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Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są inne niż obecne sposoby wykorzystania i użytkowania terenów, lecz stanowią konieczne i niezbędne
minimum do obsługi komunikacyjnej analizowanych terenów i nie spowodują znaczącego negatywnego oddziaływania
na środowisko prognozuje się ZMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŚRODOWISKA PROWADZĄCĄ DO ICH
POGORSZENIA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są inne niż obecny sposób wykorzystania i użytkowania terenów i mogą prowadzić do obniżenia
walorów środowiska to prognozuje się ZMIANĘ OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA PROWADZĄCĄ DO ICH
POGORSZENIA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego są inne niż obecne sposoby wykorzystania i użytkowania terenów ale nie spowodują negatywnego
oddziaływania na środowisko prognozuje się ZMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŚRODOWISKA
PROWADZĄCĄ DO POWSTANIA NOWEJ JAKOŚCI ŚRODOWISKA.

Ponieważ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzględniają i adaptują istniejący stan funkcjonalno-przestrzenny, a także go chronią prognozuje się
ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŚRODOWISKA BEZ MOŻLIWOŚCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEŃ PROJEKTU PLANU DLA ŚRODOWISKA:

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

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

Istniejące zwyczajowe drogi gruntowe, zlokalizowane na terenach rolniczych. Stanowią dojazd do obsługi terenów
rolnych oraz nieruchomości położonych w granicach niniejszego opracowania i pobliskich nieruchomości położonych
poza granicami niniejszego opracowania - miejscami porośnięte roślinnością głównie ruderalną.

Istniejące gminne drogi i ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni gruntowej, zlokalizowane wewnątrz zabudowy położone
w pasacg drogowych. Stanowią komunikację wewnątrzosiedlową obsługującą przyległe nieruchomości - miejscami
porośnięte roślinnością głównie ruderalną.

Pasy drogowe ulic miejskich obejmujące drogi gminne i fragment drogi powiatowej oraz ciągi piesze i pieszo-jezdne
o nawierzchniach uszczelnionych - asfaltowych i betonowych miejscami z towarzyszącą roślinnością ruderalną
oraz nasadzeniami antropogenicznymi.

Tereny towarzyszące istniejącej zabudowie miejskiej - położone pośród zabudowy na ogół porośnięte niską roślinnością
trawiastą. Tereny przekształcone w wyniku zmiany pierwotnego ukształtowania terenu a także zainwestowania
infrastrukturą techniczną.

Tereny urządzone i zabudowane różnego rodzaju obiektami budowlanymi oraz tereny niezabudowane lecz
przekształcone w wyniku zmiany ukształtowania terenu lub zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania
poszczególnych nieruchomości.

C. Tereny przekształcone działalnością ludzką z towarzyszącymi zbiorowiskami głównie roślinności antropogenicznej, ruderalnej
     i synantropijnej na ogół o niskich walorach przyrodniczych.

Rowy otwarte melioracji szczegółowej na ogół w przeciętnym i złym stanie technicznym - miejscami bardzo mocno
zarośnięte. Należy chronić je przed spływem i dopływem zanieczyszczeń oraz otaczać trwałą roślinnością trawiastą.

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

Tereny gruntów ornych oraz łąk i pastwisk - obecnie w większości użytkowane rolniczo. Porośnięte uprawami rolnymi
oraz półnaturalnymi zbiorowiskami roślinności trawiastej (zieleni niskiej) łąkowej i pastwiskowej.

B. Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny otwarte zieleni niskiej na ogół o średnich i przeciętnych walorach
     przyrodniczych.

Zbiorniki wodne w tym antropogeniczne zlokalizowane w obniżeniach terenów z towarzyszącą roślinnością wodolubną.
Ze względu na znaczące i ważne funkcje ekologiczne oraz przyrodnicze należy je pozostawić w stanie obecnym.

Zakrzewienia śródpolne w obniżeniach terenu (na nieużytkach), niektóre z towarzyszącymi niewielkimi zadrzewieniami,
miejscami podmokłe. Wzbogacają bioróżnorodność i pozytywnie kształtują krajobraz. Zaleca się pozostawić w stanie
naturalnym, dotychczasowym i zapisać ustalenia ograniczające wycinkę.

Pasy zadrzewień wraz z zakrzewieniami rosnące wzdłuż istniejącego rowu melioracyjnego. Posiadają duże znaczenie
dla środowiska przyrodniczego ponieważ pełnią istotne funkcje ekologiczne w stosunku do procesów zachodzących
w środowisku. Ponadto korzystnie wpływają na krajobraz i wzbogacają bioróżnorodność. Wskazanym jest pozostawienie
w stanie dotychczasowym i zapisanie ustaleń ograniczających wycinkę drzewostanu.

A. Tereny zieleni wysokiej i średniej oraz wód powierzchniowych o wysokich walorach przyrodniczych.
    Predysponowane do zagospodarowania jako tereny zieleni leśnej lub naturalnej. Pełnią istotne funkcje ekologiczne oraz 
    krajobrazowe w stosunku do procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym.

II. OZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŚRODOWISKA WRAZ Z WALORYZACJĄ I ANALIZĄ
    AKTUALNEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW.

Granica obszarów objętych ochroną prawną - przylegających do terenów planu lecz położonych poza jego granicami.
Wyznacza rezerwat przyrody „Jezioro Łuknajno” stanowiący jednocześnie Obszar wodno-błotny na mocy Konwencji
Ramsarskiej oraz Rezerwat Biosfery UNESCO „Man and the Biosphere” chronione prawem międzynarodowym,
a także wyznacza obszar położony w zasięgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 OSO „Jezioro Łuknajno”
(PLB280003) - na których obowiązują przepisy dotyczące ochrony przyrody oraz prawa miejscowego.
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Granica Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
Wyznacza obszar cenny przyrodniczo o znaczeniu lokalnym i regionalnym, na którym obowiązują przepisy dotyczące
ochrony przyrody i środowiska oraz przepisy prawa miejscowego obejmujące Mazurski Park Krajobrazowy.

Linie określające (schematycznie) miejsca emisji hałasu komunikacyjnego (samochodowego) stanowiące istniejące
ulice miejskie i drogi (w tym publiczne) o znacznym natężeniu ruchu (droga krajowa nr 16 i droga powiatowa nr 1696N).
Dla terenów chronionych akustycznie przepisami rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku należy określić w planie dopuszczalne poziomy hałasu zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia.

Oznaczenie przebiegu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wytwarzającej pole
elektromagnetyczne, którego oddziaływanie należy uwzględnić przy lokalizacji budynków (w szczególności o funkcji
mieszkaniowej) oraz długookresowym przebywaniu ludzi.

I. OZNACZENIA CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ UWARUNKOWAŃ I ELEMENTÓW
   PRZESTRZENNYCH MAJĄCYCH ZNACZENIE DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA DO RYSUNKU STRUKTURY EKOFIZJOGRAFICZNEJ I WALORYZACJI:
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