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Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego s¹ inne ni¿ obecne sposoby wykorzystania i u¿ytkowania terenów, lecz stanowi¹ konieczne i niezbêdne
minimum do obs³ugi komunikacyjnej analizowanych terenów i nie spowoduj¹ znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania
na œrodowisko prognozuje siê ZMIANÊ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŒRODOWISKA PROWADZ¥C¥ DO ICH
POGORSZENIA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego s¹ inne ni¿ obecny sposób wykorzystania i u¿ytkowania terenów i mog¹ prowadziæ do obni¿enia
walorów œrodowiska to prognozuje siê ZMIANÊ OBECNYCH WALORÓW ŒRODOWISKA PROWADZ¥C¥ DO ICH
POGORSZENIA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego s¹ inne ni¿ obecne sposoby wykorzystania i u¿ytkowania terenów ale nie spowoduj¹ negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko prognozuje siê ZMIANÊ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŒRODOWISKA
PROWADZ¥C¥ DO POWSTANIA NOWEJ JAKOŒCI ŒRODOWISKA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uwzglêdniaj¹ i adaptuj¹ istniej¹cy stan funkcjonalno-przestrzenny, a tak¿e go chroni¹ prognozuje siê
ZACHOWANIE OBECNYCH WALORÓW ŒRODOWISKA BEZ MO¯LIWOŒCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEÑ PROJEKTU PLANU DLA ŒRODOWISKA:

UWAGA - Skupiska powy¿szej roœlinnoœci zosta³y wyznaczone na podstawie m.in. wizji terenowych oraz ortofotomap
                 i zdjêæ satelitarnych.

                 Szczegó³owy wykaz gatunków flory i fauny wystêpuj¹cych na powy¿szych terenach zamieszczono w czêœci
                 opisowej prognozy.

Istniej¹ce drogi gruntowe stanowi¹ce dojazdy do nieruchomoœci po³o¿onych w granicach niniejszego opracowania
i pobliskich nieruchomoœci po³o¿onych poza granicami niniejszego opracowania - miejscami poroœniête roœlinnoœci¹
g³ównie ruderaln¹.

Pasy drogowe ulic miejskich obejmuj¹ce drogi gminne o nawierzchniach uszczelnionych - asfaltowych i betonowych
miejscami z towarzysz¹c¹ roœlinnoœci¹ ruderaln¹ i nasadzeniami antropogenicznymi.

Tereny towarzysz¹ce istniej¹cej zabudowie miejskiej (po³o¿one poœród zabudowy) na ogó³ poroœniête nisk¹ roœlinnoœci¹
trawiast¹. Tereny przekszta³cone w wyniku zmiany pierwotnego ukszta³towania terenu i zainwestowania infrastruktur¹
techniczn¹.

Tereny urz¹dzone i zabudowane ró¿nego rodzaju obiektami budowlanymi oraz tereny niezabudowane lecz
przekszta³cone w wyniku zmiany ukszta³towania terenu lub zmiany sposobu u¿ytkowania i zagospodarowania
poszczególnych nieruchomoœci.

C. Tereny przekszta³cone dzia³alnoœci¹ ludzk¹ z towarzysz¹cymi zbiorowiskami g³ównie roœlinnoœci antropogenicznej, ruderalnej
     i synantropijnej na ogó³ o niskich walorach przyrodniczych.

Teren otwarty poroœniêty zieleni¹ nisk¹ - zwart¹ roœlinnoœci¹ trawiast¹, na którym zlokalizowane s¹ pomiarowe
urz¹dzenia meteorologiczne wykorzystywane przez Stacjê Hydrologiczno-Meteorologiczn¹ w Miko³ajkach Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Tereny gruntów ornych oraz ³¹k i pastwisk - obecnie w wiêkszoœci u¿ytkowane rolniczo. Poroœniête uprawami rolnymi
oraz pó³naturalnymi zbiorowiskami roœlinnoœci trawiastej (zieleni niskiej) ³¹kowej i pastwiskowej.

B. Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz tereny otwarte zieleni niskiej na ogó³ o œrednich i przeciêtnych walorach
     przyrodniczych. Warunki fizjograficzne w wiêkszoœci korzystne do zabudowy i pobytu ludzi.

Zbiornik wodny zlokalizowany w obni¿eniu terenu z towarzysz¹c¹ roœlinnoœci¹ wodn¹ i wodolubn¹.
Ze wzglêdu na znacz¹ce i wa¿ne funkcje ekologiczne oraz przyrodnicze nale¿y go pozostawiæ w stanie obecnym.

Zakrzewienia œródpolne w obni¿eniach terenu (na nieu¿ytkach), niektóre z towarzysz¹cymi niewielkimi zadrzewieniami,
miejscami podmok³e. Wzbogacaj¹ bioró¿norodnoœæ i pozytywnie kszta³tuj¹ krajobraz. Zaleca siê pozostawiæ w stanie
naturalnym, dotychczasowym i zapisaæ ustalenia ograniczaj¹ce wycinkê.

Zadrzewienia œródpolne, przydro¿ne i nadwodne. Posiadaj¹ du¿e znaczenie dla œrodowiska przyrodniczego poniewa¿
pe³ni¹ istotne funkcje ekologiczne w stosunku do procesów zachodz¹cych w œrodowisku. Ponadto korzystnie wp³ywaj¹
na krajobraz i wzbogacaj¹ bioró¿norodnoœæ. Wskazanym jest pozostawienie w stanie dotychczasowym i zapisanie
ustaleñ ograniczaj¹cych wycinkê drzewostanu.

A. Tereny zieleni wysokiej i œredniej oraz wód powierzchniowych o wysokich walorach przyrodniczych.
    Predysponowane do zagospodarowania jako tereny zieleni leœnej lub naturalnej. Pe³ni¹ istotne funkcje ekologiczne oraz 
    krajobrazowe w stosunku do procesów zachodz¹cych w œrodowisku przyrodniczym.

II. OZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW ŒRODOWISKA WRAZ Z WALORYZACJ¥ I ANALIZ¥
    AKTUALNEGO SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA I U¯YTKOWANIA TERENÓW.

Linie oznaczaj¹ce schematycznie kierunki przemieszczania i miejsca zalegania ch³odnych i wilgotnych mas powietrza.
Obrazuj¹ czêœæ cyklu cyrkulacji powietrza wspó³tworz¹cego warunki mikroklimatyczne terenu.

Linia orientacyjna wyznaczaj¹ca teren w zasiêgu którego wystêpuje obszar predysponowany do wystêpowania ruchów
masowych zgodnie z „Pogl¹dow¹ map¹ osuwisk i obszarów predysponowanych do wystêpowania ruchów masowych
w województwie Warmiñsko-Mazurskim”. W celu zapobiegniêcia procesom osuwiskowym zaleca siê skarpy i zbocza
o du¿ych spadkach wystêpuj¹ce w zasiêgu obszarów predysponowanych do wystêpowania ruchów masowych ziemi
wy³¹czyæ z pod zabudowy. Ponadto dla terenów przewidzianych w planie pod zabudowê i po³o¿onych w bliskim
s¹siedztwie lub na obszarze zagro¿onym potencjalnymi procesami osuwiskowymi sugeruje siê wprowadziæ ustalenia
wymagaj¹ce przed przyst¹pieniem do prac projektowych lub budowlanych sporz¹dzenie dokumentacji
geologiczno-in¿ynierskiej oraz geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Granica terenu po³o¿onego w zasiêgu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.
Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) o nazwie „Puszcza Piska” (PLB280008), na którym obowi¹zuj¹ przepisy
dotycz¹ce ochrony przyrody.

Linie okreœlaj¹ce (schematycznie) miejsca emisji ha³asu komunikacyjnego (samochodowego) stanowi¹ce istniej¹ce
ulice miejskie i drogi (w tym publiczne) o znacznym natê¿eniu ruchu.
Dla terenów chronionych akustycznie przepisami rozporz¹dzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów ha³asu
w œrodowisku nale¿y okreœliæ w planie dopuszczalne poziomy ha³asu zgodnie z przepisami w/w rozporz¹dzenia.

Oznaczenie przebiegu istniej¹cych napowietrznych linii elektroenergetycznych œredniego napiêcia wytwarzaj¹cych pola
elektromagnetyczne, których oddzia³ywania nale¿y uwzglêdniæ przy lokalizacji budynków (w szczególnoœci o funkcji
mieszkaniowej) oraz d³ugookresowym przebywaniu ludzi.

I. OZNACZENIA CZYNNIKÓW ŒRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ UWARUNKOWAÑ I ELEMENTÓW
   PRZESTRZENNYCH MAJ¥CYCH ZNACZENIE DLA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA DO RYSUNKU STRUKTURY EKOFIZJOGRAFICZNEJ I WALORYZACJI:
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