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RYSUNEK DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

PÓŁWYSPU KUSNORT OBRĘB TAŁTY GMINA MIKOŁAJKI

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

LEGENDA DO RYSUNKU STRUKTURY EKOFIZJOGRAFICZNEJ I WALORYZACJI:

Granica obszaru opracowania.

I. Czynniki środowiska przyrodniczego oraz uwarunkowania i elementy przestrzenne mające znaczenie
   dla zabudowy i zagospodarowania terenu.

Granica Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 9
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku
Krajobrazowego.

Granica terenu położonego w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) o nazwie „Puszcza Piska” (kod obszaru PLB280008),
na którym obowiązują w szczególności przepisy dotyczące ochrony przyrody.

Granica rolno-leśna (oznaczona schematycznie) rozgraniczająca ekosystemy o odmiennych
uwarunkowaniach glebowych, ekologicznych i krajobrazowych. Stanowi ważny element dla opracowań
z zakresu rolnictwa i leśnictwa.

Symbol oznaczający istniejący pomnik przyrody - typ pomnika: jednoobiektowy, rodzaj tworu: głaz
narzutowy - w odniesieniu do którego obowiązują przepisy o ochronie przyrody.

oznaczone schematycznie szpalery zadrzewień stanowiące pozostałości po dawnej alei przydrożnej
- stanowią istotny element środowiska kulturowego o funkcji ekologicznej oraz znaczących walorach
krajobrazowych (estetyczno-widokowych).

UWAGA - Teren projektu planu w całości położony jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz
                Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Puszcza Piska”.

II. Oznaczenie poszczególnych komponentów środowiska wraz z waloryzacją i analiza aktualnego sposobu
    zagospodarowania i użytkowania terenów.

A. Tereny zieleni wysokiej, średniej i niskiej Mazurskiego Parku Krajobrazowego o wysokich walorach
    przyrodniczych. Predysponowane do zagospodarowania jako tereny zieleni leśnej i naturalnej oraz tereny
    rolne. Pełnią istotne funkcje ekologiczne i krajobrazowe w stosunku do procesów zachodzących w środowisku
    przyrodniczym.

Las ochronny zlokalizowany nad wodami powierzchniowymi jezior - pełniący funkcje wodochronne.
Ma duże znaczenie dla środowiska przyrodniczego ponieważ pełni również funkcje ekologiczne
w stosunku do procesów zachodzących w środowisku i wpływa korzystnie na krajobraz oraz wzbogaca
bioróżnorodność. Należy pozostawić w stanie dotychczasowym.

Enklawy śródpolne oraz fragmenty pasów nadwodnych zadrzewień i zakrzewień. Wpływają korzystnie
na krajobraz i wzbogacają bioróżnorodność. Zadrzewienia nadwodne zapobiegają procesom erozji
wodnej i wietrznej - pełnią funkcje glebochronne i wiatrochronne, a także stanowią bufor ochronny wód
powierzchniowych jezior. Należy pozostawić w stanie naturalnym, dotychczasowym.

Skupiska śródpolnych zakrzewień na nieużytkach i w obniżeniach terenu, niekiedy mocno podmokłych.
Pełnią istotne funkcje ekologiczne i korzystnie wpływają na bioróżnorodność. Należy pozostawić
w stanie naturalnym (obecnym).

B. Tereny gruntów rolnych obejmujące rolniczą przestrzeń produkcyjną na ogół o średnich walorach
     przyrodniczych. Na części terenu mogą występować skomplikowane oraz złożone warunki gruntowe.

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o rzeźbie lekko falistej i niewielkich spadkach - obejmują
tereny wykorzystywane rolniczo głównie jako łąki i pastwiska (użytki zielone).

Tereny wokół rowów melioracyjnych porośnięte zielenią niską, miejscami z pojedynczymi
zadrzewieniami i zakrzewieniami - obejmują grunty najniżej położone, wilgotne o stosunkowo wysokim
poziomie wód gruntowych.

Rowy otwarte melioracji szczegółowej na ogół w przeciętnym stanie technicznym - częściowo
zarośnięte. Należy chronić je przed spływem zanieczyszczeń i otaczać trwałą roślinnością trawiastą.

C. Tereny zabudowane oraz przekształcone działalnością ludzką z towarzyszącymi zbiorowiskami głównie
     roślinności ruderalnej i synantropijnej. Na ogół o przeciętnych i niskich walorach przyrodniczych.

Teren infrastruktury technicznej obejmujący urządzenia telekomunikacyjne z obiektami towarzyszącymi.

Istniejąca droga gruntowa, przepuszczalna - stanowi dojazd do istniejących gruntów rolnych i leśnych.

UWAGA - Skupiska powyższej roślinności zostały wyznaczone na podstawie wizji terenowych oraz
                 ortofotomapy i zdjęć satelitarnych.

                 Szczegółowy wykaz gatunków flory i fauny występujących na powyższych terenach
                 zamieszczono w części opisowej prognozy.

III. Oznaczenia dodatkowe (informacyjne) komponentów środowiska położonych poza granicami
     opracowania istotnych z punktu ochrony przyrody i środowiska.

Zbiorowiska roślinności wysokiej i średniej obejmujące strefę ekotonu - pasy zadrzewień i zakrzewień
rosnące wzdłuż brzegów zbiorników wodnych.

Zbiorowiska roślinności wodnej i wodolubnej wchodzące w skład skupisk roślinności strefy ekotonu.

Ponieważ projektowane przeznaczenie terenu w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest tożsame z obecnym sposobem wykorzystania i użytkowania terenu drogi ale może wprowadzić
nowe jej zagospodarowania, lecz nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, a jest niezbędnym
do obsługi komunikacyjnej terenów prognozuje się ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA
Z MOŻLIWOŚCIĄ POWSTANIA NOWEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzględniają i adaptują istniejący stan funkcjonalno-przestrzenny prognozuje się ZACHOWANIE
DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŚRODOWISKA Z OGRANICZENIEM MOŻLIWOŚCI ICH POGORSZENIA.

Ponieważ projektowane przeznaczenie terenu w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzględnia i adaptuje istniejący stan funkcjonalno-przestrzenny, a także go chroni prognozuje się
ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA BEZ MOŻLIWOŚCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEŃ PROJEKTU PLANU DLA ŚRODOWISKA:


