) Wzrost liczby i jako ci powi za  sieciowych. 
a) Zwi kszenie zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej oraz wewn trznej spójno ci. 
b) Dostosowanie do potrzeb sieci no ników energii. 
c) Monitoring rodowiska. 

 Wy ej wymienione cele strategiczne znalaz y swoje odzwierciedlenie w zdefiniowanych 
celach zagospodarowania przestrzennego województwa, w polityce przestrzennej poprzez 
okre lenie zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania obszarów realizacji 
zada  s cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 
 Strategia wskazuje, e problemy dotycz ce gospodarki, zasobów ludzkich oraz 
infrastruktury i aspektów przestrzennych najbardziej widoczne s  na obszarach wiejskich, które 
jednocze nie pozbawione s  wielu atutów decyduj cych o mo liwo ciach oddolnego pobudzania 
rozwoju. S abo  wsi pod wzgl dem przedsi biorczo ci, zasobów ludzkich oraz wyposa enia 
infrastrukturalnego powoduje, e mieszka cy obszarów wiejskich s  zmuszeni poszukiwa  
alternatywnych róde  dochodów. Poprawa spójno ci wewn trznej województwa warmi sko-
mazurskiego oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych we wszystkich aspektach: 
ekonomicznym, przestrzennym i spo ecznym. 

Ustalenia analizowanego projektu Studium wpisuj  si  w w/w kierunki dzia  i cele 
okre lone w Strategii (…). 

 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2011 – 2016 

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmi sko-mazurskiego na lata 2011-2016 
stanowi  realizacj  przepisów Dyrektywy Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2008/98/WE z  dnia  19  
listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej niektóre dyrektywy,  jak równie  ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz  ustawy  z  dnia  13  wrze nia  1996  r.  o utrzymaniu 
czysto ci i porz dku w gminach. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmi sko-mazurskiego na lata 2011-2016 
obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie Warmii i Mazur oraz przywo onych 
na ten obszar, w szczególno ci odpady komunalne, odpady ulegaj ce biodegradacji, odpady 
opakowaniowe, odpady budowlane, zu yte opony oraz odpady niebezpieczne, w tym: odpady 
zawieraj ce  azbest  i  PCB,  zu yty  sprz t  elektroniczny  i  elektryczny,  pojazdy  wycofane  z  
eksploatacji, odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, zu yte baterie i akumulatory. 
Plan obejmuje tak e odpady zebrane oraz poddane procesom odzysku i unieszkodliwienia na 
terenie województwa warmi sko-mazurskiego wraz z opisem instalacji s cych do odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów zlokalizowanych na jego obszarze. 
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W dokumencie przedstawiono analiz  stanu gospodarki odpadami w województwie na 
podstawie danych za 2010 rok, wytyczono cele g ówne i szczegó owe, które w zakresie gospodarki 
odpadami nale y zrealizowa  w województwie w latach 2011-2016 uwzgl dnieniem perspektywy 
lata 2017-2022. 

Wskazane w dokumencie cele i kierunki dzia  maj  pomóc w zapobieganiu powstawania 
odpadów, ograniczaniu ich sk adowania oraz osi gni ciu odpowiednich poziomów odzysku i 
recyklingu, co koresponduje z przyj  zasad  zrównowa onego rozwoju oraz hierarchi  sposobów 
post powania z odpadami. 

Gmina  i  miasto  Miko ajki  nale  do  Zwi zku  Gmin  „Czyste  Mazury”  i  zgodnie  z  jego  
za eniami realizowana jest gospodarka odpadami. Projekt Studium przewiduje transport odpadów 
z terenu miasta i gminy Miko ajki na sk adowisko odpadów w miejscowo ci Polska wie  w gminie 
Mr gowo oraz popraw   organizacji odbioru odpadów z terenów, gdzie prowadzone s  intensywne 
formy turystyki i rekreacji (szczególnie wzd  szlaku Wielkich Jezior Mazurskich). W/w za enia 

 zgodnie z zapisami  Planu gospodarki odpadami dla województwa warmi sko – mazurskiego na 
lata 2011 – 2016. 

 
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO 

Strategia rozwoju turystyki w województwie warmi sko-mazurskim jest dokumentem 
stanowi cym rozwini cie „Strategii Rozwoju Województwa Warmi sko-Mazurskiego” w obszarze 
„Turystyka”, w zwi zku z tym punktem wyj cia do sformu owania wizji jej rozwoju jest cel 
strategiczny Turystyka wiod  dziedzin  gospodarki Warmii i Mazur. 

Z uwagi na wskazane w bilansie strategicznym ograniczenia trudnym, ale nie niemo liwym 
zadaniem  b dzie,  by  w  okresie  obj tym  horyzontem  czasowym  strategii,  turystyka  sta a  si  
wiod  dziedzin  gospodarki, gdzie za kryteria podstawowe zosta y przyj te: tworzenie miejsc 
pracy i udzia  w produkcie województwa. Z uwarunkowa  przedstawionych w diagnozie 
jednoznacznie wynika, i  funkcja turystyczna b dzie mia a dla rozwoju województwa charakter 
decyduj cy. Z istoty turystyki jako zjawiska interdyscyplinarnego wynika, e turystyka musi by  
dziedzin  integruj  ró ne obszary gospodarki i ycia spo ecznego oraz generatorem korzystnych 
sprz  zwrotnych. St d koniecznym jest uwzgl dnienie tego faktu w strategii. W województwie 
warmi sko-mazurskim, charakteryzuj cym si  w dalszym ci gu najwy szym wska nikiem 
bezrobocia w kraju, turystyka stwarza szans  tworzenia nowych miejsc pracy, przy pieszenia 
rozwoju województwa, wzrostu dochodów mieszka ców, awansu cywilizacyjnego wielu ma ych 
miejscowo ci, wymuszenia konsekwentnej ochrony rodowiska i pozyskiwania na ten cel rodków. 
Dlatego strategia rozwoju turystyki obejmuje w tym samym stopniu oddzia ywania bezpo rednie na 

 bran , jak i na te dziedziny, w których mo liwe jest wywo anie efektu mno nikowego. 
Wychodz c z tego za enia, wizja rozwoju turystyki województwa warmi sko-mazurskiego 

jest sformu owana nast puj co Turystyka wiod  dziedzin  gospodarki Warmii i Mazur generuj  
nowe miejsca pracy i wzrost dochodów ludno ci; Poprzez ochron  i kontrolowany rozwój 
posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych Warmia i Mazury stan  si  synonimem miejsca 
generuj cego produkty turystyczne wysokiej jako ci, skutecznie konkuruj cego zarówno na rynku 
krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. 

Konkurencyjno  województwa w obszarze turystyki mo e by  zapewniona tylko poprzez 
ca kowite ukierunkowanie na rynek, co oznacza, i  rozwój poda y – na przyk ad bazy noclegowej, 
atrakcji i us ug turystycznych – musi by  ukierunkowany na sprostanie wymaganiom popytowym. 

W Strategii okre lono trzy priorytety rozwojowe, do których zaliczono: 
1. rozwój regionalnych produktów turystycznych, 
2. skuteczna promocja produktów turystycznych, 
3. rozwój aktywno ci spo ecznej i kadr oraz bran owych struktur organizacyjnych. 

Uchwalenie projektu Studium pozwoli na realizacj  w/w celów poprzez umo liwienie 
rozwoju walorów i atrakcji turystycznych oraz rozwoju infrastruktury.   
 
POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU MR GOWSKIEGO NA LATA 2004-2014 

Plan gospodarki odpadami opracowany zosta  dla osi gni cia celów za onych w polityce 
ekologicznej pa stwa, a tak e stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczaj cej sieci instalacji i 
urz dze  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spe niaj cych wymagania okre lone w 
przepisach o ochronie rodowiska. Jest cz ci  „ Powiatowego Programu Ochrony rodowiska 
Powiatu Mr gowskiego”. Powiatowy Plan (…) opiera si  na za eniach przyj tych w Wojewódzkim 
Planie gospodarki Odpadami dla Województwa warmi sko – Mazurskiego. 

Plan ma na celu minimalizacj  zagro rodowiska powodowanych przez odpady na 
obszarze nast puj cych gmin tworz cych powiat mr gowski: 

 gmina miejska Mr gowo, 
 gmina wiejska Mr gowo, 
 gmina miejsko – wiejska Miko ajki, 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

29 
 

 gmina wiejska Piecki, 
 gmina wiejska Sorkwity. 

Obowi zuj ce w kraju przepisy prawne nak adaj  na gminy obowi zek prowadzenia na 
swoim terenie w ciwie zorganizowanej gospodarki odpadami komunalnymi, utrzymanie czysto ci i 
porz dku, nale ycie zabezpieczonych i kontrolowanych sk adowisk odpadów oraz innych urz dze  
sanitarnych. 

Plan (…) przyjmuje nast puj ce cele b ce jednocze nie wyznacznikami zada  do 
realizacji na terenie powiatu: 

 Zmniejszenie obci enia rodowiska odpadami poprzez Zadania: 
o stworzenie na terenach wiejskich punktów gromadzenie odpadów, 
o inwentaryzacja dzikich sk adowisk na terenie powiatu oraz ich likwidacja, 
o zamkni cie i rekultywacja sk adowiska odpadów w Ze gach, 
o organizacja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
o organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych, 
o likwidacja dwóch mogilników na terenie gminy Piecki. 

 Maksymalny odzysk surowców i minera ów z odpadów poprzez Zadania: 
o Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
o Podpisanie umów na odzysk lub unieszkodliwianie wysegregowanych odpadów ze 

specjalistycznymi firmami, 
o Budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, 
o Budowa linii do segregacji odpadów, 
o Osi gni cie wymaganych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, 

 Racjonalna gospodarka odpadami w sektorze handlowym, publicznym i gospodarczym 
o Prowadzenie szczegó owej ewidencji wytwórców odpadów, 
o Monitoring gospodarki odpadami na terenie poszczególnych wytwórców, 
o Optymalizacja gospodarki odpadami u poszczególnych wytwórców. 

 Wzrost wiadomo ci ekologicznej mieszka ców powiatu 
o Organizacja konkursów i zabaw dla dzieci i m odzie y nawi zuj cych do 

prawid owego gospodarowania odpadami, 
o Opracowanie cie ki dydaktycznej, 
o Organizacja kampanii, festynów propaguj cych prawid ow  gospodark  odpadami, 
o Druk materia ów i ulotek informacyjno – edukacyjnych. 

 Stworzenie mi dzypowiatowego/ mi dzygminnego miejsca unieszkodliwiana odpadów 
 

Realizacja planu (…) wp ynie w pierwszej kolejno ci na zmniejszenie ilo ci odpadów 
deponowanych na sk adowiskach, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u ród a”, 
zastosowanie na miedzygminnym sk adowisku odpadów linii do segregowania odpadów oraz 
skierowanie do kompostowania odpadów organicznych.  

Analizowany projekt studium poprzez zasady i kierunki rozwoju wpisuje si  w cele 
Powiatowego Planu (…). Projekt studium przewiduje transport odpadów z obszaru gminy i miasta 
Miko ajki na sk adowisko w miejscowo ci Polska Wie  w gminie Mr gowo, co jest zgodne z 
za eniami Powiatowego Planu. Skierowanie ca ego strumienia odpadów komunalnych z powiatu 
mr gowskiego na w/w sk adowisko pozwoli na stworzenie instalacji spe niaj cych najlepsze 
dost pne techniki (BAT) oraz u atwi nadzór i kontrol  nad funkcjonowaniem. 
 
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA MIKO AJKI NA LATA 2009 - 2015 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Miko ajki jest dokumentem strategicznym, który 
zosta  opracowany w celu poprawy warunków i jako ci ycia mieszka ców Miko ajek poprzez 
wzmocnienie rangi miasta jako konkurencyjnego o rodka turystyczno – rekreacyjnego. Program 
jest kompleksowym, skoordynowanym i wieloletnim dokumentem obejmuj cym lata 2009-2015, 
którego podstawowym za eniem jest zapocz tkowanie procesu przemian techniczno – 
przestrzennych, gospodarczych i spo ecznych na zdegradowanych obszarach miasta poprzez 
wprowadzenie ich ze stanu kryzysowego przy jednoczesnym stworzeniu warunków do dalszego 
rozwoju. 

 Wdro enie ustale  projektu studium pozwoli na zrealizowanie wytyczonych celów 
programu. 
 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU NA TERENIE GMINY MIKO AJKI 

Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 wrze nia 1996r. o utrzymaniu czysto ci i 
porz dku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) okre la szczegó owe zasady utrzymania czysto ci 
i porz dku na terenie gminy dotycz ce: 
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1) wymaga  w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci 
obejmuj cych: 
a. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstaj cych w gospodarstwach domowych przeterminowanych 
leków i chemikaliów, zu ytych baterii i akumulatorów, zu ytego sprz tu elektrycznego i 
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych oraz zu ytych opon, a tak e odpadów zielonych 

b. uprz tanie b ota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze  z cz ci nieruchomo ci s cych 
do u ytku publicznego; 

c. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 
2) rodzaju i minimalnej pojemno ci urz dze  przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych urz dze  i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porz dkowym i technicznym, przy uwzgl dnieniu: 
a. redniej ilo ci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych b  

w innych ród ach; 
b. liczby osób korzystaj cych z tych urz dze ; 

3) cz stotliwo ci i sposobu pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto ci ciek ych z 
terenu nieruchomo ci oraz z terenów przeznaczonych do u ytku publicznego; 

4) innych wymaga  wynikaj cych z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
5) obowi zków osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj cych na celu ochron  przed 

zagro eniem lub uci liwo ci  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego u ytku; 

6) wymaga  utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach wy czonych z produkcji 
rolniczej, w tym tak e zakazu ich utrzymywania na okre lonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomo ciach; 

7) wyznaczania obszarów podlegaj cych obowi zkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 
Gmina i miasto Miko ajki nale  do Zwi zku Gmin „Czyste Mazury” i zgodnie z jego 

za eniami realizowana jest gospodarka odpadami. Projekt Studium przewiduje transport odpadów 
z terenu miasta i gminy Miko ajki na sk adowisko odpadów w miejscowo ci Polska wie  w gminie 
Mr gowo oraz popraw   organizacji odbioru odpadów z terenów, gdzie prowadzone s  intensywne 
formy turystyki i rekreacji (szczególnie wzd  szlaku Wielkich Jezior Mazurskich). W/w za enia s  
zgodnie z zapisami  Regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Miko ajki. 
 
STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY MIKO AJKI NA LATA 2008 – 2020 

Niniejszy dokument stawia sobie za cel okre lenie zasad i sposobów rozwoju spo eczno-
gospodarczego  Gminy  Miko ajki  do  2015  r.  Aby  te  zasady  i  sposoby  zdefiniowa ,  niezb dna  jest  
wizja,  a  wi c  docelowy  wizerunek  tego  obszaru,  akceptowany  przez  jego  mieszka ców,  a  
jednocze nie daj cy wyobra enie o drodze jak  nale y przeby , aby wizj  t  urzeczywistni . Wizj  
gminy Miko ajki zdefiniowana w nast puj cy sposób:  Gmina Miko ajki jako ca oroczne centrum 
turystyczno-rekreacyjne regionu warmi sko-mazurskiego o znaczeniu europejskim, daj ca szerokie 
mo liwo ci spe niania aspiracji i d  jej mieszka ców, przyjazna przybywaj cym tu go ciom i 
rozwijaj ca si  zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa onego. Gmina Miko ajki to tak e modelowy 
przyk ad wspó dzia ania w adz i partnerów lokalnych, wykorzystuj cego atuty po enia, walory 
rodowiska naturalnego oraz przedsi biorczo  mieszka ców do ró norodnych dzia , s cych 

sta emu podnoszeniu poziomu ycia spo eczno ci lokalnej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy,  
ograniczanie sfery wykluczenia spo ecznego i budowanie nowoczesnego spo ecze stwa 
informatycznego. 
W niniejszym dokumencie okre lono trzy cele strategiczne rozwoju Gminy Miko ajki: 

1) Poprawa warunków ycia mieszka ców gminy Miko ajki. 
2) Zwi kszenie konkurencyjno ci gminy, na rynku us ug turystycznych. 
3) Nowoczesny sposób zarz dzania gmin , uwzgl dniaj cy rol  partnerów lokalnych. 

Uchwalenie projektu Studium pozwoli na realizacj   nast puj cych celów szczegó owych: 
 Rewitalizacja miasta – poprawa jako ci ycia mieszka ców i rozbudowa funkcji 

turystycznych miasta. 
 Poprawa warunków i standardów zamieszkania. 
 Rozwi zanie problemu gospodarki wodno- ciekowej na terenach wiejskich gminy oraz 

modernizacja i rozbudowa systemu uzdatniania wody i sieci wodoci gowej w mie cie. 
 Uporz dkowanie gospodarki odpadami sta ymi na terenie gminy oraz w otoczeniu jezior. 
 Poprawa podstawowych us ug komunalnych i infrastruktury technicznej jako elementu 

warunkuj cego rozwój spo eczny, turystyczno -  gospodarczy i popraw  warunków ycia na 
terenach wiejskich gminy. 
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 Poprawa dost pno ci komunikacyjnej i atrakcyjno ci gminy warunkuj ca jej rozwój 
turystyczny ze szczególnym uwzgl dnieniem jako ci dróg w mie cie oraz na terenach 
wiejskich o du ym potencjale inwestycyjnym. 

 Pe na gazyfikacja miasta oraz wsi, szczególnie predysponowanych do rozwoju funkcji 
turystycznej (Ta ty, Stare Sady, Jora, Górk o, Ze gi). 

 Modernizacja i rozbudowa sieci energetycznej. 
 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do 

rozwoju  alternatywnych form sp dzania czasu wolnego dzieci i m odzie y. 
 Zwi kszenie poziomu dost pno ci i ró norodno ci oferty kulturalnej. 
 Zwi kszenie dost pu do sieci i wykorzystania technik informatycznych w yciu spo eczno – 

gospodarczym gminy. 
 Zwi kszenie poczucia bezpiecze stwa zarówno mieszka ców gminy jak i przybywaj cych 

turystów. 
 Tworzenie warunków do rozwoju przedsi biorstw lokalnych i zewn trznych w sektorze us ug 

i przemys u rolno-spo ywczego oraz przetwórstwa, z zachowaniem zasad ochrony 
rodowiska naturalnego gminy. 

 Wzrost potencja u turystycznego gminy poprzez rozwój wielofunkcyjnej, ca orocznej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz ró norodnej infrastruktury turystycznej i oko o 
turystycznej. 

 Wzrost potencja u turystycznego gminy poprzez rozwój bazy noclegowej oraz popraw  
jako ci bazy gastronomicznej ze szczególnym uwzgl dnieniem terenów wiejskich gminy. 

 Promowanie zrównowa onego rozwoju  spo eczno gospodarczego terenów wiejskich 
poprzez rozwijanie przez rolników i ich rodziny dzia alno ci nierolniczej lub zwi zanej z 
rolnictwem, a tak e tworzenia i rozwoju mikroprzedsi biorstw na terenach wiejskich. 
Uchwalenie analizowanego projektu studium pozwoli na realizacj  wi kszo ci 

celów okre lonych w Strategii (…), a w szczególno ci rozwój turystyki, zmian  struktur 
niektórych obszarów oraz popraw  infrastruktury technicznej 
 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
  
  W niniejszej prognozie zastosowano metod  opisow  polegaj  na szczegó owej analizie 
ca ci materia u sk adaj cego si  na tre  uwarunkowa , celów i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego zawartych w projekcie Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki oraz analiz  za czników graficznych stanowi cych 
integraln  cz  opracowania. 
  Sposób opracowania niniejszej prognozy zosta  podporz dkowany metodologii 

ciwej dla planowania strategicznego, w którym nakre la si  jedynie kierunki 
dzia , po to eby w podejmowanych nast pnie opracowaniach planistycznych 
(miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) okre li  szczegó owe 
rozwi zania. 
  Pierwszym etapem prac nad prognoz  by o rozpoznanie uwarunkowa rodowiska w 
oparciu o dost pne materia y i dokumenty planistyczne, które nast pnie pos y do  okre lenie 
diagnozy stanu rodowiska na terenie miasta i gminy Miko ajki. Nast pnie zapoznano si  w z 
projektem Studium oraz dokonano kilkukrotnych wizji terenowych. Wnioski wynikaj ce z badania 
uwarunkowa rodowiskowych stanowi y przes anki przy konstruowaniu ostatecznych ustale  
projektu Studium. W trakcie prac prowadzone by y kilkukrotnie konsultacje bran owe pomi dzy 
projektantami projektu Studium, a autorem niniejszej prognozy.   
 Do identyfikacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko 
wykorzystano Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2010 r Nr 213 poz. 1397).  
 Przed opracowaniem niniejszej Prognozy analizie poddano zawarte w projekcie 
Studium ustalenia pozwalaj ce okre li  potencjalne znacz ce oddzia ywania tych ustale  
na rodowisko. Nale y jednak pami ta , i  s  to ustalenie ogólne b ce wytycznymi do 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których 
okre lone zostan  szczegó owe parametry i wska niki zagospodarowania 
poszczególnych terenów. 
 Nale y  równie  podkre li ,  i  na  tym  etapie  planowania  –  opracowywania  
projektu Studium, nie okre la si  jeszcze wszystkich inwestycji, które b  realizowane 
na  obszarze  miasta  i  gminy  Miko ajki.  Okre la  si  jedynie  tereny  preferowane  do  
zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne warunki, jakie b  musia y by  
spe nione i zawarte w miejscowych planach zagospodarowania jako ustalenia, które z 
kolei b  podstaw  procesów inwestycyjnych podejmowanych w mie cie i gminie 
Miko ajki. 
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  W procedurze rozpatrywania oddzia ywa  ustale  projektu Studium na rodowisko 
uwzgl dniono wszystkie komponenty rodowiska przyrodniczego. Ocen  przeprowadzono 
kompleksowo dla jednego wariantu ustale  planistycznych okre lonych na drodze ustale  – 
konsultacji wszystkich projektantów. W ocenie wykorzystano ogóln  metod  prostego 
prognozowania, pos uguj c si  metod  analogii do oddzia ywa  istniej cych tego typu 
przedsi wzi  jak.: dróg, linii elektroenergetycznych, terenów zabudowy mieszkaniowej, 
us ugowej, turystycznych i rekreacyjnej itd. 
  
3. PROPOZYCJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI  

POSTANOWIE  PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

Zgodnie z art. 32 ustawy  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 23 marca 
2003r. (tj. Dz. U. 2012 poz. 647 z pó n. zm.) organ sporz dzaj cy studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Burmistrz Miasta i Gminy) zobowi zany jest 
przynamniej raz w czasie kadencji rady na przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym na terenie miasta i gminy, w tym skutków realizacji postanowie  projektowanego 
dokumentu Studium. 

 Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie  
projektu Studium przedstawiaj  si  nast puj co: 

 Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 Rejestrowanie wniosków o sporz dzenie miejscowych planów lub ich zmian , 
 Rejestrowanie wniosków o zmian  przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze b  

zmiany funkcji terenu, 
 Ocen  zgodno ci wydanych decyzji i pozwole  budowlanych z projektem, 
 Ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 
 Ocena warunków i jako ci klimatu akustycznego, 
 Oceny rozwoju gospodarczego, 
 Powierzchni  urz dzonych terenów zieleni. 

 
Realizacja ustale  projektu Studium, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi, 

dzie monitorowana przez ograny ochrony rodowiska, w ka dy przypadku lokalizacji inwestycji 
mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko, w post powaniach w 
sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku lokalizacji inwestycji, 
wzgl dem której stwierdzono okoliczno ci wskazuj ce na mo liwo  negatywnego oddzia ywania na 
rodowisko organ ochrony rodowiska mo e zobowi za  inwestora do sporz dzenia raportu o 

oddzia ywaniu przedsi wzi cia na rodowisko.  
  Ponadto zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy prawo ochrony rodowiska z dnia 27 
kwietnia 2001r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pó n. zm.) monitoring jako ci powietrza, wód, gleb i 
ziemi oraz poziomu ha asu i pól elektromagnetycznych jest prowadzony w ramach pa stwowego 
monitoringu rodowiska, przez wojewódzki inspektorat ochrony rodowiska, a na szczeblu 
samorz dowym, przez starost  powiatowego lub podmiot gospodarczy. Zgodnie z ustaw  prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pó n. zm.) u ytkowane ju  obiekty 
budowlane powinny by  poddawane okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegaj cej na 
sprawdzeniu m.in. stanu technicznego instalacji s cych ochronie rodowiska. 
  Zgodnie  z  art.  10  Dyrektywy  2001/42/WE  z  dnia  27  czerwca  2001  r.  w  celu  unikni cia  
powielania monitoringu raporty o stanie i jako ci poszczególnych elementów rodowiska powinny 
by  przekazywane do Urz du Miasta i/lub Gminy. 

  
4. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 

 
 Z uwagi na zasi g projektowanych sposobów zagospodarowania wyklucza si  mo liwo  
transgranicznego oddzia ywania na rodowisko istniej cych i planowanych przedsi wzi  
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Miko ajki.  
 
5. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY JEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTU STUDIUM 
 

5.1. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA 
 
P ENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Miko ajki po ona jest w pó nocno – wschodnim regionie Polski, we wschodniej 
cz ci województwa warmi sko – mazurskiego, w odleg ci oko o 90 km od miasta wojewódzkiego 
Olsztyn i 25 km od miasta powiatowego Mr gowo. 
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Pod wzgl dem fizjograficznym teren gminy znajduje si  w obr bie Pojezierza Mazurskiego, 
w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, stanowi cej rozleg e obni enie, o szeroko ci oko o 
30-50 km i d ugo ci oko o 100 km, w pasie pojezierzy Polski Pó nocnej. Ukszta towanie powierzchni 
i jej litologia s  typowe dla obszarów polodowcowych, a cech  charakterystyczn  krajobrazu 
regionu jest niespotykane na tak  skal  w Polsce skupienie du ych, naturalnych zbiorników 
wodnych, zajmuj cych oko o 15% obszaru Krainy Wielkich Jezior – na terenie Gminy Miko ajki 
wska nik ten wynosi oko o 23%. Cz  jezior le y w granicach kilku gmin. Jezioro Ta ty podzielone 
jest mi dzy gmin  Miko ajki i Ryn, podobnie jak jezioro Ta towisko. Najwi ksz  rzek  jest Krutynia, 
wij ca si  w po udniowej cz ci gminy. Wi kszo  jezior regionu czy si  ze sob  ciekami 
naturalnymi b  systemami kana ów, tworz c unikalny w Europie szlak wodny, o d ugo ci oko o 
140 km, w centrum którego le  Miko ajki. Drugim obok jezior, charakterystycznym elementem 
krajobrazu gminy s  rozleg e, zwarte kompleksy le ne, ci gn ce si  od po udniowych granic miasta 
Miko ajki (na zachodnim brzegu j. Miko ajskiego). Lasy na terenie gminy zajmuj  oko o 22% jej 
powierzchni. 

Pod wzgl dem fizyczno – geograficznym (wed ug podzia u fizycznogeograficznego 
Kondrackiego) teren opracowania znajduje si  na obszarze podprowincji Pojezierzy 
Wschodnioba tyckich, le cych na skraju ni u Zachodniorosyjskiego; na terenie makroregionu – 
Pojezierze Mazurskie; na pograniczu dwóch mezoregionów – Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i 
Pojezierza Mr gowskiego. 
 
STRUKTURA GMINY I JEJ ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE 

Na terenie gminy Miko ajki znajduj  si  33 miejscowo ci, podzielone na 17 so ectw oraz 
miasto Miko ajki. Zró nicowanie przestrzenne gminy przedstawia poni sza tabela. 

 
Tabela. Zró nicowanie przestrzenne gminy Miko ajki. 

Sposób u ytkowania/ 
zagospodarowania 

Powierzchnia  
[ha] 

Udzia   
[%] 

Ogólna powierzchnia ewidencyjna 25 641 100,00 

ytki rolne 
w tym: 
- grunty orne 
- ki trwa e 
- pastwiska trwa e 
- sady 

12 217 
 

7 787 
2 211 
2 198 

21 

47,65 
 

30,37 
8,62 
8,57 
0,08 

ytki le ne i grunty zadrzewione 5 813 22,67 

Grunty zurbanizowane i zabudowane 355 1,38 

Nieu ytki 669 2,61 

Wody (stoj ce i p yn ce) 5 764 22,48 

Tereny ró ne 
w tym: 
- tereny komunikacyjne 
- u ytki kopalniane 
- pozosta e 

823 
 

615 
 

208 

3,21 
 

2,40 
 

0,81 
ród o: Urz d Miasta i Gminy Miko ajki 

 
Gleby na obszarze gminy zalicza si  generalnie do gleb lekkich, s abo zbielicowanych 

wytworzonych na glinach i piaskach. W cz ci pó nocnej gminy wyst puj  gleby dobre z punktu 
widzenia rolnictwa i s  to gleby brunatne zaliczone do III i IV klasy bonitacyjnej. W obr bie obni  
i w s siedztwie zbiorników wodnych oraz cieków powszechnie wyst puj  gleby bagienne, 
wytworzone z torfów niskich, u ytkowane przede wszystkim jako ki. 

Udzia  gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych w gminie Miko ajki przedstawia 
poni sza tabela. 
 
 

Tabela. Udzia  gleb w poszczególnych klasach bonitacyjnych w gminie Miko ajki. 

Lp. ytki rolne Powierzchnia gruntów 
[ha] [%] 

1 Klasa IIIa i IIIb 672 5,3 
2 Klasa IVa i IVb 9 040 72,0 
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3 Klasa V 2 597 21,0 
4 Klasa VI 306 1,7 
 Razem 12 615 100,0 

ród o: Urz d Miasta i Gminy Miko ajki 
 
GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA 

Obszar gminy Miko ajki le y w rodkowej cz ci prekambryjskiej platformy 
wschodnioeuropejskiej, w obr bie wyniesienia mazursko-suwalskiego.  

Powierzchni  gminy tworz  przede wszystkim osady polodowcowe, jednak zaznacza si  
ród nich wyra ne zró nicowanie przestrzenne. W cz ci pó nocnej Krainy Wielkich Jezior i gminy 

Miko ajki  (na  pó noc  od  miasta)  dominuj  osady  morenowe  (gliny,  piaski  gliniaste,  wiry  z  
azami), a w otoczeniu mis jeziornych i w dolinach cieków tak e utwory aluwialne (i y, torfy). 

Cz  po udniowa Krainy, w tym i cz  gminy to rozleg y, pochylony ku po udniowi obszar 
sandrowy, zbudowany z materia ów fluwioglacjalnych (piaski, wiry), usypanych przez wody 
wyp ywaj ce z lodowca. 

Pod wzgl dem fizjograficznym obszar gminy znajduje si  w centrum Krainy wielkich Jezior 
Mazurskich,  stanowi cej  rozleg e  obni enie  o  szeroko ci  ok.  30-50  km  i  d ugo ci  ok.  100  km  w  
pasie pojezierzy Polski Pó nocnej. 

Ukszta towanie powierzchni i jej litologia s  typowe dla obszarów polodowcowych, a cech  
charakterystyczn  krajobrazu regionu jest niespotykane na tak  skal  w Polsce skupienie du ych, 
naturalnych zbiorników wodnych. 

Drugim, obok jezior charakterystycznym elementem krajobrazu gminy s  rozleg e, zwarte 
kompleksy le ne, ci gn ce si  od po udniowych granic miasta Miko ajki (na zachodnim brzegu jez. 
Miko ajskiego). 

Cz  po udniowa  Krainy  Wielkich  Jezior,  w  tym  cz  gminy  to  rozleg y,  pochylony  ku  
po udniowi obszar sandrowy. 

Jedn  z najbardziej charakterystycznych cech obszaru gminy, obok jezior i lasów, jest 
znaczne zró nicowanie wysoko ciowe terenu, dochodz ce do 30-40 m (w cz ci pó nocnej gminy). 

Najwy szy punkt na terenie gminy znajduje si  na wysoko ci 155 m n.p.m. i jest to tzw. 
Olszowy Róg nad jez. Ta ty. Najni szy punkt znajduje si  na wysoko ci ok. 116 m n.p.m. i jest to 
poziom jez. niardwy i Be dany.  
 
HYDROGRAFIA I HYDROGEOLOGIA 

Wody Krainy Wielkich Jezior Mazurskich odprowadzane s  zgodnie z pochyleniem terenu na 
pó noc do rzeki Prego y i na po udnie do rzeki Wis y. Dzia  wodny pomi dzy tymi dorzeczami 
przebiega wzd  ci gu wzgórz, w rejonie Gi ycka.  
 Gmina Miko ajki znajduje si  w dorzeczu rzeki Wis y. Wody z jej obszaru sp ywaj  do 

ównego przep ywowego ci gu jezior (Ta towisko, Ta ty, Miko ajskie, Be tany, niardwy) sk d 
przez  Kana  Jegli ski  i  jezioro  Ro  s  odprowadzane  do  rzeki  Pisy  i  dalej  rzek  Narwi  do  rzeki  
Wis y. 

Powy sza sytuacja hydrograficzna powoduje, i  zw aszcza g ówny ci g jezior w obr bie 
gminy (jeziora: Ta towisko, Ta ty, Miko ajskie i niardwy) jest nara ony na dop yw zanieczyszcze  
z terenów le cych poza obszarem gminy. Jednocze nie gospodarka wodna w obr bie powy szych 
akwenów,  a  przede  wszystkim  poziom  ich  wód,  a  wi c  i  wielko  odp ywu  ze  zlewni  mo e  by  
sztucznie regulowana poprzez jazy w Karwiku i Kwiku, na wschodnim brzegu jeziora niardwy. W 
poni szej tabeli przedstawiono jeziora le ce na terenie gminy Miko ajki o powierzchni 
powy ej 1 ha. 

 
Tabela. Jeziora o powierzchni powy ej 1 ha na terenie gminy Miko ajki. 

Lp. Nazwa jeziora Obr b Powierzchnia jeziora [ha] 
1 Miko ajskie Prawdowo, m. Miko ajki 497,9 
2 Ta ty – cz  Ta ty 516,06 
3 Ta towisko – cz  Ta ty 326,9 
4 uknajno Ta ty 692,26 
5 Szymon – cz  Mateuszek 154 
6 niardwy – cz  uknajno 11 340,4 
7 Kuchenka Jora Wielka 15,6 
8 Mia kie Jora Wielka 8,47 
9 Jorzec Faszcze 48,53 
10 Ze zek Lubiewo 12,1 
11 bokie Ze gi 45,54 
12 Inulec Inulec 178,0 
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13 ociczno Z gi 17,36 
14 Lisunie Ze gi 14,2 
15 Krujanka Ze gi 2,59 
16 Flosek Prawdowo 3,24 
17 Gardy skie Prawdowo 84,96 
18 ociczne Prawdowo 1,82 
19 Be dany – cz  Prawdowo 940,6 
20 Kar owo Miko ajki 1,96 

ród o: Urz d Miasta i Gminy Miko ajki 
 
Cz  jezior le y w granicah kilku gmin. Jeziora Ta ty, Ta towisko i Szymon podzielone s  

mi dzy gmin  Miko ajki i Ryn. Najwi ksze polskie jezioro niardwy podzielone jest miedzy gmin  
miko ajki i Pisz. 

Najwi ksz  rzek  przep ywaj  wzd  granicy gminy jest rzeka Krutynia. Pozosta e cieki 
to: 

 Jorka – przep ywaj ca przez jeziora P ociczno, Inulec G bockie, Ze ek, Jorzec; ciek 
uchodzi do jeziora Ta ty. 

 Lisunia – cz ca jez. Gardy skie i jez. Listunie. 
 

Wody podziemne na obszarze gminy wystepuj  na g boko ci 200 – 500 m, przy czym 
boko  wystepowania pierwszego u ytkowego poziomu wodono nego wynosi od kilku do 

kilkudziesi ciu metrów. rednio eksploatuje si  wody z g boko ci 30 – 50m (na terenach wiejskich 
w granicach 30m, w Miko ajkach nawet do 60 m). 
 
KOPALINY 

Zgodnie z informacjami umieszczona na stronie Pa stwowego Instytutu Geologicznego na 
obszarze gminy Miko ajki zewidencjonowano nast puj ce z a kopalin: 

1. e  kruszywa  naturalnego  Ze gi  II  w  miejscowo ci  Ze gi  o  pow.  1,91  ha;  z e  
zagospodarowane; dokumenty do z a: 

a. Dokumentacja geologiczna uproszczona w Kat. C 1 z a kruszywa naturalnego 
/piasku, piasku ze wirem/ „Ze gi II” w miejsc. Ze gi; rok wydania 2001. 

b. Dokumentacja geologiczna uproszczona w Kat. C 1 z a kruszywa naturalnego 
/piasku, piasku ze wirem/ „Ze gi II” w miejsc. Ze gi gm. Miko ajki; rok 
wydania 2001. 

c. Dodatek Nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat. C 2 z a kruszywa naturalnego 
„Ze gi II” w miejsc. Ze gi; rok wydania 2004. 

2. e kruszywa naturalnego Ze gi o pow. 0,24 ha; eksploatacja z a zaniechana; 
dokumenty do z a: 

a. Sprawozdanie z przeprowadzonych prac geologiczno – rozpoznawczych za z em 
kruszywa naturalnego „Ze gi” miejsc. Ze gi , gm. Miko ajki; rok wydania 1980. 

b. Karta rejestracyjna z a kruszywa naturalnego „Ze gi” dla potrzeb budownictwa 
gminnego, gmina Miko ajki woj. suwalskie; rok wydania 1990. 

c. Weryfikacja zasobów z  województwa suwalskiego; rok wydania 1994. 
3. e kruszywa naturalnego Lubiewo o pow. 0,4 ha; eksploatacja z a zaniechana; 

dokumenty do z a: 
a. Karta rejestracyjna z a kruszywa naturalnego „Lubiewo” wraz z uproszczonym 

projektem zagospodarowania z a dla potrzeb budownictwa Gminnego, rok 
wydania 1986. 

b. Weryfikacja zasobów z  województwa suwalskiego, rok wydania 1994. 
4. e kruszywa naturalnego Wo nice o pow. 0,7 ha; z e zagospodarowane; dokumenty 

do z a: 
a. Dokumentacja geologiczna z a piasku ze wirem „Wo nice” w kat. C1 w miejsc. 

Wo nice; rok wydania 2005. 
 Na  terenie  miasta  i  gminy  Miko ajki  nie  wyst puj  obiekty  lub  obszary,  dla  których  
wyznacza si  w z u kopaliny filar ochronny. 
 
FLORA I FAUNA 

Na bogactwo fauny i flory gminy g ówny wp yw wywieraj  liczne jeziora, lasy oraz brak 
wi kszego przemys u. 

Szata ro linna gminy ukszta towana zosta a pod wp ywem zarówno warunków glebowych 
jak i klimatu wyst puj cego na tym terenie. Dominuj  form  flory stanowi  lasy zajmuj ce 
powierzchni  5,8 ty . ha. Lesisto  gminy wynosi ok. 22,67% i jest poni ej redniej w woj. 
warmi sko – mazurskim, która wynosi 29%. 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

36 
 

Rozmieszczenie  lasów  na  terenie  gminy  jest  nierównomierne.  Jest  to  przede  wszystkim  
zwarty kompleks Puszczy Piskiej rozci gaj cy si  od po udniowego skraju miasta Miko ajki, wzd  
zachodniego brzegu jez. Miko ajskiego, przez otoczenie jez. Be dany do po udniowych brzegów jez. 
niardwy. W Puszczy Piskiej wyst puje ok. 800 gatunków ro lin naczyniowych, a w ród nich rzadko 

wyst puj ce takie jak: storczyki (ponad 10 gat.), we nianka delikatna, wielosi  b kitny, lilia 
otog ów, wid ak wroniec, pe nik europejski, chamedafne pó nocna, rosiczka okr olistna i 

dzwonecznik wonny. 
W drzewostanie Puszczy Piskiej maj cej charakter boru mieszanego wie ego dominuj  

sosna i wierk (ok. 80% wszystkich drzew), natomiast w ród drzew li ciastych najcz ciej 
wyst puj  d b, olcha, jesion i leszczyna. Do najcenniejszym gatunków ro lin tego obszaru mo na 
zaliczy : 

 Ro liny zespo ów torfowiskowych, takie jak wierzba lapo ska i borówkolistna, brzoza niska, 
bagno  zwyczajne,  turzyce,  kilka  gatunków  storczyków  (w  tym  gatunki  wpisane  do  
Czerwonej Ksi gi). 

 Drzewa i ro liny typowe dla pasów rodkowoeuropejskich jak: grab zwyczajny, d b, wi z 
górski, klon zwyczajny, lipa drobnolistna, jesion wynios y, cis pospolity, buk zwyczajny, 
sasanka wiosenna, arnika górska. 

 Ro liny stepowe takie jak: go dzik piaskowy, zawilec wielkokwiatowy, sparceta piaskowa, 
szczodrzec rozes any. 

 Ro liny wietlistych borów sosnowych jak: lepnica zielonawa, kulik sztywny, koniczyna 
ubinowata, dzwonecznik wonny. 

 Ro liny wodne, takie jak: grzebie  pó nocny, grzebie  bia y, gr ele, osoka aloesowa, 
ramienice, przesi kra okó kowa, jezierza mniejsza. 
 
Na terenie gminy wyst puje cznie kilkadziesi t gatunków ro lin chronionych, z czego 

wi kszo  to ro liny zielne. Du y udzia  chronionych gatunków ro lin zwi zany jest z torfowiskami i 
obszarami podmok ymi, ale cenne s  równie  zbiorowiska ro linno ci wodnej i szuwarowej oraz 
le nej.  

Okolice gminy Miko ajki obfituj  w liczne lasy i jeziora, a brak zasadniczych przeszkód 
terenowych sprawia, e obszar ten posiada dogodne warunki do swobodnego przenikania ró nych 
elementów faunistycznych. Mo na stwierdzi , e jest to typowa fauna Ni u Polskiego 
reprezentowana przez zwierz ta wyst puj ce pospolicie w Polsce.  

Ostoja zwierz t na terenie gminy jest przede wszystkim kompleks le ny Puszczy Piskiej. Z 
wi kszej zwierzyny wyst puj  m.in. , jele  szlachetny, sarna i dzik; z drapie ników: lis, tchórz, 
jenot, kuna domowa i le na, gronostaj, asica oraz borsuk. Pospolicie wyst puj  zaj ce i króliki. Do 
gatunków rzadkich wyst puj cych sporadycznie nale  wilki oraz rysie. 

W  ci gu  ostatnich  lat  zwi kszy a  si  populacja  bobra  i  wydry.  Bobry  pojawiaj  si  na  
jeziorach  szlaku  WJM,  miedzy  innymi  na  jez.  Miko ajkim i  niardwy.  Problemem gminy  staje  si  
nadmierna ekspansja norki ameryka skiej wyrz dzaj cej szkody w rybostanie oraz w ród ptactwa 
wodno-b otnego. 

 Drobne gryzonie reprezentuj  m.in.: mysz polna, nornica ruda i polnik zwyczajny; a z 
wi kszych wiewiórka, pi mak i karczownik. Spotykane ssaki owado erne to je  europejski, ryjówka 
aksamitna i malutka, kret, rz sorek rzeczek. 

Urozmaicony wiat ptaków reprezentowany jest przez kaczki: krzy ówka, cyranka, 
cyraneczka, podgorza ka, tracz nurog , p askonos, czernica oraz rzadziej spotykane wistun, 
lodówka, g gol, he miatka; g si: g gawa, bia oczelna i zbo owa; kormorany i mewy. Ponadto 
mo na spotka  perkozy, sieweczk  rzeczn , czajk , brod ca krwawodziobego i samotnego, rybitwe 
czarn , urawia, ab dzia niemego, bociana bia ego i czarnego i czapl  siw . Na polach i kach 
wyst puj  kuropatwy, ba anty i przepiórki. Z ptaków drapie nych wyst puj  jastrz b, myszo ów, 
krogulec, pustu ka, rybo ów, kania ruda i czarna, b otniak stawowy. Z sów spotka  mo na sow  
uszat , p omykówk , puszczyka, pójd . Ptaki le ne s  licznie reprezentowane przez dzi cio y: 
czarny, du y, zielony i dzi cio ek; gile, dziwony, dudki. Najwi kszymi osobowo ciami ornitofauny s  
zimorodek, pluszcz, cietrzew, puchacz, orlik krzykliwy, bielik i w satka. 

ród  wyst puj cych  gadów  najwi cej  jest  jaszczurek:  zwinka,  yworódka  i  padalec;  z  
y wyst puj  zaskroniec i mija zygzakowata. Na kilku stanowiskach wyst puje w b otny. 

Na terenie gminy wyst puj  liczni przedstawiciele p azów m.in.: gatunki ab i ropuch ( aba 
jeziorowa, trawna, mieszka, kumak nizinny, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona, pasówka); 
oraz traszka zwyczajna i grzebieniasta. 

 W wodach powierzchniowych powszechnie wyst puj  znane ryby jak.: szczupak, oko , 
sandacz, jazgarz, p , wzd ga, leszcz, lin, kara , w gorz, kle , ja , mi tus, ukleja, s onecznika, 
ciernik itp. Do spotykanych gatunków nale  równie  wprowadzone sztucznie do niektórych 
zbiorników w latach 60. karpie oraz azjatyckie ryby ro lino erne: to pyga i amur. 
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FORMY OCHRONY PRZYRODY 
Na terenie miasta i gminy Miko ajki wszystkie formy ochrony przyrody stanowi  uk ad 

przestrzenny wzajemnie uzupe niaj cych si  form, czonych korytarzami ekologicznymi. Obszary 
prawnie chronione tworz  krajowy system obszarów chronionych.  

Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z 
pó n. zm.) na terenie miasta i gminy Miko ajki wyró nia si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 
 
Rezerwaty przyrody: 

 Rezerwat „Jeziora uknajno" – faunistyczny (ornitologiczny), obejmuj cy eutroficzne jezioro 
wraz z przylegaj cym do niego obszarem. 

 Rezerwat „Czapliniec" – cis y, faunistyczny (ornitologiczny). 
 Rezerwat „Jeziora Lisiny" – florystyczny, chroni ródle ne zarastaj ce jezioro ze stanowiskiem 

oci wiechowatej. 
 Rezerwat „Krutynia" – le ny, ochron  obj to naturalny krajobraz polodowcowy z 

ekosystemami wodnymi, torfowiskowymi i le nymi.  
Zasady gospodarowania w rezerwatach oraz obowi zuj ce na ich terenie zakazy okre laj  przepisy 
dotycz ce ochrony przyrody.  
 
Mazurski Park Krajobrazowy 

Zasady funkcjonowania okre la Rozporz dzenie Nr 9 Wojewody Warmi sko – Mazurskiego z 
dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zasady precyzuje Plan 
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

 
Obszary chronionego krajobrazu 

 OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, 
 OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, 
 OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód. 

 
Zasady funkcjonowania wy ej wymienionych obszarów chronionego krajobrazu reguluje: 

 Rozporz dzenie  Nr  136  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  12  listopada  2008  r.  w  
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Wschód, 

 Rozporz dzenie Nr 158 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Zachód, 

 Uchwa a nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 
2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich. 

 
Pomniki przyrody 

Lp Nr ew. Obiekt Lokalizacja Akt prawny 

1 3 lipa drobnolistna Tilia cordata - 6 szt. Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 16 poz. 118 
z 1985 r. 
Zarz. Nr 18/85 Woj. Suw.  
z 18.06.1985 r. 

2 114 b szypu kowy Quercus robur - 2 szt.  RLS 16/92/52 z 29.12.1952 r. 

3 115 
(55*) 

b szypu kowy Quercus robur - 5 szt.  RLS 16/55/52 z 29.12.1952 r. 

4 116 
(323*) 

stanowisko k oci Jezioro Lisiny NR 323/66 z 05.01.1966 r. 

5 117 
(167*) 

az narzutowy  pó wysep Kusnort Lb 157/56 z 16.07.1956 r. 

6 118 
(359*) 

b szypu kowy Quercus robur - 8 szt. m. Miko ajki, pl. Wolno ci 
1 

NR 359/74 z 14.06.1974 r. 

7 544 kasztanowiec bia y Aesculus 
hippocastanum 

m. Miko ajki, przy ul. 3-go 
Maja, obok targowiska 

Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 510 
z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 Woj. 
Suw. z 14.12.1998 r. 

8 545 ywotnik olbrzymi Thuja occidentalis Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 510 
z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 Woj. 
Suw. z 14.12.1998 r. 
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ytki ekologiczne 

Lp Nazwa Pow. 
[ha] Cel ochrony Akt prawny 

1 Torfowisko 
Ze ga 

4,25  Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego, jest zachowanie 
stanowiska wierzby borówkolistnej 
wyst puj cej na torfowisku 
przej ciowym poro ni tym 
drzewostanem sosnowym. 

Rozporz dzenie Nr 87 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Torfowisko Ze ga" Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, 
poz. 1720  

2 Prawdowskie 
Wzgórze 

1,5 Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego, jest zachowanie 
stanowiska rojnika pospolitego. 

Rozporz dzenie Nr 28 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Prawdowskie Wzgórza" 
Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 
105, poz. 1661  

3 Ba yna 14,30 
(gmina 
Miko ajki 
13,43 
gmina 
Piecki  
0,87) 

Szczególnym celem ochrony u ytku 
ekologicznego jest zachowanie 
torfowiska b cego miejscem 
wyst powania ba yny czarnej. 

Rozporz dzenie Nr 19 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego "Ba yna" Dz. Urz. Woj. 
Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1652  

4 Osa 207,14 Ochron  obj to tereny otwarte i 
pó otwarte w pobli u jeziora uknajno, 
stanowi ce wa ne tereny bytowania i 
erowisk rzadkich gatunków ptaków 

oraz trasy migracji rzadkich p azów. 

Rozporz dzenie nr 3 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 6 marca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego „Osa” Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2009 r. Nr 37, poz. 621  

5 Polder Wo nice 86,90 Ochron  obj to tereny otwarte i 
pó otwarte w pobli u jeziora uknajno, 
stanowi ce wa ne tereny bytowania i 
erowiska rzadkich gatunków ptaków, 

szczególnie w okresie w drówek 
wiosennych i jesiennych,  a tak e trasy 
migracji rzadkich p azów. 

Rozporz dzenie nr 4 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 6 marca 
2009 r. w sprawie ustanowienia u ytku 
ekologicznego „Polder Wo nice” Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 37, poz. 
622 

 
Obszary NATURA 2000 

 obszar Natura 2000 Jezioro uknajno (kod obszaru PLB 280003),  
 obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008) ostoje ptasie o randze 

europejskiej i krajowej. 
 obszar  Natura  2000  Bagna  Nietlickie  (kod  obszaru  PLB  280001)  ostoja  ptasia  o  randze  

europejskiej. 
 obszar Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru PLH 280048) jako projektowany obszar 

zatwierdzony  przez  Komisj  Europejsk  w  drodze  decyzji,  stanowi  obszar  maj cy  
znaczenie dla Wspólnoty. Szczególnie cenne s  zachowane w naturalnym stanie 
zbiorowiska ro linne, zw aszcza gr du subkontynentalnego, dystroficznych zbiorników 
wodnych, torfowisk przej ciowych i trz sawisk. 

 obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja wia Baranowo (kod obszaru PLH 280055) jako 
projektowany obszar zatwierdzony przez Komisj  Europejsk  w drodze decyzji, stanowi 
obszar maj cy znaczenie dla Wspólnoty. Teren pagórkowaty z licznymi zag bieniami, 
oczkami ródle nymi i ródpolnymi, stanowi cymi dogodne siedlisko dla wia b otnego.  

 
Ochrona gatunkowa ro lin i zwierz t 
 Najcenniejsz  szat  ro linn  dysponuj  obszary prawnie chronione, które zachowa y walory 
zbiorowisk naturalnych. Wyst puj  na nich unikatowe fitocenozy: las mieszany z drzewostanem 
sosnowym z domieszk  d bu, wierka i lipy, naturalny las sosnowy oraz liczne torfowiska. Du y 
udzia  chronionych gatunków ro lin zwi zany jest z torfowiskami i obszarami podmok ymi. 

ród ro linno ci wyst puje wiele gatunków chronionych, w tym m.in. liczne gatunki z 
rodziny storczykowatych – b ce pod cis  ochron  – kruszczyk b otny, szerokolistny, 
rdzawoczerwony, storczyk krwisty, listera jajowata, obik koralowy, rosiczka okr olistna i 

ugolistna, wawrzynek wilcze yko, p ywacz zwyczajny i redni, pe nik europejski, k  
wiechowata, jezierza gi tka, grzybie  pó nocny oraz przesi kra okó kowa. 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

39 
 

Wyst puj  równie  podlegaj ce ochronie cz ciowej konwalia majowa, kopytnik pospolity, 
kruszyna pospolita i m cznica lekarska. 
 Ostoj  zwierz t na terenie gminy jest przede wszystkim kompleks le ny Puszczy Piskiej. 

Spo ród zwierz t obj tych ochron  gatunkow  wyst puje m.in. gronostaj, asica, borsuk, 
bóbr, wiewiórka, je  europejski, ryjówka aksamitna i malutka, kret, nietoperze. Do gatunków 
rzadkich wyst puj cych sporadycznie nale  wilki i rysie. 
Ptaki, które sa obj te ochron  i zas uguj  na szczególn  uwag  to: bocian czarny, puchacz, orlik 
krzykliwy i bielik. Spo ród innych gatunków wyst puj  kaczki: cyranka, podgorza ka, tracz 
nurog , p askonos oraz rzadziej spotykane: wistun, lodówka, g gol, he miatka; kormoran i 
mewy: mieszka, pospolita i tonoga. Ponadto mo na spotka  perkozy, siweczk  rzeczn , 
brod ca krwawodziobego, rybitw  czarn , urawia, ab dzia niemego i przepiórki. Z ptaków 
drapie nych wyst p[uja jastrz b, myszo ów, krogulec, pustu ka, rybo ów, kania ruda i czarna, 

otniak stawowy. Z sów spotka  mo na sow  uszat , p omykówk , puszczyka, pójd . Spo ród 
ptaków le nych licznie reprezentowane s  dzi cio y: czarny, du y, zielony i dzi cio ek. 

Na terenie gminy wyst puj  równie  chronione gady jak jaszczurki: zwinka, yworódka i 
padalec; w e: zaskroniec i mija zygzakowata, oraz w b otny. 
Przedstawicielami chronionych p azów sa aba jeziorowa, trawna, smieszka, kumak nizinny, 
rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona, paskówka, oraz traszki. 
 

Ca y teren gminy Miko ajki znajduje si  w granicach obszaru funkcjonalnego zielone P uca Polski. 
Cele istnienia ZPP jest promowanie rozwoju proekologicznego, utrzymanie zrównowa onych 
struktur przestrzennych dla zapewnienia wysokiego standardu rodowiska przyrodniczego 
 
ZABYTKI 

Podstawowym aktem prawnym reguluj cym przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków 
jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wed ug której formami ochrony zabytków 

: 
 wpis do rejestru zabytków, 
 uznanie za pomnik historii, 
 utworzenie parku kulturowego, 
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o 
zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub 
decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji w zakresie lotniska u ytku publicznego. 

Ustawa przewiduje, i  w studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy uwzgl dnia si , w szczególno ci ochron : 

 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, 
 innych zabytków nieruchomych, znajduj cych si  w gminnej ewidencji zabytków, 
 parków kulturowych. 

Wykaz obszarów i obiektów uj tych w gminnej ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji 
zabytków oraz wojewódzkim rejestrze zabytków przedstawiono w projekcie Studium. 
 
INFRASTRUKTURA TECHNICZNO – IN YNIERYJNA MIASTA I GMINY MIKO AJKI 
 
Sie  wodoci gowa 

ród ami zaopatrzenia w wod  mieszka ców miasta i gminy Miko ajki s : 
 Dla miasta Miko ajki  – uj cie wód g binowych (3 ród a) przy ul.  Prusa, z którego woda 

jest rozprowadzana sieci  miejsk . Pozwolenie wodno-prawne dopuszcza eksploatacj  
uj cia na poziomie 1860 m3/ dob . rednie roczne zu ycie wody na terenie miasta 
kszta tuje si  na poziomie ok. 740m3/ dob . 

 Dla terenów wiejskich – cztery hydrofornie oparte o lokalne ród a g binowe zlokalizowane 
we wsiach Prawdowo, Wo nice, Ta ty i Cudnochy. Ponadto we wsi Baranowo istnieje lokalne 
uj cie zaopatruj ce ZD PAN i osiedle mieszkaniowe i Zespó  Szkó . 
W pozosta ych wsiach gminnych, a przede wszystkim w zabudowie rozproszonej 

zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wod  zaspokajane jest przez studnie kopane i wodoci gi 
zagrodowe. 

Ponadto na terenie gminy w istniej cych o rodkach wypoczynkowych funkcjonuj  uj cia 
wody pracuj ce tylko dla ich potrzeb. 

cznie na terenie gminy do sieci wodoci gowej pod czone jest ok. 99% mieszka  na 
terenie miasta Miko ajki i ok. 75%mieszka  na terenach wiejskich. 
 
Sie  kanalizacyjna 
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System odprowadzania i oczyszczania cieków komunalnych na terenie miasta Miko ajki 
oparty jest na Miejskiej Oczyszczalni cieków w Miko ajkach (oddanej do u ytku w 1997r. i 
zmodernizowanej w 2006r.). Jest to nowoczesny obiekt oczyszczaj cy cieki w systemie 
mechaniczno – biologiczno – chemicznym, z podwy szonym usuwaniem biogenów. Wydajno  
oczyszczalni okre lona pozwoleniem wodno-prawnym wynosi 3000 m3/ dob , przy maksymalnym 
obci eniu 3900 m3/ dob . Ilo cieków dop ywaj cych w miesi cach letnich wynosi ok. 1800 m3/ 
dob . Oznacza to, ze w chwili obecnej maksymalny poziom wykorzystania zdolno ci oczyszczania 
cieków wynosi ok. 60%. Poza sezonem obci enie oczyszczalni to ok. 30%. 

Istniej ce  sieci  kanalizacyjne  we  wsiach  Ta ty,  Jora,  Sady  pozwalaj  przej cieki  z  
zabudowy wokó  Jeziora Miko ajskiego i Ta ty. Wykonanie w 2007 r. tranzytowego odcinka 
kanalizacji na trasie Prawdowo – Miko ajki umo liwi o odbiór i przesy cieków z niedawno 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej Jora – Prawdowo, zabudowy mieszkalno – us ugowej znajduj cej 
si  w zachodniej cz ci miasta Miko ajki z ca orocznymi pensjonatami i marina eglarsk  oraz sieci 
kanalizacji sanitarnej z zachodniej cz ci gminy (wsie: Baranowo, Inulec, Ze gi, Lubiewo).  

Na terenie gminy funkcjonuj  te  2 lokalne oczyszczalnie cieków w Baranowise, 
obs uguj ca ZD PAN oraz 4 bloki mieszkalne, oraz w by ym SHR Wo nice, obs uguj ca by y zak ad 
rolny oraz 4 bloki mieszkalne.  

Indywidualne gospodarstwa wiejskie cieki bytowe i gospodarcze odprowadzaj  do 
przygospodarskich szamb, b  rozs czane s  bezpo rednio do gruntu lub odprowadzane do 
naturalnych cieków i rowów melioracyjnych. 
 
Kanalizacja deszczowa 

Na terenie gminy Miko ajki pozostaje nierozwi zany problem oczyszczania i odprowadzanie 
wód deszczowych. 

Na terenie miasta Miko ajki funkcjonuje przedwojenny system kanalizacji burzowej 
odprowadzaj cy wody opadowe z centrum miko ajek i ul. Kajki bezpo rednio do jez. Miko ajskiego. 
Rosn cy stopie  motoryzacji oraz intensywny ruch samochodowy w sezonie letnim powoduje, e 
wody opadowe po sp yni ciu z chodników, jezdni i utwardzonych placów s  silnie zanieczyszczone 
produktami ropopochodnymi i w takim stanie przedostaj  si  do zbiorników wodnych. 

Jedynie ci g pieszo – jezdny wzd  promenady nadbrze nej posiada nowoczesny system 
kanalizacji deszczowej. 
 
Gospodarka odpadami sta ymi 

Na terenie miasta i gminy Miko ajki funkcjonuje zorganizowanym systemem zbiórki 
odpadów,  którym  obj te  jest  95%  wszystkich  mieszka ców.  Do  gromadzenia  odpadów  
wykorzystywane s  pojemniki oraz kontenery porozstawiane we wszystkich miejscowo ciach 
gminnych, za  ich opró nianie i transport odbywa si  poprzez obs uguj  firm . 

Na terenie miasta i  jego okolic  wyst puje ponadto problem tzw. „dzikich wysypisk”,  które 
 na bie co likwidowane przez odpowiednie s by. 

 
System zaopatrzenia w energi  ciepln  

Na terenie miasta dominuj  lokalne kot ownie olejowe, zaopatruj ce poprzez system sieci 
cieplnych 28% miasta. Ponadto znaczna cz  indywidualnych u ytkowników korzysta z gazu. 

Na obszarze wiejskim gminy dominuj  indywidualne kot ownie opalane w glem, oraz 
pojawiaj  si  kot ownie opalane gazem. 

czna moc zainstalowana w ród ach ciep a w kot owniach komunalnych na terenie gminy 
wynosi 3,74 MW. 

Istniej ce ród a zaspokajaj  potrzeby odbiorców, jednak stan techniczny wi kszo ci 
urz dze  nie spe nia adnych norm technicznych i ekologicznych. 
 
System zaopatrzenia w gaz ziemny 

Zabezpieczenie potrzeb gazowych dla mieszka ców pokrywane jest z krajowego systemu 
gazowniczego. Sie  gazu ziemnego obejmuje wy cznie miasto Miko ajki, a z tego no nika energii 
korzysta  ok.  82%  gospodarstw  domowych.  czna  d ugo  sieci  gazowej  w  mie cie  wynosi a  w  
2002r. 13 km ( redniego i niskiego ci nienia), natomiast d ugo  sieci gazowej wysokiego ci nienia 
w gminie wynosi a 18,5 km. 

Nominalna wydajno  gazoci gu zasilaj cego Miko ajki wynosi 14500 m3/ dob , natomiast 
zu ycie  gazu  kszta tuje  si  na  poziomie  5500  –  6500  m3/  dob  (ok.  45%  mo liwo ci).  Jednak  
maksymalne zu ycie gazu w 2003r. (w okresie zimowym) osi gn o poziom ok.13000 m3/ dob , a 
wi c 90% nominalnej wydajno ci. 

Problemem warunkuj cym gazyfikacje gminy jest niska dro no  gazoci gu wysokiego 
ci nienia. 
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System zaopatrzenia w energi  elektryczn  
Energia elektryczna dostarczana jest sieci  napowietrzn  wysokiego napi cia 110 kV 

Mr gowo – Orzysz (GPZ znajduje si  w Miko ajkach), natomiast poszczególne wsie oraz cz  
miasta zasilane s  lini redniego napi cia 15 kV poprzez sie  stacji transformatorowych. 

Stan techniczny sieci zasilaj cej wysokiego napi cia jest dobry i nie wyst puj  zak ócenia w 
jej dostawach, natomiast niektóre odcinki linii redniego napi cia oraz stacje transformatorowe 
wymagaj  modernizacji. W bie cym roku ZE przeprowadzi  remont linii redniego napi cia na 
terenie miasta, co znacznie poprawi o jako  dostw energii. 
 

5.2. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJ CEGO STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTU STUDIUM 

 
W przypadku braku realizacji projektu Studium niemo liwe stanie si  opracowanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Miko ajki. Mog  
przez to nast pi  pewne charakterystyczne zmiany w sferze dyspozycji przestrzennej i ochrony 
rodowiska, takie jak chaotyczny rozwoju budownictwa, rozproszenie zabudowy, brak 

uporz dkowania formy i funkcji obiektów, czy brak infrastruktury technicznej. Brak pó niejszych 
dok adnych ustale  planów miejscowych dotycz cych uporz dkowania zabudowy (forma, 
wysoko ) i funkcji, a w szczególno ci brak wyznaczonych wska ników dotycz ce podstawowych 
parametrów urbanistycznych jak.: intensywno  zabudowy, wska nik powierzchni zabudowy do 
powierzchni dzia ki, udzia  powierzchni biologicznie czynnej, mog oby spowodowa  bezpo rednio 
utrat  walorów krajobrazowych i istotne straty w florze i faunie. Skutkiem niekontrolowanego 
rozwoju nowych enklaw zabudowy by oby nie tylko ograniczenie funkcji rodowiskowych obszarów, 
ale równie  zmniejszenie roli spo ecznej obszarów – wykorzystanie terenów us ugowych i 
przemys owych. 

Brak decyzji Rady Miasta w sprawie przyst pienia do opracowa  miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z ustaleniami Studium miasta i gminy, mo e 
doprowadzi  do: 

 Degradacji stanu sanitarnego atmosfery i warunków klimatycznych (pogorszenia warunków 
termicznych, solarnych i aerosanitarnych). 

 Degradacji rodowiska glebowego, w tym zwi kszenia zawarto ci metali ci kich i 
nadmiernej kwasowo ci. 

 Degradacji rodowiska wodnego, w tym eutrofizacji wód. 
 Degradacji flory i fauny. 
 Pogorszenia warunków zdrowia i ycia mieszka ców. 
 Braku konkurencyjno ci rodowiska przyrodniczego w mie cie i gminie Dobre Miasto w 

stosunku do innych obszarów w regionie.  
Brak przewidywanych w projekcie Studium realizacji inwestycji w zakresie ochrony wód 

spowoduje: 
 Dalsz  degradacj  wód powierzchniowych oraz zwi kszanie eutrofizacji wód prowadz ce do 

zaniku ycia biologicznego w rodowisku wodnym. 
 Obni enia walorów turystyczno – wypoczynkowych miasta i gminy Miko ajki. 
 Wzrost zagro enia sanitarnego obszarów zasobowych uj  wód podziemnych oraz 

degradacj  u ytkowych warstw wodono nych i ograniczenia mo liwo ci pozyskania wód na 
cele komunalne i przemys owe. 

 Przesuszenie i stepowienie u ytków zielonych w wyniku obni ania zwierciad a wód 
gruntowych. 

 Mo liwo  bakteriologicznego ska enia wód podziemnych w rejonach wyst powania róde  
zagro  (zrzuty nieoczyszczonych cieków deszczowych, nielegalne wysypiska odpadów, 
nieszczelne szamba). 

 Utrudnienie w dostosowaniu si  do przepisów i  spe niania wymogów unijnych. 
Brak przewidywanych w projekcie Studium realizacji w zakresie gospodarki odpadami mo e 

spowodowa  powa ne konsekwencje dla rodowiska przyrodniczego, odpady stanowi  bowiem 
ogniska zagro  zarówno dla wód powierzchniowych, podziemnych jak i powierzchni ziemi. Nale y 
pami ta , i  najbardziej podatne na przenikanie zanieczyszcze  s  obszary pozbawione warstwy 
izolacyjnej.      

 Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku realizacji przewidywanych w projekcie 
Studium zada  z zakresu ograniczenia ha asu i wibracji to: 

 Pogorszenie standardów zamieszkania na terenach po onych w strefach szkodliwego 
oddzia ywania dróg. 

 Pogorszenie warunków pracy i nauki w szko ach, biurach, sklepach i innych placówkach 
us ugowych na terenie miejscowo ci po onych przy g ównych szlakach komunikacyjnych. 
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 Pogorszenie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz walorów przyrodniczych na 
obszarze miasta i gminy Miko ajki. 

Potencjalne zmiany stanu rodowiska, w przypadku braku przewidywanych w projekcie 
Studium dzia  w zakresie gospodarki le nej i rolniczej to mi dzy innymi: 

 Zubo enie walorów zdrowotnych i krajobrazowych rodowiska przyrodniczego. 
 Pogorszenie warunków klimatycznych w mie cie i gminie. 
 Zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych i ograniczenie zdolno ci 

retencyjnych rodowiska. 
 Pogorszenie stanu zdrowotno ci ro linno ci. 

 
6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM ODDZIA YWANIEM 

 
Dla obszarów obj tych przewidywanym znacz cym oddzia ywaniem na rodowisko nale y 

zaliczy  tereny, na których s by ochrony rodowiska stwierdz  przekroczenie dopuszczalnych, 
okre lonych w przepisach szczegó owych norm rodowiskowych, co wp ywa na pogorszenie stanu 
rodowiska oraz warunki zdrowia i ycia mieszka ców. W przepisach tych okre lono m.in. zasady 

post powania administracyjnego w stosunku do podmiotów gospodarczych, których dzia alno  
mo e powodowa  ponadnormatywne obci enie rodowiska – niezale nie od za onych procesów 
planistycznych. 

Do inwestycji o przewidywanym znacz cym oddzia ywaniu na rodowisko zalicza si  
wszystkie przedsi wzi cia wymienione w Rozporz dzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 
poz. 1397). Nale y jednak mie  na uwadze, i  informacje dotycz ce planowanych inwestycji 
pojawiaj  si  i s  realizowane stopniowo: 

 Ogólnie – na ka dym z etapów miejscowego planowania przestrzennego, 
 Szczegó owo – na etapie planowania realizacyjnego.  
Potencjalne obci enie rodowiska spowodowane dzia alno ci  gospodarcz , która b dzie 

dopuszczalna na terenie miasta i gminy Miko ajki, w przysz ci b dzie musia o by  sprowadzone 
do minimum przez zastosowanie zasad okre lonych w przepisach i szczegó owych opracowaniach 
planistycznych (miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) oraz procedur 
przewidzianych do stosowania w procesie przygotowywania inwestycji do realizacji. 

Na terenie gminy i miasta Miko ajki do urz dzenia infrastruktury technicznej i drogowej 
oraz planowane obiekty zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz  mog ce by  kwalifikowane do grupy 
obiektów mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko to mi dzy innymi: 

 Droga krajowa nr 16 relacji Mr gowo – Miko ajki – Orzysz; 
 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne; 
 Miejsca eksploatacji kopalin. 
Nale y mie  na uwadze, i  szczegó owe ustalenia dotycz ce w/w przedsi wzi  nast powa  

 na etapie projektowania i realizacji tych przedsi wzi . Ponadto dla obiektów klasyfikuj cych 
si  do grupy obiektów mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko istnieje obowi zek 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko, w tym w okre lonych 
przypadkach sporz dzenia raportu  o oddzia ywaniu przedsi wzi cia na rodowisko zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz ocenach oddzia ywania na rodowisko 
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1235 z pó n. zm.).   

Opisanie stanu rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym znacz cym 
oddzia ywaniem na etapie opracowywania projektu Studium by oby zadaniem trudnym do 
wykonania. Aby zbada  i okre li  stan rodowiska nale y przeprowadzi  szereg wizji terenowych 
maj cych na celu m.in. szczegó ow  inwentaryzacj  wyst puj cej flory i fauny oraz szczegó owych 
analiz rodowiskowych. 

Ponadto nale y podkre li , i  studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy jest dokumentem kierunkowym okre laj cym polityk  przestrzenn  
na terenie miasta i gminy. Nie jest opracowaniem w ciwym do szczegó owego okre lania zasad 
zagospodarowania, lecz wyznaczona ogólne ramy dzia  na poszczególnych obszarach. Dlatego 
te ,  ze  wzgl du  na  ogólny  charakter  ustale  zawartych  w  projekcie  Studium  niemo liwe  jest  
okre lenie szczegó owego wp ywu, jaki realizacja zapisów projektu Studium wywrze na rodowisko 
miasta i gminy Miko ajki. Wp yw poszczególnych sposobów zagospodarowania na rodowisko 

dzie mo liwy dopiero po okre leniu szczegó owych wytycznych co do zagospodarowania terenu i 
poznaniu planowanych rozwi za  technicznych. Zastosowane na poszczególnych terenach 
technologie i ich wp yw na rodowisko, zale  b dzie od u ytkowników danego terenu i znajduj  
si  poza zakresem oddzia ywania projektu Studium. W zwi zku z powy szym zosta  okre lony 
jedynie ogólny charakter przewidywanych zmian rodowiska.  
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7. ISTNIEJ CE  PROBLEMY  OCHRONY  RODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  REALIZACJI  PROJEKTU   
STUDIUM, W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZ CE OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY 
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

 
Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2013 poz. 627 z 

pó n. zm.) na terenie miasta i gminy Miko ajki wyró nia si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 
A. Park krajobrazowy: 

a. Mazurski Park Krajobrazowy. 
B. Rezerwat przyrody: 

a. Rezerwat „Jeziora uknajno", 
b. Rezerwat „Czapliniec", 
c. Rezerwat „Jeziora Lisiny", 
d. Rezerwat „Krutynia". 

C. Obszar chronionego krajobrazu: 
a. OChK Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, 
b. OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, 
c. OChK Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód 

D. ytek ekologiczny: 
a. Torfowisko Ze gi, 
b. Prawdowskie Wzgórze, 
c. Ba yna 
d. Osa, 
e. Polder Wo nice. 

E. obszar Natura 2000: 
 obszar Natura 2000 Jezioro uknajno (kod obszaru PLB 280003),  
 obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB 280008), 
 obszar Natura 2000 Bagna Nietlickie (kod obszaru PLB 280001), 
 obszar Natura 2000 Ostoja Piska (kod obszaru PLH 280048), 
 obszar Natura 2000 Mazurska Ostoja wia Baranowo (kod obszaru PLH 280055). 

F. pomniki przyrody: 
 

Lp Nr ew. Obiekt Lokalizacja Akt prawny 

1 3 lipa drobnolistna Tilia cordata - 6 szt. Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 16 poz. 
118 z 1985 r. Zarz. Nr 18/85 
Woj. Suw. z 18.06.1985 r. 

2 114 b szypu kowy Quercus robur - 2 szt.  RLS 16/92/52 z 29.12.1952 r. 

3 115 
(55*) 

b szypu kowy Quercus robur - 5 szt.  RLS 16/55/52 z 29.12.1952 r. 

4 116 
(323*) 

stanowisko k oci Jezioro Lisiny NR 323/66 z 05.01.1966 r. 

5 117 
(167*) 

az narzutowy  pó wysep Kusnort Lb 157/56 z 16.07.1956 r. 

6 118 
(359*) 

b szypu kowy Quercus robur - 8 szt. m. Miko ajki, pl. 
Wolno ci 1 

NR 359/74 z 14.06.1974 r. 

7 544 kasztanowiec bia y Aesculus 
hippocastanum 

m. Miko ajki, przy ul. 
3-go Maja, obok 
targowiska 

Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 
510 z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 
Woj. Suw. z 14.12.1998 r. 

8 545 ywotnik olbrzymi Thuja occidentalis Osada Kulinowo Dz. Urz. Woj. Suw. Nr 74 poz. 
510 z 1998 r. Rozp. Nr 222/98 
Woj. Suw. z 14.12.1998 r. 

 
Powi zania przyrodnicze na terenie miasta i gminy Miko ajki maj cis y zwi zek nie tylko z 

lokalnym ekosystemem, ale tak e z ekosystemem regionu i kraju. Przez obszar gminy przebiegaj  
korytarze ekologiczne o znaczeniu krajowym. 

Dla potencjalnych inwestorów wa ne s  ustalenia dotycz ce istniej cych formy ochrony 
przyrody, w tym znajomo  obowi zuj cych zakazów i nakazów okre lonych m.in. w 
rozporz dzeniach Wojewody Warmi sko – Mazurskiego oraz uchwa y  Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego dotycz cych obszarów chronionego krajobrazu. 
 Na ternach po onych w granicach obszarów chronionego krajobrazu obowi zuj  przepisy: 

 Rozporz dzenia  Nr  136  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  12  listopada  2008  r.  w  
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
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Wschód, 
 Rozporz dzenia Nr 158 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w 

sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Zachód, 

 Uchwa y nr XXII/430/12 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 
2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior 
Mazurskich.  

 Zgodnie z przepisami w/w dokumentów na Obszarze Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich, Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 
Wschód i Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Zachód 
wprowadzono nast puj ce ustalenia: 
1. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów le nych Obszaru, 
2. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony niele nych ekosystemów l dowych Obszaru, 
3. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru. 
Na Obszarach wprowadzono nast puj ce zakazy: 

 zabijania dziko wyst puj cych zwierz t, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie  i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, z onej ikry, z wyj tkiem amatorskiego po owu ryb oraz 
wykonywania czynno ci zwi zanych z racjonaln  gospodark  roln , le , ryback  i 
owieck ; 

 realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu art. 
51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150, z pó n. zm.1) lub realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz 
o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227); 

 likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych, przydro nych i nadwodnych, je eli nie 
wynikaj  one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpiecze stwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urz dze  wodnych; 

 wydobywania  do  celów  gospodarczych  ska ,  w  tym  torfu,  oraz  skamienia ci,  w  tym  
kopalnych szcz tków ro lin i zwierz t, a tak e minera ów i bursztynu; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze  terenu, z wyj tkiem prac 
zwi zanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budow , odbudow , napraw  lub remontem urz dze  wodnych; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli s  innym celom ni  ochrona przyrody lub 
zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych i le nych oraz racjonalna gospodarka wodna 
lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-b otnych; 
 lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior 

i innych zbiorników wodnych, z wyj tkiem urz dze  wodnych oraz obiektów s cych 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le nej lub rybackiej. 

Zakazy, o których mowa powy ej nie dotycz : 
1. wykonywania zada  na rzecz obronno ci kraju i bezpiecze stwa pa stwa; 
2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia  zwi zanych z bezpiecze stwem powszechnym; 
3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

Ponadto w Rozporz dzeniach i Uchwale okre lono wyj tki od w/w zakazów, dla których 
obowi zuj  odst pstwa. 

Zasady funkcjonowania terenów znajduj cych si  w granicach Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego reguluje Rozporz dzenie Nr 9 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 28 
stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, 
poz. 506, za  dok adnie precyzuje je Plan Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

W granicach gminy Miko ajki znajduj  si  cztery rezerwaty przyrody tj.: Jezioro uknajno, 
Czapliniec, Jezioro Lisiny i Krutyna oraz pi  u ytków ekologicznych tj.: Torfowisko Ze gi, 
Prawdowskie Wzgórze, Ba yna, Osa i Polder Wo nice w granicach których obowi zuj  ustalenia 
odpowiednich przepisów. 

Istotnymi problemami rozwoju w gminie i mie cie Miko ajki s  ograniczone mo liwo ci 
wykorzystania terenów po onych w granicach obszarów Natura 2000, w tym: 

 zagospodarowanie terenów zw aszcza w dolinach cieków wodnych i s siedztwie zbiorników 
wodnych, 

 lokalizacja nowej zabudowy, w szczególno ci obiektów mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko, 

 dopuszczenie realizacji sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, 
 mo liwo  budowy i przebudowy dróg publicznych, 
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 regulacje cieków wodnych, 
 budowa obiektów ma ej retencji i wykorzystanie energii odnawialnej, 
 mo liwo  pozyskiwania kopalni. 

Priorytetem na terenach Natura 2000 jest utrzymanie istniej cych warunków siedliskowych 
i zachowanie ci ci systemu powi za  ekologicznych. Projekt Studium przewiduje ewentualne 
zagospodarowanie terenów po onych w granicach obszarów Natura 2000 w sposób pozwalaj cy 
na zachowanie wyst puj cych siedlisk i gatunków oraz w sposób im nie zagra aj cy.  

ród  najwi kszych  zagro  i  presji  maj cych  du y  wp yw  na  obszary  Natura  2000  
wymienianych w Standardowych Formularzach Danych dla poszczególnych obszarów s  m.in.:  

 dzia ania zwi zane z rolnictwem tj.: zmiany metod uprawy,  hodowla zwierz t, nawo enie, 
stosowanie biocydów, hormonów i rodków; 

 dzia ania zwi zane z le nictwem tj.: wycinka lasu, sztuczne nasadzenia na otwartym 
terenie (nie-rodzimych drzew), 

 dzia ania zwi zana z infrastruktur  komunikacyjn  i techniczn  tj.: drogami i autostradami, 
liniami energetycznymi i telefonicznymi,  cie kami, szlakami pieszymi i rowerowymi, 
ruroci gami, liniami kolejowymi, TGV; 

 dzia ania zwi zane z procesami urbanizacyjnymi tj.: rozproszenie zabudowy, zrzuty, w tym 
usuwanie odpadów z gospodarstw domowych i obiektów rekreacyjnych, budynki w 
krajobrazie;  

 dzia ania zwi zane z wykorzystaniem zasobów biologicznych innych ni  rolnictwo i le nictwo 
tj.: morskich i s odowanych (akwakultura), profesjonalne aktywne w dkowanie,  

dkarstwo, owictwo; 
 dzia ania zwi zane z wtargni ciem cz owieka i zaburzenia tj.: szybownictwo, delta samolot, 

paralotniarstwo, loty balonem, deptanie, nadu ywanie, wandalizm, intensywne utrzymanie 
porz dku publicznego (czyszczenie pla ), usuni cia drzew przydro nych, p oty, grodzenia, 
mier  zwierz t lub zranienie przez zderzenia, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, 

 dzia ania wywo uj ce ska enie rodowiska tj.: nadmiar energii (uci liwo ci ha asowe), 
zanieczyszczenie wód powierzchniowych,  zanieczyszczenie gleb,  

 dzia ania zwi zane z procesami naturalnymi tj.: zamulanie, konkurencja mi dzygatunkowa i 
choroby.  
 
W zwi zku z tym, e cz  terenów obj tych projektem zmiany studium nie posiada 

zorganizowanego sposobu odprowadzania cieków mo e stanowi  to potencjalne zagro enie dla 
wód podziemnych i powierzchniowych. W przypadku nie podj cia dzia  w zakresie gospodarki 
ciekowej stan rodowiska na terenie gminy Miko ajki mo e ulec pogorszeniu poprzez: 

 Pogorszenie jako ci wód podziemnych i powierzchniowych, 
 Post puj  degradacj  gleb i utrat  warto ci produkcyjnych dla rolnictwa, 
 Utrat  cennych przyrodniczo terenów, 
 Degradacj  walorów krajobrazowych, 
 Pogorszenie jako ci ycia mieszka ców.  

Dokument projektu zmiany studium dotyczy cz ciowo obszaru miasta Miko ajki, czyli 
obszaru zurbanizowanego, o silnie przekszta conym rodowisku przyrodniczym i ograniczonych 
walorach tego rodowiska. Wp yw na takie elementy (przyrody nieo ywionej), jak rodowisko 
gruntowo-wodne, powietrze, klimat itp. b dzie znikomy i w przewadze pozytywny (zmniejszenie 
zagro enia infiltracji zanieczyszcze  do gruntu, zmniejszenie energoch onno ci – tym samym 
ograniczenie emisji zanieczyszcze  powietrza itd.). Ze wzgl du na skal  ewentualnych 
negatywnych oddzia ywa  na rodowisko (g ównie okresowych, generowanych przez roboty 
wykonawcze przedsi wzi ), ich zasi g nie b dzie obejmowa  terenów obj tych prawn  ochron .  

Obecnie niezadowalaj cy stan zagospodarowania i zabudowy miasta Miko ajki niekorzystnie 
wp ywa na walory rodowiska wizualnego powoduj c obni enie presti u obszaru ródmiejskiego i 
jego atrakcyjno ci turystycznej. To samo dotyczy stanu przestrzeni publicznych, w tym ulic i 
placów oraz zieleni. Jako rodowiska wizualnego (krajobrazu) ma wi c istotne znaczenie 
gospodarcze. Nie mo na te  pomin  wp ywu tego rodowiska na stan psychiczny i (po rednio) na 
zdrowie lokalnej spo eczno ci. 

 
Okre lenie oddzia ywania planowanych sposobów zagospodarowania na obszary 

podlegaj ce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody nie jest mo liwe na obecnym etapie opracowywania projektu Studium. Stanie 
si  to mo liwe na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla poszczególnych terenów po przeprowadzeniu szeregu analiz 
rodowiskowych oraz prac inwentaryzacyjnych pozwalaj cych okre li  dok adnie stan 

istniej cego rodowiska, w tym siedlisk flory i fauny. 
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8. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I 
KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE  
PROBLEMY RODOWISKA ZOSTA Y UWZGL DNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU STUDIUM 

 
Polska jest stron  wielu konwencji mi dzynarodowych i wspólnotowych z zakresu ochrony i 

kszta towania rodowiska przyrodniczego.  
Jedynym z przyj tych dokumentów jest Konwencja o ró norodno ci biologicznej przyj ta w 

1992 r. w Rio de Janeiro. Wa ne miejsce na li cie porozumie  mi dzynarodowych zajmuj  równie  
Protokó  z Kioto, Protokó  montrealski i Protokó  Aarhus dotycz ce ograniczenia ilo ci 
zanieczyszcze  wprowadzanych do powietrza. Zobowi zania mi dzynarodowe wynikaj ce z 
Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian klimatu oraz Protokó  z Kioto dotycz ce redukcji emisji 
dwutlenku w gla, stwarzaj  du  szans  rozwoju róde  energii odnawialnej. 

Szereg wyartyku owanych celów okre lonych w analizowanym projekcie Studium wynika z 
dyrektyw Unii Europejskiej, które s  sukcesywnie wdra ane do polskiego prawodawstwa w zakresie 
ochrony rodowiska i przyrody. Jedna z nich do Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko wprowadzaj ca 
procedury sporz dzania i uchwalania studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania gmin. 

 Polityk  wodn  Unii Europejskiej reguluje przyj ta w lutym 1997 r. przez Komisj  
Europejsk  –  Dyrektywa  Ramowa  dotycz ca  wody.  Do  podstawowych  celów  EU  w  dziedzinie  
gospodarki wodnej nale y ochrona przed zanieczyszczeniem, zapewnienie zdrowej wody do picia w 
nale ytej ilo ci, przywrócenie jako ci ekologicznej wodom powierzchniowym oraz prowadzenie 
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z zasadami zrównowa onego rozwoju. 
Wprowadzanie  zanieczyszcze  do  wód  reguluje  Dyrektywa  91/71/EWG  z  dnia  21  maja  1991  r.  
dotycz ca oczyszczania cieków komunalnych, zamieniona przez Dyrektyw  98/15/EC z dnia 27 
lutego 1998 r. Ogólne zasady gospodarowania odpadami zosta y okre lone w Dyrektywie Ramowej 
75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975r. w sprawie odpadów, a odpadów niebezpiecznych w Dyrektywie 
91/698/EWG z dnia 12 grudnia znowelizowane Dyrektyw  94/31/WE. 

Polska podobnie jak kraje Unii Europejskiej zobowi zana jest do tworzenia spójnej sieci 
ekologicznej obszarów chronionych. Stworzenie sieci NATURA 2000 jest jedynym obliguj cym 
prawnie i politycznie Polsk  zadaniem w zakresie tworzenia sieci ekologicznych. Podstaw  prawn  
tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych s  art. 3 i 10 Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 21 
maja 1992r. z pó n. zm., w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 
Dyrektywa zak ada wyselekcjonowanie typów siedlisk oraz gatunków, które b c przedmiotem 
szczególnego zainteresowania b  w czone automatycznie w obszary chronione, utworzone na 
podstawie Dyrektywy 74/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. o ochronie dzikich ptaków. 

ówne cele polityki przestrzennej na obszarze Unii Europejskiej okre la Europejska 
Perspektywa Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwa ego i zrównowa onego rozwoju obszaru Unii 
Europejskiej przyj ta w Poczdamie w roku 1999. Dla równowa enia rozwoju przestrzennego 
przyj to g ówne cele rozwoju, którymi s : rozwój policentrycznego i zrównowa onego systemu 
urbanizacji i wzmocnienie zwi zków zachodz cych pomi dzy terenami miejskimi i wiejskimi; 
promocja zintegrowanych koncepcji transportu i czno ci, które umo liwiaj  policentryczny rozwój 
w obszarze UE i s  wa nymi uwarunkowaniami procesu integracji europejskiej miast i regionów; 
kszta towanie i ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez w ciwe 
zarz dzanie – przyczynia si  to zarówno do zachowania jak i wzmocnienia to samo ci regionów 
oraz utrzymania przyrodniczego i kulturowego zró nicowania regionów i miast w obszarze UE w 
okresie globalizacji. 

Nale y pami ta , i  wszystkie kraje Unii Europejskiej musz  wpisa  w asne priorytety 
rozwoju przestrzennego w kreowaniu wspólnej, europejskiej koncepcji zagospodarowania 
przestrzennego. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyj ta w 1997 roku stwierdza, e Rzeczpospolita 
Polska – kieruj c si  zasad  zrównowa onego rozwoju – zapewnia ochron rodowiska 
naturalnego; nak ada tak e na w adze publiczne obowi zek zapewnienia bezpiecze stwa 
ekologicznego wspó czesnemu i przysz ym pokoleniom. 

Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie ochrony 
rodowiska jest Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009 – 2012 z perspektyw  do roku 2016. 

Jednym z jej celów strategicznych jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów 
strategicznych wszystkich sektorów gospodarki b , zgodnie z obowi zuj cym w tym zakresie 
prawem, poddawane procedurze oceny oddzia ywania na rodowisko i wyniki tej oceny b  
uwzgl dniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów. Kolejnym celem jest podnoszenie 
wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa, zgodnie z zasad  „my l globalnie, dzia aj lokalnie”. 

Dlatego te  bardzo wa ny staje si  udzia  spo ecze stwa, w szczególno ci organizacji 
ekologicznych, w post powaniu w sprawie ochrony rodowiska, w opiniowaniu projektów aktów 
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prawnych, a tak e projektów finansowanych ze rodków publicznych, w tym przede wszystkim ze 
rodków Unii Europejskiej. 

Podstawow  zasad  realizacji polityki ekologicznej pa stwa jest zasada zrównowa onego rozwoju 
zak adaj ca jako ycia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny, bez 
umniejszania szans przysz ych pokole  na ich zaspokojenie.  Dzia ania systemowe ukierunkowane 

 na: 
 uwzgl dnianie zasad ochrony rodowiska w strategiach sektorowych jak równie  w 

planowaniu przestrzennym, 
 rozwój bada , post p techniczny i aktywizacj  rynku na rzecz ochrony rodowiska, 
 zarz dzanie rodowiskowe, udzia  spo ecze stwa w dzia aniach na rzecz ochrony 

rodowiska i odpowiedzialno  za szkody w rodowisku. 
Zadania w zakresie ochrony zasobów naturalnych usystematyzowano nast puj co: 

 ochrona przyrody, 
 ochrona i zrównowa ony rozwój lasów, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 
 ochrona powierzchni ziemi, 
 gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

Popraw  jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego uj to w tematach: 
 rodowisko a zdrowie, 
 jako  powietrza, 
 ochrona wód, 
 gospodarka odpadami, 
 oddzia ywanie ha asu i pól elektromagnetycznych, 
 substancje chemiczne w rodowisku. 

Jak przyj to w analizowanym projekcie studium miasta i gminy Miko ajki przyjmuje si  
osi gni cie adu przestrzennego poprzez racjonalne zagospodarowanie przestrzeni,  ze 
szczególnym  uwzgl dnieniem  walorów architektonicznych i  krajobrazowych oraz prawa w asno ci 
i walorów ekonomicznych przestrzeni oraz realizacj  zasad zrównowa onego rozwoju miasta i 
gminy, zapewniaj cego popraw  jako ci ycia mieszka ców przy zachowaniu równowagi mi dzy 
aktywno ci  gospodarcz  a ochron rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

W zakresie gospodarki przestrzennej najwa niejszym dokumentem na szczeblu krajowym 
jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), w której 
przedstawiono wizj  zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie najbli szych 
dwudziestu lat, okre lono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju s ce jej 
urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i wdra ania publicznych 
polityk rozwojowych maj cych istotny wp yw terytorialny.  W ramach KPZK 2030 
zagospodarowanie przestrzenne kraju nale y rozumie  jako sposób rozmieszczenia w przestrzeni 
Polski podstawowych elementów struktury przestrzennej oraz zachodz ce pomi dzy nimi relacje. 
Do podstawowych elementów struktury przestrzennej kraju, b cych przedmiotem analiz i 
oddzia ywania polityki publicznej, zalicza si  elementy systemu gospodarczego i spo ecznego, 
infrastruktur  techniczn , sie  osadnicz , krajobraz (przyrodniczy i kulturowy) oraz powi zania 
funkcjonalne. Polityka przestrzennego zagospodarowania, d c do umo liwienia rozwoju kraju w 
drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych, musi uwzgl dnia  odporno  przyrody zwi zan  z 
ró nymi funkcjami pe nionymi przez ekosystemy obszarów poddanych procesowi planowania. 
Uwzgl dnia zatem potrzeby ochrony, rozpoznania i rozwoju istniej cych zasobów naturalnych, w 
tym przyrodniczych i krajobrazowych oraz z  kopalin, restytucj  zasobów utraconych i 
uwarunkowania zwi zane z dziedzictwem kulturowym jako zespó  cech wp ywaj cych na obecn  i 
przysz  konkurencyjno  regionów, zdolno  do d ugotrwa ego generowania miejsc pracy 
zwi zanych z wysok  jako ci rodowiska przyrodniczego i jako ycia w przestrzeni 
zurbanizowanej. Dla rozwoju przestrzennego kraju podstawowe znaczenie maj  zasoby wodne, 
ró norodno  biologiczna i krajobrazowa, zasoby gleb, lokalizacja z  kopalin, gleb oraz 
odnawialnych róde  energii.  

Celem strategicznym  KPZK 2030 jest Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 
terytorialnie zró nicowanych potencja ów rozwojowych dla osi gania ogólnych celów rozwojowych – 
konkurencyjno ci, zwi kszenia zatrudnienia, sprawno ci funkcjonowania pa stwa oraz spójno ci w 
wymiarze spo ecznym, gospodarczym i terytorialnym w d ugim okresie. 

Uchwalenie analizowanego projektu studium pozwala na osi gni cie tego celu, poniewa  
odbywa si  z zachowaniem spójno ci przyrodniczo-kulturowej s cej realizacji konstytucyjnej 
zasady zrównowa onego rozwoju.  

Podstawowe kierunki i zasady dzia ania umo liwiaj ce realizacj  idei trwa ego i 
zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce okre la Narodowa 
Strategia Gospodarki Wodnej. Cel ten ma by  osi gni ty przez zbudowanie sprawnie dzia aj cego 
systemu, który wykorzystuj c mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, b dzie 
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zapewnia  utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególno ci ekosystemów wodnych i od wody 
zale nych, pozwala  na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwi ksza  bezpiecze stwo 
powodziowe kraju i chroni  go przed skutkami suszy. G ównym celem aktualnie obowi zuj cej 
Strategii przyj tej przez Rad  Ministrów jest okre lenie podstawowych kierunków rozwoju 
gospodarki wodnej do roku 2020 oraz sprecyzowanie dzia  umo liwiaj cych realizacj  
konstytucyjnej zasady zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu wodami. W odniesieniu do celu 

ównego okre lono cele kierunkowe odnosz ce si  do obszarów dzia  zawartych w Strategii tj.: 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu zasad 
zrównowa onego u ytkowania wód; osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód, w szczególno ci 
ekosystemów wodnych i od wody zale nych; podniesienie skuteczno ci ochrony przed powodzi  i 
skutkami suszy. Zastosowanie zasady zrównowa onego rozwoju w gospodarce wodnej oznacza 

enie do takiego zaspokojenia potrzeb zwi zanych z wykorzystywaniem zasobów wodnych, aby 
nie uszczupla  dost pu przysz ym pokoleniom do tych zasobów, a jednocze nie chroni  ekosystemy 
wodne i od wody zale ne w celu zachowania trwa ci naturalnych procesów przyrodniczych. 

Okre lone w analizowanym projekcie studium kierunki rozwoju systemów infrastruktury 
technicznej  wpisuj  si  w za enia Strategii. 

Program Wodno – rodowiskowy Kraju stanowi uporz dkowany zbiór dzia , których 
realizacja pozwoli na osi gni cie przez wody celów rodowiskowych. W my l Ramowej Dyrektywy 
Wodnej sformu owano nast puj ce cele: 

 niepogarszanie stanu cz ci wód, 
 osi gni cie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilo ciowy dla wód podziemnych, 
 spe nienie wymaga  specjalnych, zawartych w unijnych aktach prawnych i polskim prawie, 

w odniesieniu do obszarów chronionych; 
 zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do rodowiska 

lub ograniczone zrzuty tych substancji. 
Celem Programu wodno – ciekowego kraju jest przedstawienie zestawie  dzia  dla 

realizacji za  celów rodowiskowych, których wype nienie w okre lonym czasie pozwoli uzyska  
efekty w postaci lepszego stanu wód. Okre lone w analizowanym projekcie studium kierunki 
rozwoju systemów infrastruktury technicznej wpisuj  si  w za enia Programu Wodno – 
rodowiskowego Kraju. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyj ta  przez  Rad  Ministrów  we  wrze niu  2012  r.  to  
ówna strategia rozwojowa w rednim horyzoncie czasowym, wskazuj ca strategiczne zadania 

pa stwa, których podj cie w perspektywie najbli szych lat jest niezb dne, by wzmocni  procesy 
rozwojowe. Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne pa stwo, 
Konkurencyjna gospodarka, Spójno  spo eczna i terytorialna, w których  koncentrowa  si  b  

ówne dzia ania oraz okre la, jakie interwencje s  niezb dne w perspektywie redniookresowej w 
celu przyspieszenia procesów rozwojowych. Strategia redniookresowa wskazuje dzia ania 
polegaj ce na usuwaniu barier rozwojowych, w tym s abo ci polskiej gospodarki ujawnionych przez 
kryzys gospodarczy, jednocze nie jednak koncentruj c si  na potencja ach spo eczno-
gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane b  stymulowa y 
rozwój.  Celem  g ównym  Strategii  staje  si  wi c wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
spo ecznych i instytucjonalnych potencja ów zapewniaj cych szybszy i zrównowa ony rozwój kraju 
oraz popraw  jako ci ycia ludno ci.  

Podstawowym warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju jest przywrócenie i utrwalenie 
adu przestrzennego uwzgl dniaj cego potrzeby spo eczne, gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe 
oraz kompozycyjno-estetyczne. Uporz dkowana i zintegrowana przestrze  u atwia funkcjonowanie 
spo ecze stwa i gospodarki przez tworzenie warunków dla sprawnego przebiegu procesów 
rozwojowych, a w efekcie – poprawy jako ci ycia. Brak uporz dkowania kwestii terenów 
rozwojowych poci ga za sob  wzrost nak adów (prywatnych i publicznych) na ich utrzymanie oraz 
generuje wzrost kosztów inwestycji i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.  
Ustalenia analizowanego projektu studium s  zgodne z: 

 Obszarem strategicznym I. Zapewnienie adu przestrzennego, w perspektywie 
redniookresowej wskazane jest zdecydowane zwi kszenie stopnia pokrycia planami 

zagospodarowania przestrzennego powierzchni kraju, a obowi zkowo terenów 
rozwojowych. Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego s  podstawowymi dokumentami 

cymi zarz dzaniu przestrzeni .  
 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka; Poprawa warunków ramowych dla 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.  Wraz ze wzrostem zamo no ci spo ecze stwa i 
zmianami zachodz cymi w gospodarce zmienia si  równie  sposób sp dzania czasu 
wolnego. Wiele osób w wolnym czasie coraz ch tniej korzysta z mo liwo ci dostarczanych 
przez tzw. leisure industry – cz ciej i ch tniej czas wolny i urlop sp dza poza domem. 
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Dlatego te  wa ne b dzie stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju firm 
zajmuj cych si  organizowaniem czasu wolnego. Dotyczy to zarówno obszarów, które swój 
wysoki potencja  turystyczny zawdzi czaj  walorom przyrodniczym, jak i terenów 
miejskich, które cz sto oferuj  zbyt ma o mo liwo ci sp dzania wolnego czasu w stosunku 
do istniej cego popytu na tego typu us ugi.  

 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka; Racjonalne gospodarowanie 
zasobami. Jednym z instrumentów w ciwego gospodarowania zasobami jest 
uwzgl dnienie zasad zrównowa onego rozwoju w procesach planowania przestrzennego. 
Zachowanie ró norodno ci biologicznej jest warunkiem spe nienia wymogów 
sprawiedliwo ci mi dzypokoleniowej, czyli zapewnienia dost pu do zasobów przyrody dla 
przysz ych pokole . Zasadniczym celem jest w tym zakresie zahamowanie spadku 
ró norodno ci biologicznej oraz zapewnienie w ciwego stanu ochrony dla mo liwie du ej 
liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Prowadzone dzia ania s ce ochronie i 
zachowaniu ró norodno ci biologicznej obejm  m.in. zapewnienie efektywnej i aktywnej 
ochrony cennych przyrodniczo obszarów oraz siedlisk i gatunków na terenach nale cych 
do sieci NATURA 2000, uwzgl dniaj c jednocze nie procesy i aspiracje rozwojowe kraju, 
regionów i spo eczno ci lokalnych. Realizowane b  dzia ania s ce powstrzymaniu 
defragmentacji rodowiska, utrzymaniu ci ci i ochronie korytarzy ekologicznych.  

 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka; Poprawa stanu rodowiska. 
Czynnikami decyduj cymi o jako ci rodowiska s  przede wszystkim: czysto  powietrza, 
wód, gleb oraz w ciwa gospodarka odpadami.  
Zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne, Krajowy program oczyszczania cieków 

komunalnych zawiera wykazy: 
 aglomeracji, które powinny by  wyposa one w okre lonych terminach w systemy 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków oraz wielko adunków zanieczyszcze  
biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usuni cia, 

 przedsi wzi  w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz 
oczyszczalni cieków komunalnych oraz terminy ich realizacji. 

ównym celem odprowadzenia i oczyszczenia cieków w Polsce jest realizacja systemów 
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni cieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie lub realizacja 
systemów indywidualnych na terenach o zabudowie rozproszonej. Zgodnie z wymaganiami 
zwi zanymi z realizacj  w/w celów s  zalecenia e: 

 budow  urz dze  s cych do zaopatrzenia w wod  realizuje si  jednocze nie z 
rozwi zaniem spraw gospodarki ciekowej, w szczególno ci przez budow  systemów 
kanalizacyjnych i oczyszczalni cieków, 

 w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przynios aby korzy ci dla 
rodowiska lub powodowa aby nadmierne koszty, nale y stosowa  systemy indywidualne, 

 wprowadzaj cy cieki do wód lub do ziemi s  obowi zani zapewni  ochron  wód przed 
zanieczyszczeniem, w szczególno ci poprzez budow  i eksploatacj  urz dze  s cych tej 
ochronie. 
Powo uj c si  na w/w dokument tereny gminy i miasta Miko ajki po one s  w granicach 

aglomeracji Miko ajki o równowa nej liczbie mieszka ców 6000 z oczyszczalni cieków w 
miejscowo ci Miko ajki obejmuj  nast puj ce miejscowo ci z terenu gminy Miko ajki: Miko ajki, 
Ta ty, Kolonia Miko ajki, Wo nice, Pszczó ki, Lelek, Lubiewo, Ze gi, Inulec, mietki, Baranowo, 
Faszcze, Cudnochy, Jora Wielka, Stare Sady, Nowe Sady, Prawdowo, Stawek, co skutkuje 
konieczno ci  realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do nieprzekraczalnego terminu okre lonego w 
obowi zuj cym Krajowym Programie Oczyszczania cieków Komunalnych. 

 
9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, PO REDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE I D UGOTERMINOWE, STA E I 
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE I  PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 
ORAZ INTEGRALNO  TEGO OBSZARU, A TAK E RODOWISKO 

 
Rozpatruj c wp yw ustale  projektu zmiany Studium na rodowisko przyrodnicze konieczne 

jest zwrócenie szczególnej uwagi na nast puj ce potencjalne zagro enia: 
 Zanieczyszczenie gleb, 
 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, 
 Wzrost obj to ci wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych, 
 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 
 Emisj  ha asu, 
 Przekszta cenie krajobrazu i zmiana cz ci jego walorów widokowych, co uzale nione 

dzie od ostatecznie od kszta tu urbanistycznego planowanej zabudowy. 
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Na pocz tku nale y podkre li , i  studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem kierunkowym okre laj cym 
polityk  przestrzenn  na terenie miasta i  gminy.  Nie jest  opracowaniem w ciwym do 
szczegó owego okre lania zasad zagospodarowania, lecz wyznacza ogólne ramy dzia  
na  poszczególnych  obszarach.   Dlatego  te ,  ze  wzgl du  na  ogólny  charakter  ustale  
zawartych w projekcie zmiany Studium niemo liwe jest okre lenie szczegó owego 
wp ywu, jaki realizacja zapisów projektu zmiany Studium wywrze na rodowisko miasta 
i gminy Miko ajki. Wp yw poszczególnych sposobów zagospodarowania na rodowisko 

dzie mo liwy dopiero po okre leniu szczegó owych wytycznych co do 
zagospodarowania terenu i poznaniu planowanych rozwi za  technicznych. Zastosowane 
na  poszczególnych  terenach  technologie  i  ich  wp yw na  rodowisko,  zale  b dzie  od  

ytkowników danego terenu i znajduje si  poza zakresem oddzia ywania projektu 
zmiany  Studium.  W  zwi zku  z  powy szym  zosta  okre lony  jedynie  ogólny  charakter  
przewidywanych zmian rodowiska. Bardziej szczegó owe prognozowanie wp ywu 
zainwestowania poszczególnych terenów na rodowisko powinno odbywa  si  na  etapie 
sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
szczegó owych projektów inwestycyjnych. 

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, i  korzystny wp yw na rodowisko mog  
wywrze  szczególnie dzia ania z zakresu budowy i rozbudowy infrastruktury komunalnej – 
zw aszcza infrastruktury sanitarnej i komunikacyjnej oraz wprowadzenie w ycie ustale  z zakresu 
ochrony rodowiska i dziedzictwa kulturowego. 

Niezwykle istotne jest, e realizacja ustale  projektu zmiany Studium wp ynie korzystnie 
bezpo rednio i po rednio na warunki ycia ludno ci, poprzez okre lenie spójnych kierunków 
zagospodarowania obszaru miasta i gminy, umo liwiaj cych jak najkorzystniejszy rozwój miasta i 
gminy Miko ajki przy zachowaniu zasad rozwoju zrównowa onego.   

Du a cz  dzia  okre lonych w projekcie zmiany Studium charakteryzuje si  ma o 
znacz cym wp ywem na  rodowisko. Wymieni  tutaj mo na m.in. zag szczenie istniej cej 
zabudowy oraz budow  lub modernizacj  dróg o znaczeniu lokalnym. Dog szczenie istniej cej 
zabudowy b dzie prowadzone na terenach, na których funkcjonowanie rodowiska zosta o ju  silnie 
przekszta cone w przesz ci, dlatego te  wprowadzenie dodatkowej zabudowy nie b dzie 
wywiera o znacz cego wp ywu na funkcjonowanie rodowiska w porównaniu do stanu istniej cego. 
W przypadku budowy lub modernizacji dróg lokalnych, ze wzgl du na ich klas  techniczn , nie 
prognozuje si  znacz cego oddzia ywania na rodowisko. Najistotniejszy wp yw wywierany b dzie 
krótkotrwale w fazie budowy.    

 Przeprowadzona analiza wykazuje, e prawdopodobnie negatywny wp yw na rodowisko 
mo e wywiera  realizacja takich dzia  jak.: wprowadzenie nowej zabudowy na terenach 
dotychczas niezainwestowanych oraz budowa dróg o znaczeniu ponadlokalnym.  

Bior c pod uwag  charakter przewidywanych znacz cych oddzia ywa  na rodowisko, ich 
trwa , czas i  powtarzalno  w projekcie zmiany Studium wyró niono nast puj ce 
przedsi wzi cia i rodzaje oddzia ywa : 
 
Budowa i modernizacja dróg krajowych z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, sta e, negatywne – wy czenie gruntów rolnych z u ytkowania rolniczego i 
likwidacja pokrywy glebowej w obszarze projektowanego pasa drogowego, ewentualne 
wylesienie pasa terenów le nych, 

 Po rednie, wtórne, negatywne – fragmentacja obszaru i utrudnienia w funkcjonowaniu 
powi za  przyrodniczych, 

 Bezpo rednie, skumulowane, krótkoterminowe, negatywne w okresie budowy dróg 
zwi zane z przemieszczaniem mas ziemnych i niwelacj  terenu, likwidacj  pokrywy 
glebowej i szaty ro linnej, 

 Bezpo rednie, wtórne, negatywne – pogorszenie warunków aerosanitarnych w wyniku 
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, zagro enia dla zwierz t z powodu ruchu 
pojazdów i ha asu komunikacyjnego, 

 Wtóre, sta e, pozytywne – zwi kszenie p ynno ci i bezpiecze stwa ruchu oraz zmniejszenie 
zanieczyszcze  komunikacyjnych i ha asu. 

  
Modernizacja dróg lokalnych, z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, sta e, pozytywne – zmniejszenie emisji zanieczyszcze  do powietrza i ha asu 
akustycznego w wyniku p ynnego ruchu samochodowego, 

 Krótkotrwa e – uci liwo ci zwi zane z budow , 
 Po rednie, bezpo rednie – wp yw na rodowisko gruntowo – wodne,  
 Po rednie – poprawa p ynno ci ruchu samochodowego wp ynie na popraw  warunków 

aerosanitarnych.  
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Budowa linii energetycznej wysokiego napi cia, z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, krótkoterminowe, negatywne, skumulowane – zwi zane z prowadzeniem 
robót monta owo – budowlanych, 

 Wtórne, po rednie, sta e, negatywne – generowanie przez urz dzenia promieniowania 
elektromagnetycznego, pogorszenie walorów krajobrazowych oraz zagro enia dla fauny. 

 
W odniesieniu do zagadnie  ochrony rodowiska i zdrowia ludzi du e znaczenie maj  linie 

energetyczne wysokich napi . Ich oddzia ywanie na rodowisko powoduje okre lone skutki 
gospodarczo przestrzenne w sensie lokalizacji ró nych obiektów, zw aszcza mieszkalnych, a tak e 
przebywania ludzi i zwierz t. 

Oddzia ywanie linii energetycznych wysokiego napi cia na otoczenie nale y bada  w dwóch 
okresach: w fazie budowy urz dze  oraz podczas ich eksploatacji. Podczas budowy napowietrznych 
linii elektroenergetycznych wysokiego napi cia ulegaj  zniszczeniu gleby znajduj ce si  wzd  
trasy przebiegu z racji pracy ci kiego sprz tu transportowo-budowlanego przy wykopach pod 
fundamenty, monta u i ustawianiu s upów oraz naci ganiu przewodów. W miejscach ustawienia 

upów nast puje wy czenie z dotychczasowego u ytkowania terenów oraz mo e mie  miejsce 
wycinka drzewostanu w miejscu przebiegu przez lasy. 

W trakcie eksploatacji oddzia ywanie linii elektroenergetycznych na rodowisko sprowadzi  
mo na do: 

 zak óce  radioelektrycznych, 
 ha asu, 
 ujemnego wp ywu na organizmy ywe. 

Zak ócenia radiowo-telewizyjne s  wynikiem wy adowa  niezupe nych (ulotowych) lub te  
zupe nych czyli iskrowych. Pomimo zastosowania m.in. przewodów wi zkowych, które maj  na celu 
eliminowanie ulotu elektrycznego, powstaj  niekiedy wy adowania zupe ne na izolatorach, 
pomi dzy przewodami i drutami wi za kowymi a elementami metalowymi osprz tu izolatorów oraz 
w uszkodzonych urz dzeniach stacyjnych. Maj  one ród o w lokalnych uszkodzeniach 
wynikaj cych z niew ciwego monta u linii, takich jak: z e styki poszczególnych ogniw w 

cuchach izolatorów lub w zaciskach, pozostawienie ostrych cz ci osprz tu, uszkodzenia 
przewodów w czasie monta u itp. Zak ócenia radioelektryczne generowane przez lini  
elektroenergetyczn  zale  od nat enia pola elektrycznego na powierzchni wi zki. 
Ha as generowany przez lini  elektroenergetyczn  jest zwi zany ze zjawiskiem ulotu, a jego 
nat enie zale y od warunków pogodowych; w warunkach dobrej pogody poziom ha asu jest 
znacznie ni szy ni  w warunkach opadu deszczowego czy mg y. Dopuszczalny poziom ha asu 
powodowanego przez napowietrzne linie energetyczne zawiera si  aktualnie, w zale no ci od 
przeznaczenia terenu w granicach 45–60 dB. 
Oddzia ywanie napowietrznych linii elektroenergetycznych na ywe organizmy zwi zane jest 

ównie z oddzia ywaniem pola elektromagnetycznego, gdy  organizmy wytworzy y pewien stopie  
adaptacji do naturalnych pól, natomiast nie uda o si  to prawdopodobnie w stosunku do róde  
sztucznych. 

Analizuj c wp yw niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego  na organizmy 
ywe mo na wyró ni  trzy rodzaje sprz : bezpo rednie, po rednie i przetworzone. Sprz enie 

bezpo rednie nast puje wtedy, gdy cz owiek odbiera wprost energi  elektryczn , podobnie jak 
antena. Dopuszczalna warto  pr du, jaka mo e przep yn  przez cz owieka w sposób d ugotrwa y 
wynosi 1–10  A. Sprz enie po rednie ma miejsce wówczas, gdy energia elektryczna przenoszona 
jest np. przez konstrukcje metalowe, maszyny, pojazdy. Sprz enie przetworzone powstaje na 
skutek przemiany energii pola elektrycznego (50 Hz) na inne formy zagra aj ce cz owiekowi – tzw. 
wy adowaniom koronowym na powierzchni przewodów wysokiego napi cia towarzyszy ha as i 
promieniowanie jonizuj ce (jonizacja powietrza). 

Nie  zmienia  to  jednak  faktu,  i  urz dzenia  te  na  obecnym  poziomie  cywilizacyjnym  s  
niezb dne ze spo eczno-gospodarczego punktu widzenia. Wspó czesna nauka nie potrafi 
jednoznacznie okre li , jakie nat enie pola elektromagnetycznego jest dla cz owieka ca kowicie 
bezpieczne, gdy  skutki mog  si  sumowa  i ujawni  dopiero w nast pnych pokoleniach. Ponadto 
wra liwo  na nie ludzi jest ró na. Nie ulega jednak w tpliwo ci, i  problem trasowania linii 
elektroenergetycznych wysokich napi  ma istotne znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa 
cz owieka oraz funkcjonowania ekosystemów. Ka dy projekt przeprowadzenia tych linii musi zatem 
opiera  si  na wnikliwych opracowaniach ekofizjograficznych i solidnej ocenie oddzia ywania na 
rodowisko wskazuj cej rozwi zania wariantowe przebiegu linii energetycznej zapewniaj ce jak 

najni sze straty i ograniczenia funkcjonowania rodowiska przyrodniczego. 
 
Porz dkowanie gospodarki ciekowej poprzez budow  i rozbudow  kanalizacji sanitarnej, z 
oddzia ywaniami: 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

52 
 

 Bezpo rednie, sta e, pozytywne, d ugoterminowe – zwi zane z popraw  stanu sanitarnego 
wód powierzchniowych i podziemnych, 

 Wtórne, sta e, pozytywne – zwi zane z popraw  funkcjonowania systemów ekologicznych, 
 Po rednie, sta e, pozytywne – zwi zane z popraw  stanu zdrowotnego ludno ci  i zwierz t 

wskutek poprawy warunków sanitarnych zaopatrzenia w wod  i higienicznych zamieszkania 
oraz stanu sanitarnego produkcji przetwórstwa rolnego, 

 Bezpo rednie, krótkoterminowe, skumulowane, negatywne – zwi zane z 
fragmentarycznymi zak óceniami funkcjonowania rodowiska przyrodniczego w trakcie 
prowadzenia robót budowlanych. 
Nale y podkre li , e zainwestowanie gminy w sie  wodoci gow  bez jednoczesnego 

rozwi zania gospodarki ciekowej i poprawy wiadomo ci ekologicznej mieszka ców stanowi 
zagro enie jako ci wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
Usprawnienie systemu gospodarki odpadami, z oddzia ywaniami: 

 Sta e, pozytywne, d ugoterminowe – ochrona powierzchni ziemi, eliminacja dzikich 
wysypisk mieci, poprawa jako ci krajobrazu, eliminacja zanieczyszcze  wód 
powierzchniowych i podziemnych. 
Prawid owe usprawnienie systemu gospodarki odpadami ma na celu wyeliminowanie 

problemu nielegalnych wysypisk mieci. Powstawanie nielegalnych wysypisk mieci bardzo cz sto 
wi e  si  z  istnieniem  wyrobisk  poeksploatacyjnych  surowców,  co  wskazuje  te  na  t  sam  
przyczyn  powstania, czyli prace budowlane. W takich przypadkach dowodem s  same mieci, 
po ród których najcz ciej mo na natrafi  na gruz i z om budowlany, a tak e na odpady 
niebezpieczne jak eternit czy pap . 

Przyczyn  powstawania dzikich sk adowisk odpadów bardzo cz sto brak kontroli ze strony 
adz, dlatego te , niezwykle istotne jest prowadzenie w ciwej polityki w zakresie gospodarki 

odpadami.      
Odpady  z  terenu  miast  i  gminy  Miko ajki  przekazywane  s  na  sk adowisko  odpadów  w  

miejscowo ci Polska Wie  w gminie Mr gowo. 
  

Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego, rozwój zabudowy us ugowej i turystycznej, 
rozwój zabudowy zwi zanej z infrastruktur  spo eczn , z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, krótkotrwa e, nieodwracalne – na etapie realizacji inwestycji w obszarze 
zainwestowania, 

 Po rednie, sta e – zmiany w ukszta towaniu rze by terenu, 
 Bezpo rednie, krótkookresowe, odwracalne, znacz ce lecz ograniczone do terenów 

przeznaczonych pod zabudow  i bezpo rednio w jej otoczeniu – zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego na etapie realizacyjnym, 

 Bezpo rednie, sta e – mo liwe pogorszenie stanu jako ci powietrza atmosferycznego na 
etapie eksploatacji, 

 Po rednie, krótkookresowe, odwracalne i o ma ym stopniu oddzia ywania – zmiany stanu 
jako ciowego wód, 

 Po rednie, sta e – poprawa stanu jako ci wód (pod czenie istniej cych i projektowanych 
budynków do kanalizacji sanitarnej), 

 Bezpo rednie, sta e, cz sto nieodwracalne – likwidacja szaty ro linnej, zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnych. 
Sta y  obieg  materii  i  energii  w  rodowisku  powoduje  zamkni  reakcj cuchow  

przenoszenia wp ywu oddzia ywa  pomi dzy elementami rodowiska: powietrze – wody – ro liny – 
zwierz ta – powierzchnia ziemi. Cz owiek i wytwory jego dzia alno ci (inwestycje, dobra materialne, 
zabytki itp.) maj  swoje miejsce na granicach komponentów. 

Przy sporz dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych terenów niezwykle wa ne jest, aby zapobiega  stwarzaniu barier ekologicznych. 
Planowanie terenów pod rekreacj  oraz infrastruktur  turystyczn  powinno odbywa  si  w sposób 
nie naruszaj cy walorów rodowiska i krajobrazu. Tereny przeznaczone pod turystyk  i rekreacj  
oraz infrastruktur  turystyczn  powinny by  kompleksowo wyposa one w niezb dn  infrastruktur  
sanitarn  oraz s  zagospodarowaniu odpadów.  

Ponadto niezwykle istotne jest odpowiednie dostosowanie presji turystycznej i penetracji do 
odporno ci i ch onno ci turystycznej terenu. Szlaki turystyczne powinny posiada  oznakowanie 
wraz z informacjami o regulaminie, obowi zuj cych przepisach i karach za ich naruszanie. Na 
obszarach najcenniejszych przyrodniczo ruch turystyczny powinien odbywa  si  tylko po 
wyznaczonych szlakach i w obecno ci przewodnika (kontrolowana turystyka kwalifikowana).  

 Zainwestowanie nowych terenów b dzie prowadzi o do przekszta ce  w rodowisku 
typowych dla terenów nowych inwestycji w zakresie rze by terenu, powierzchni biologicznie 
czynnych, klimatu, flory i fauny, krajobrazu, systemów ekologicznych, bioró norodno ci, zagro  
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odpadami czy ha asem. Jednak szczegó owy wp yw poszczególnych rodzajów zabudowy na 
komponenty rodowiska zale  b dzie od rozwi za  realizacyjnych i nie jest mo liwy do 
przewidzenia na etapie opracowywania projektu zmiany Studium. W wielu przypadkach nowe 
tereny zabudowy przewidziane s  w okolicy terenów o istniej cym podobnym zainwestowaniu, jako 
kontynuacja funkcji, gdzie rodowisko przyrodnicze zosta o ju  przekszta cone. Rozwój zabudowy 
us ugowej przewidywano g ównie wzd  tras komunikacyjnych, w strefie ich oddzia ywana, co 
minimalizuje ich negatywne oddzia ywania na rodowisko, a dodatkowo stanowi  b dzie bufor 
oddzielaj cy drogi o znacznym nat eniu ruchu od terenów aktywnych przyrodniczo. 
Niejednokrotnie równie  w projekcie zmiany Studium now  zabudow  przewidziano na terenach o 
niskiej warto ci przyrodniczej. Takie ustalenia pozwalaj  ogranicza  powstawiane nowych 
przekszta ce rodowiska. 

Przy opracowywaniu miejscowych planów w celu zachowania wysokich walorów 
krajobrazowych nale y d  do harmonii zabudowy z krajobrazem poprzez preferowanie 
budownictwa o charakterze tradycyjnym i regionalnym.  

Ponadto wszelkie wysokie budowle, jak maszty telefoniczne powinny by  lokalizowane poza 
terenami o najwy szych walorach krajobrazowych z wykorzystaniem istniej cej infrastruktury, a 
prowadzenie inwestycji liniowych powinno odbywa  si  w sposób najmniej koliduj cy z elementami 
rodowiska.      

 
Potencjalny wp yw na obszary Natura 2000 
Czynnikami wp ywaj cymi na obszary Natura 2000 mog  by  g ównie: 

 Niszczenie b  likwidacja istniej cych siedlisk flory i fauny. Przekszta cenie terenów, które 
dotychczas by y u ytkowane np.: rolniczo w tereny produkcyjne, us ugowe, rekreacyjne czy 
mieszkaniowe mo e w sposób trwa y zmieni  siedlisko gatunku. Na etapie opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla konkretnych terenów nale y 
sporz dza  szczegó ow  inwentaryzacj  przyrodnicz . 

 Zmiany jako ciowe siedlisk na terenach s siaduj cych. Ka da przysz a inwestycja na 
terenach przeznaczonych do zmian w projekcie Studium mo e nie  potencjalne ryzyko 
zmian jako ciowych siedlisk na terenach s siaduj cych z planowan  inwestycj . 
Szczególnie istotne znaczenie mog  mie  inwestycje, które mog  spowodowa  zmiany 
poziomu wód gruntowych (zwykle ich obni enie), prowadz c do degradacji siedlisk 
przyrodniczych. 

 Emisja zanieczyszcze  do powietrza i ha as generowane podczas budowy i eksploatacji. 
 Dok adne okre lenie potencjalnego wp ywu na obszary Natura 2000 b dzie mo liwe dopiero 
na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
10. ROZWI ZANIA MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ  PRZYRODNICZ  

NEGATYWNYCH ODDZIA YWA  NA RODOWISKO, MOG CYCH  BY  REZULTATEM  REALIZACJI  PROJEKTU  
ZMIANY STUDIUM, W  SZCZEGÓLNO CI  NA  CELE  I  PRZEDMIOT  OCHRONY  OBSZARU  NATURA 2000 ORAZ 
INTEGRALNO  TEGO OBSZARU 

 
  Na podstawie analizy uwarunkowa  zidentyfikowanych w cz ci dotycz cej uwarunkowa  
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki, a tak e z obowi zku przestrzegania 
ustale  zawartych w przepisach ustaw odr bnych, w projekcie zmiany Studium okre lono Kierunki 
dzia  w zakresie ochrony rodowiska i jego zasobów, które b  podstaw  dla ustale  
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporz dzanych dla poszczególnych 
terenów miasta i gminy. 
  W projekcie zmiany studium miasta i gminy Miko ajki zawarto szereg rozwi za  maj cych 
na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  na 
rodowisko, takich jak.: 

 optymalne zagospodarowanie terenów osadniczych poprzez ich pe ne uzbrajanie i 
podnoszenie standardu dróg komunikacyjnych, 

 wywieranie wp ywu na prawid owy rozwój przestrzenny terenów osadniczych i form nowej 
zabudowy w nawi zaniu do miejscowych tradycji zabudowy, 

 przeciwdzia anie rozpraszaniu zabudowy i lokalizacji obiektów nieharmonizuj cych z 
krajobrazem wiejskim poza terenami osadniczymi, 

 porz dkowanie terenów zdegradowanych krajobrazowo w wyniku niew ciwej gospodarki i 
zaniedba , 

 sprzyjanie zwi kszaniu powierzchni gospodarstw rolnych, 
 ochrona u ytkowego poziomu wodono nego i wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniem przez zakaz odprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód 
powierzchniowych oraz do gruntów, 

 ochrona obszaru systemu naturalnych powi za  przyrodniczych przez zachowanie 
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dotychczasowego zagospodarowania, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, oraz przed 
przerywaniem jego ci ci, 

 zapewnienie zgodno ci sk adu gatunkowego lasu z siedliskiem, propagowanie funkcji 
glebochronnych i wodochronnych lasów, 

 podejmowanie dzia  w zakresie porz dkowania gospodarki wodno – ciekowej w gminie,  
 ustalanie warunków ochrony powietrza, gleb i wód przed zanieczyszczeniami w 

opracowaniach planistycznych i w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenów, 

 prowadzenie aktywnej polityki w zakresie zalesiania gruntów najni szych klas 
bonitacyjnych, 

 ochrona gleby o wysokich klasach bonitacyjnych, z wyj tkiem obszarów wskazanych na 
rysunku studium jako kierunki rozwoju do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze, 

 enie do powi kszania powierzchni gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzro cie 
towarowo ci produkcji rolnej, 

 utrzymywanie urozmaiconej struktury u ytków rolnych, 
 enie do utrzymania prawid owych (lub modyfikacji b dnych) granic rolno-le nych, 
 utrzymywanie zadrzewie  i zakrzacze ródpolnych i nieu ytków wodnych, 
 zachowanie walorów krajobrazowych rodowiska oraz ochrona przed szkodliwym 

oddzia ywaniem dla rodowiska i zdrowia ludzi przy projektowaniu i modernizacji linii 
elektroenergetycznych, 

 utrzymanie ci ci i trwa ci ekosystemów le nych, 
 zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli onym do naturalnego istniej cych ródle nych 

cieków, mokrade , polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych, 
 wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ce i nowe cie ki edukacyjno-przyrodnicze 
wyposa one w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z 
otoczeniem. 

 
  Tereny istniej cej i projektowanej zabudowy powinny by  wyposa one w systemy 
odprowadzania i unieszkodliwiania cieków bytowych, jednocze nie odpowiednio zabezpieczaj ce 
rodowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami. W ogrzewaniu budynków nale y stosowa  

proekologiczne rozwi zania z wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych jak.: gaz, olej opa owy oraz 
paliw niekonwencjonalnych w oparciu o energi  s oneczn .  
 
11. ROZWI ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ZA  ZAWARTYCH W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM WRAZ Z 

UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ CEJ DO TEGO WYBORU 
ALBO WYJA NIENIE BRAKU ROZWI ZA  ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA NAPOTKANYCH 
TRUDNO CI WYNIKAJ CYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓ CZESNEJ WIEDZY 

 
W trakcie sporz dzania projektu zmiany Studium przeprowadzane by y analizy i konsultacje 

ró nych alternatyw ustale  zawartych w dokumencie, w zwi zku z tym wybór rozwi za  
alternatywnych nast powa  na etapie projektowym (z korzy ci  dla rodowiska).    

Projektowany dokument nie zawiera propozycji alternatywnych rozwi za  z punktu 
widzenia planowania przestrzennego i ochrony rodowiska. Analiza szczegó owych ewentualnych 
rozwi za  alternatywnych dotycz cych szczegó owych zasad zagospodarowania i u ytkowania 
nast pi na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych terenów. 

Ewentualne rozwi zania alternatywne mog  pojawi  si  na etapie projektowania przebiegu 
tras infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.  

W trakcie sporz dzania niniejszej prognozy zmiany Studium nie napotkano na trudno ci 
wynikaj ce z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy.   
 
12.  STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.  Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  647  z  pó n.  zm.)  Rozdzia  2  art.  9  pkt.  1  W celu okre lenia polityki 
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy 
podejmuje uchwa  o przyst pieniu do sporz dzenia studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. Zgodnie z art. 9 pkt. 5 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak zgodnie z pkt. 4 Ustalenia studium s  wi ce 
dla organów gminy przy sporz dzaniu planów miejscowych. 
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Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, cho  nie jest aktem 
prawa miejscowego – jest dokumentem planistycznym niezb dnym do realizacji wieloletniej polityki 
gminy w jej przestrzeni. Studium, w swej kreacyjnej roli, jest dokumentem okre laj cym wizj  
rozwoju gminy oraz dzia ania maj ce doprowadzi  do realizacji tej wizji. Ustalenia Studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego s  wprowadzane w ycie stopniowo 
poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

W dokumencie Studium wskazuje si  jedynie kierunki zmian w strukturze przestrzennej 
miasta i gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Nale y jednak zaznaczy , i  okre lony sposób 
zagospodarowania nie obliguje gminy do jakichkolwiek dzia . Na tym etapie planowania – 
opracowywania projektu Studium, nie okre la si  jeszcze wszystkich inwestycji, które b  
realizowane na obszarze miasta i gminy Miko ajki. Okre la si  jedynie tereny preferowane do 
zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne warunki, jakie b  musia y by  spe nione i 
zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako ustalenia, które z kolei 

 podstaw  procesów inwestycyjnych podejmowanych w mie cie i gminie Miko ajki. 
Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy s  

wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 
zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pó n. zm.) Rozdzia  2 art. 14 pkt. 9 s  aktami prawa miejscowego. 
 Konieczno  opracowania projektu Studium wynika z potrzeby zaktualizowania kierunków 
rozwoju miasta i gminy Miko ajki, zmian ustaw i rozporz dze  oraz wniosków instytucji, podmiotów 
gospodarczych, Burmistrza Miasta i Gminy oraz osób prywatnych zg oszonych do projektu Studium 
w okresie poprzedzaj cym opracowanie jego aktualizacji. Cele przestrzenne okre lone w projekcie 
Studium skierowane zosta y na kszta towanie adu przestrzennego w planowanym 
zagospodarowaniu miasta i gminy przy zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych 
rodowiska oraz podnoszeniu walorów krajobrazowych ze szczególnym uwzgl dnieniem 

efektywno ci wykorzystania  tych zasobów. 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o 

rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U 2013 poz. 1235 z pó n. zm.) projekt Studium uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporz dza si  wraz z prognoz  oddzia ywania na 
rodowisko.  

Opracowuj c niniejsz  prognoz  oddzia ywania na rodowisko oparto si  na pismach 
okre laj cych zakres i stopie  szczegó owo ci informacji zawartych w prognozie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie - pismo znak: RDO -28-OGP-6633-0097-022/09/kw z 
dnia 19 lutego 2009 r. oraz Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - 
pismo znak: ZNS-430-4/1/KM/2009 z dnia 01 grudnia 2009 r. 

W 2009 r. opracowano projekt „Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki – Zmiana”, do którego w listopadzie 2009 r. sporz dzono 
„Prognoz  oddzia ywania na rodowisko studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki – Zmiana”. Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji 
zawartych w prognozie oddzia ywania na rodowisko projektu Studium UiKZP miasta i gminy 
Miko ajki zosta  uzgodniony w/w pismami z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w 
Olsztynie (pismo RDO -28-OGP-6633-0097-022/09/kw z dnia 19 lutego 2009 r.) oraz Pa stwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie (pismo ZNS-430-4/1/KM/2009 z dnia 01 
grudnia 2009r.). 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  rodowiska  w Olsztynie  w  pi mie  z  dnia  20  marca  2009  r.  
(znak: RDO -28-OGP-6633-0097-043/09/kw) poinformowa  Burmistrza Miko ajek o ustanowieniu 
na terenie gminy Miko ajek 16 form ochrony przyrody, wnioskuj c o pozostawieniu terenów w 
okolicach  wsi  Za gi,  Stare  Sady  i  Jora  Wielka  w  dotychczasowym  u ytkowaniu,  celem  
zapewnienia ci ci istniej cych terenów le nych z obszarami rolnymi i wodnymi w celu 
zachowania cennych korytarzy ekologicznych. 

Projekt zmiany Studium wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko zosta  przes any do 
zaopiniowania Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony rodowiska w Olsztynie i Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Olsztynie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony rodowiska w Olsztynie w pi mie z dnia 28 grudnia 2009 r. 
(znak: RDO -28-OGP6633-0097-171/09/aok) wniós  uwagi do zapisów projektu zmiany Studium. 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie nie przedstawi  stanowiska w ustalonym 30 dniowym 
terminie, co by o równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu zmiany Studium. 

Projekt zmiany Studium zosta  uchwalony dnia 30 czerwca 2010 r. uchwa  Nr 
LIV/541/2010 Rady Miejskiej w Miko ajkach w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. 

W dniu 21 grudnia 2010 r. Studium zosta o zaskar one przez osob  prywatn  do 
Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Olsztynie (rozstrzygni cie 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY MIKO AJKI 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

56 
 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/804F4DF0C6), a nast pnie do Naczelnego S du 
Administracyjnego w Warszawie (rozstrzygniecie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/56C2E94F88). 
Naczelny S d Administracyjny wyrokiem z dnia 02 wrze nia 2011 r. nakaza  ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez Wojewódzki S d Administracyjny w Olsztynie. Wojewódzki S d Administracyjny 
wyrokiem z dnia 22 listopada 2011 r. stwierdzi  niewa no  uchwa y Nr LIV/541/2010 Rady 
Miejskiej  w  Miko ajkach  z  dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  studium  
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki i nakaza  
ponowne przeprowadzenie procedury uchwalenia studium. 

Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko jest wynikiem ponowienia procedury 
uchwalenia projektu Studium. Z uwagi, i  od momentu opracowywania prognozy w listopadzie 
2009 r.  zasz o kilka zmian w zakresie m.in.  prawnych form ochrony przyrody na terenie miasta i  
gminy Miko ajki, a tak e wprowadzono nowe zmiany w projekcie Studium (w odniesieniu do 
dokumentu opracowanego w 2009 r.) podj to decyzj  o sporz dzeniu zaktualizowanej prognozy 
oddzia ywania na rodowisko projektu Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z wymogami 
okre lonymi w art. 51 ustawy z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnieniu informacji o 
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 

oddzia ywania na rodowisko (tj. Dz. U 2013 poz. 1235 z pó n. zm.). 
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem  Studium jest 

identyfikacja mo liwych ewentualnych wp ywów na komponenty rodowiska obszaru gminy i miasta 
oraz zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog  nast pi  na skutek realizacji ustale  projektu Studium 
oraz wspó praca z autorem ustale  projektu Studium w celu wyeliminowania niekorzystnych 
ustale , które mog  spowodowa  negatywne skutki dla rodowiska. Wa nym zadaniem prognozy 
jest informowanie lokalnej spo eczno ci, w adz samorz dowych i podmiotów gospodarczych o 
skutkach realizacji ustale  projektu Studium. 

Na etapie analizy ustale  projektu Studium sygnalizuje si  dopiero mo liwo  wyst pienia 
zagro  w przysz ci, ale mog  one nie wyst pi  w ogóle lub mie  inny ( agodniejszy) charakter, 
o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania 
dopuszczonych przedsi wzi  (w tym opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego). 
 Przyj cie uchwa  Rady Miejskiej w Miko ajkach nowej polityki przestrzennej b dzie 
podstaw  podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnosz cych si  do wybranych obszarów 
miasta i gminy oraz b dzie stanowi  materia  pomocniczy przy realizacji strategii rozwoju miasta i 
gminy, gospodarki gruntami w mie cie i gminie, planowaniu prac planistycznych oraz planowaniu i 
realizacji zada  w asnych miasta i gminy.   

Sposób opracowania niniejszej prognozy zosta  podporz dkowany metodologii w ciwej dla 
planowania  strategicznego,  w  którym  nakre la  si  jedynie  kierunki  dzia ,  po  to,  eby  w  
podejmowanych nast pnie opracowaniach planistycznych (miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego) okre li  szczegó owe rozwi zania. 
 Przed opracowaniem niniejszej Prognozy analizie poddano zawarte w projekcie Studium 
ustalenia pozwalaj ce okre li  potencjalne znacz ce oddzia ywania tych ustale  na rodowisko. 
Nale y jednak pami ta , i  s  to ustalenie ogólne b ce wytycznymi do opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których okre lone zostan  szczegó owe 
parametry i wska niki zagospodarowania poszczególnych terenów. 

W przypadku braku realizacji projektu Studium niemo liwe stanie si  opracowanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Miko ajki. Mog  
przez to nast pi  pewne charakterystyczne zmiany w sferze dyspozycji przestrzennej i ochrony 
rodowiska, takie jak chaotyczny rozwoju budownictwa, rozproszenie zabudowy, brak 

uporz dkowania formy i funkcji obiektów, czy brak infrastruktury technicznej. Brak pó niejszych 
dok adnych ustale  planów miejscowych dotycz cych uporz dkowania zabudowy (forma, 
wysoko ) i funkcji, a w szczególno ci brak wyznaczonych wska ników dotycz ce podstawowych 
parametrów urbanistycznych jak.: intensywno  zabudowy, wska nik powierzchni zabudowy do 
powierzchni dzia ki, udzia  powierzchni biologicznie czynnej, mog oby spowodowa  bezpo rednio 
utrat  walorów krajobrazowych i istotne straty w florze i faunie. Skutkiem niekontrolowanego 
rozwoju nowych enklaw zabudowy by oby nie tylko ograniczenie funkcji rodowiskowych obszarów, 
ale równie  zmniejszenie roli spo ecznej obszarów – wykorzystanie terenów us ugowych i 
przemys owych. 

Bior c pod uwag  charakter przewidywanych znacz cych oddzia ywa  na rodowisko, ich 
trwa , czas i  powtarzalno  w projekcie Studium wyró niono okre lone przedsi wzi cia i rodzaje 
oddzia ywa . 

W trakcie sporz dzania projektu zmiany Studium przeprowadzane by y analizy i konsultacje 
ró nych alternatyw ustale  zawartych w dokumencie, w zwi zku z tym wybór rozwi za  
alternatywnych nast powa  na etapie projektowym (z korzy ci  dla rodowiska). 


