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WST P 
 

 Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem 
graficznym  do  Uchwa y  Nr  XXXIX/80/2018  Rady  Miejskiej  w  Miko ajkach  z  dnia  15  
pa dziernika 2018 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Miko ajki, obr b Miko ajki gmina 
Miko ajki. 

Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1945 ze zm.) burmistrz po 
podj ciu przez rad  gminy uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia planu miejscowego, 
sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko. Prognoza 
oddzia ywania  na  rodowisko  jest  elementem  strategicznej  oceny  oddzia ywania  na  
rodowisko,  o  której  mowa  w  ustawie  o  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o udost pnianiu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm). 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. W my l art. 
51 ust. 1 cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz  
oddzia ywania na rodowisko. 

 
 

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  art.  17  pkt.  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sporz dza si  wraz z prognoz  oddzia ywania tego planu na rodowisko, 
uwzgl dniaj c ustalenia studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 
 Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji wymaganych w prognozie 
oddzia ywania na rodowisko zosta  okre lony w pi mie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
rodowiska w Olsztynie – znak WOO .411.23.2019.MK z dnia 04.03.2019 r. oraz  

w  pi mie  Pa stwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Mr gowie  –  znak  
ZNS.4082.13.2019 z dnia 13.03.2019 r.  
Podstaw  merytoryczn  opracowania prognozy stanowi : 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta 
Miko ajki na wschód od ulicy Papie a Jana Paw a II. 

 Akty i przepisy prawa zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 
 Publikacje zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 

 
Niniejsza  prognoza  wp ywu  ustale  projektu  planu  na  rodowisko  sk ada  si  z  

nast puj cych cz ci: 
 opisowej zawieraj cej oceny hipotetyczne, oparte na zasadach logicznego 
wnioskowania,  w tym opis poszczególnych elementów rodowiska,  ocen  ich stanu i  
wra liwo ci, informacje o aktualnym zagospodarowaniu terenu i ustaleniach projektu 
planu, pe ni  funkcj  informacyjn  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. 

 kartograficznej stanowi cej integraln  cz  niniejszego opracowania, na któr  sk ada 
si  rysunek w skali 1:2000 stanowi cy za cznik graficzny pn.: „Rysunek do prognozy 
oddzia ywania na rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ci miasta Miko ajki na wschód od ulicy Papie a Jana Paw a II”. 

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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1.2.  CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODY PRACY 
 

Prognoza oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest elementem procedury oceny oddzia ywania na rodowisko planu. 
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja mo liwych wp ywów na 
komponenty rodowiska danego obszaru i zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog  nast pi  
na  skutek  realizacji  ustale  planu  oraz  wspó praca  z  autorem  ustale  planu  w  celu  
wyeliminowania niekorzystnych ustale , które mog  spowodowa  negatywne skutki dla 
rodowiska. Rol  tego opracowania jest minimalizacja szkodliwej dzia alno ci cz owieka 

na  rodowisko  przyrodnicze  w  wyniku  realizacji  ustale  planu,  a  tak e  uzasadnienie  
decyzji zawartych w planie. 

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  projektu  planu  sygnalizuje  si  dopiero  mo liwo  wyst pienia  
zagro  w  przysz ci,  ale  mog  one  nie  wyst pi  lub  mie  inny  ( agodniejszy)  
charakter, o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na dalszych etapach 
projektowania dopuszczonych przedsi wzi . Celem niniejszego opracowania jest ocena 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Miko ajki na 
wschód  od  ulicy  Papie a  Jana  Paw a  II  w  aspekcie  ochrony  zasobów  naturalnych  
rodowiska przyrodniczego i przedstawienia przewidywanych przekszta ce rodowiska 

oraz warunków ycia ludzi w wyniku realizacji planu. 
 
 

1.3. INFORMACJA O ZAWARTO CI I G ÓWNYCH CELACH PROJEKTU PLANU 
 

1.3.1. STRUKTURA PROJEKTU PLANU 
 

Ustalenia  projektu  planu  zosta y  sformu owane  w  trzech  rozdzia ach,  z  czego  w  
niniejszym  opracowaniu  omówiono  dwa  pierwsze;  ostatni,  trzeci  zawiera  przepisy  
ko cowe,  które  nie  odnosz  si  do  mo liwych  oddzia ywa  ustale  projektu  planu  na  
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s : 
 Rozdzia  I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego terenu obj tego planem, 

zawieraj cy: 
 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 
 ustalenie zakresu rysunku planu,  
 ustalenia zasad zagospodarowania na ca ym obszarze obj tym planem, w tym: 

 zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, 
 zasady kszta towania krajobrazu, 
 zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  krajobrazów  

kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej, 
 wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych, 
 zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ytkowaniu 
 tymczasowy sposób zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej, 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
 zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
 inwestycje celu publicznego. 

 Rozdzia  II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce terenów elementarnych. 
 Rozdzia  III – Ustalenia ko cowe. 
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1.3.2. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU PLANU 
 

Burmistrz Miasta jako organ sporz dzaj cy projekt planu, zwa  interes publiczny 
i  interes  prywatny,  w  tym  zg oszone  wnioski  i  uwagi  do  projektu  planu  wynikaj ce  z  
ochrony interesu prawnego podmiotów w adaj cych nieruchomo ciami. 
W ustaleniach planu wzi to pod uwag  potrzeby interesu publicznego, w tym w zakresie 
infrastruktury technicznej, a tak e potrzeb  ochrony komponentów rodowiska 
przyrodniczego. 

W granicach planu wi ksz  cz  stanowi  grunty prywatne,  w niewielkiej  cz ci  
grunty Gminy Miko ajki. Wi kszo  terenów zlokalizowana jest w s siedztwie istniej cej 
zabudowy wyposa onej w niezb dn  infrastruktur  techniczn , ponadto na 
wnioskowanym terenie wyst puj  sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i gazowe. 
W zakresie infrastruktury technicznej obszar planu posiada mo liwo  wyposa enia w 
niezb dne sieci, natomiast w zakresie komunikacji - g ówn  o  stanowi ulica Ko ciuszki. 
W granicach planu przewiduje si  zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej polegaj ce na realizacji zbiorczej sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej 
obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 

Kszta towanie struktur przestrzennych i planowanej zabudowy, uwzgl dnia 
wymagania adu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzeni  oraz walory 
ekonomiczne przestrzeni. Na terenach, gdzie sytuuje si  now  zabudow  uwzgl dniono 

enie do minimalizowania transportoch onno ci uk adu przestrzennego. Nowa 
zabudowa mieszkaniowa lokalizowana jest w sposób umo liwiaj cy mieszka com 
maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego oraz atwe 
przemieszczanie si  pieszych i rowerzystów. Cz  obszaru obj tego planem miejscowym 
obejmuje tereny o w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, 
w granicach których d ono do uzupe nienia istniej cej zabudowy. Natomiast na 
pozosta ych terenach wzi to pod uwag  dost p do sieci komunikacyjnej oraz 
wyposa enie w sieci adekwatne do nowej, planowanej zabudowy.  

 
1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU 

 
Podstawowym elementem ustale  projektu planu jest okre lenie przeznaczenia 

terenu i warunków jego zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów 
rodowiska w kontek cie rozwoju zabudowy mieszkaniowej, us ugowej i zabudowy 
yteczno ci publicznej, a tak e infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. W granicach 

obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono nast puj ce tereny elementarne 
przeznaczone pod: 

 Zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn  (MW.01-MW.11)  
 Zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn  z us ugami (MWU.01) 
 Zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  z us ugami (MNU.01-MNU.30) 
 Zabudow  us ugow  (U.01-U.04) 
 Zabudow  u yteczno ci publicznej (UP.01-UP.04) 
 Zabudow  gara ow  (G.01, G.02) 
 Sport i rekreacj  (US.01) 
 Ziele  urz dzon  (ZP.01) 
 Rol  (R.01) 
 Drogi publiczne (KD.01-KD.14) 
 Drogi wewn trzne (KDW.01-KDW.11) 
 Ci gi pieszo-jezdne (KPJ.01-KPJ.04) 
 Ci gi pieszo-rowerowe (KPR.01-KPR.03) 
 Parkingi (KP.01) 
 Infrastruktur  techniczn  (IT.01-IT.05) 

 
W granicach wydzielonych terenów elementarnych okre lono przeznaczenie 

podstawowe i uzupe niaj ce terenu, które zdefiniowane s  nast puj co: 
 przeznaczenie podstawowe – oznacza przeznaczenie, które przewa a na danym 

terenie elementarnym zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury; 
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 przeznaczenie uzupe niaj ce – oznacza inne rodzaje przeznaczenia ni  podstawowe, 
które  uzupe niaj  i  nie  koliduj  z  przeznaczeniem  podstawowym,  przy  czym  
przeznaczenia uzupe niaj cego nie mo na realizowa  samodzielnie. 

 
W poni szej tabeli zestawiono szczegó owe warunki kszta towania zabudowy  

i zagospodarowania, które wp ywaj  na jako rodowiska w wyznaczonych terenach dla 
których okre lono rodzaj i zakres obowi zuj cych standardów rodowiska. 
 

Oznaczenie  
terenu w planie 

ytkowanie terenu Zasady zagospodarowania. 
Ustalenia okre laj ce dopuszczalne 

oddzia ywania na rodowisko Dopuszczalna funkcja na 
danym terenie Rodzaj zabudowy 

MW.01 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 gara e. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 

przeznaczenia podstawowego – 3 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  14,0 m, dla pozosta ych obiektów 
budowlanych – nie wi cej ni  6,0 m. 

 Geometria dachów – dachy 
dwuspadowe, o symetrycznym k cie 
nachylenia po aci g ównych zawartym w 
przedziale od 35 do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki 
budowlanej 
800 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,10. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

graniach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny. 

 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zgodnie z przepisami odr bnymi. 

MW.02 
MW.04 
MW.05 
MW.07 
MW.08 
MW.10 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 gara e. 

 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 

przeznaczenia podstawowego – 3 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  15,0 m, dla pozosta ych obiektów 
budowlanych – nie wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów – dachy 
dwuspadowe, o symetrycznym k cie 
nachylenia po aci g ównych zawartym w 
przedziale od 35 do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki 
budowlanej 
3000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,10. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

graniach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny. 

 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zgodnie z przepisami odr bnymi. 

MW.03 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 gara e. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 

przeznaczenia podstawowego – 4 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  18,0 m, dla pozosta ych obiektów 
budowlanych – nie wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów – dachy p askie. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki 
budowlanej 
1000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,60. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

graniach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny. 

 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zgodnie z przepisami odr bnymi. 

MW.06 
MW.09 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 gara e. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 

przeznaczenia podstawowego – 5 
kondygnacje nadziemnych, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  18,0 m, dla pozosta ych obiektów 
budowlanych – nie wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów – dachy 
dwuspadowe lub wielospadowe, o 
symetrycznym k cie nachylenia po aci 

ównych zawartym w przedziale od 35 
do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki 
budowlanej 
1400 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,60. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,45. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

graniach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny. 

 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zgodnie z przepisami odr bnymi. 

MW.11 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 4 

kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wi cej ni  16,0 m, dla pozosta ych 
obiektów budowlanych – nie wi cej ni  
6,0m. 

 Geometria dachów – dachy p askie. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonej dzia ki 
budowlanej 
1200 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,60. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

graniach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny. 

 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
oznaczonej na rysunku projektu planu, 
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obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 
 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 

dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej zgodnie z przepisami odr bnymi. 

MWU.01 
 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 us ugi nieuci liwe jako wbudowane. 

 
 Zabudow  nale y realizowa  jako 

pierzejow , kamieniczn , zgodnie z 
wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy, przy czym linia zabudowy 
nie obowi zuje dla budynków 
cofni tych o co najmniej 30 m w g b 
terenu. 

 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 
bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 Wysoko  zabudowy: 3 kondygnacje 
nadziemne, w tym u ytkowe poddasze, 
jednak nie wi cej ni  12,0 m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
z kalenic  w przybli eniu prostopad  
lub równoleg  do linii zabudowy, o 
symetrycznym k cie nachylenia po aci 

ównych zawartym w przedziale od 35 
do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 100 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,40 do 2,20. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,80. 
 Zachowanie minimum 20% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki lub na terenie 
wydzielonego parkingu w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

MNU.01 
MNU.05 
MNU.07 
MNU.12 
MNU.16 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostoj ca lub bli niacza. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 us ugi nieuci liwe realizowane jako 
wbudowane lub w osobnych 
budynkach, zabudowa gospodarcza i 
gara owe. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 W ramach przeznaczenia 

uzupe niaj cego dopuszcza si  
realizacj  nie wi cej ni  2 budynków. 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 
przeznaczenia podstawowego – 3 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  12,0 m, dla przeznaczenia 
uzupe niaj cego 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym u ytkowe poddasze, 
jednak nie wi cej ni  7,0 m, dla 
pozosta ych obiektów budowlanych – 
nie wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 600 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,10 do 1,20. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Zachowanie minimum 30% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

MNU.02 
MNU.06 
MNU.08 
MNU.09 
MNU.10 
MNU.11 
MNU.13 
MNU.15 
MNU.17 
MNU.18 
MNU.19 
MNU.20 
MNU.24 
MNU.25 
MNU.26 
MNU.27 
MNU.28 
MNU.29 
MNU.30 
 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostoj ca lub bli niacza. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 us ugi nieuci liwe realizowane jako 
wbudowane lub w osobnych 
budynkach, zabudowa gospodarcza i 
gara owa. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 

bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 W ramach przeznaczenia 
uzupe niaj cego dopuszcza si  
realizacj  nie wi cej ni  2 budynków. 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 
przeznaczenia podstawowego – 2 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  10,0 m, dla przeznaczenia 
uzupe niaj cego 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym u ytkowe poddasze, 
jednak nie wi cej ni  7,0 m, dla 
pozosta ych obiektów budowlanych – 
nie wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe z g ówn  kalenic  w 
przybli eniu prostopad  lub równoleg  
do drogi przylegaj cej, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 300 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,1. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,55. 
 Zachowanie minimum 30% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

MNU.14 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostoj ca lub bli niacza. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 us ugi nieuci liwe realizowane jako 
wbudowane lub w osobnych 
budynkach, zabudowa gospodarcza i 
gara owa. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 

bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 300 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,60. 
 Zachowanie minimum 25% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 
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 W ramach przeznaczenia 
uzupe niaj cego dopuszcza si  
realizacj  nie wi cej ni  2 budynków. 

 maksymalna wysoko  zabudowy2 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  10,0 m, dla przeznaczenia 
uzupe niaj cego 2 kondygnacje 
nadziemne, w tym u ytkowe poddasze, 
jednak nie wi cej ni  7,0 m, dla 
pozosta ych obiektów budowlanych – 
nie wi cej ni  6,0m. 

 geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe z g ówn  kalenic  w 
przybli eniu prostopad  lub równoleg  
do drogi przylegaj cej, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

MNU.21 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 us ugi nieuci liwe realizowane jako 
wbudowane. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Zabudow  nale y realizowa  

szeregow .  
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 3 

kondygnacje nadziemne, w tym 
ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 

ni  12,0 m. 
 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 

z kalenic  w przybli eniu prostopad  
lub równoleg  do drogi przylegaj cej, o 
symetrycznym k cie nachylenia po aci 

ównych zawartym w przedziale od 35 
do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 200 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,95. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,65. 
 Zachowanie minimum 5% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,0 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 

dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

MNU.22 
MNU.23 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolnostoj ca lub bli niacza. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 us ugi nieuci liwe realizowane jako 
wbudowane. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 

bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: 2 
kondygnacje nadziemne, w tym 

ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 
ni  10,0 m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
z kalenic  w przybli eniu prostopad  
lub równoleg  do drogi przylegaj cej, o 
symetrycznym k cie nachylenia po aci 

ównych zawartym w przedziale od 35 
do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 400 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,50. 
 Zachowanie minimum 30% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1,2 miejsca na 1 lokal mieszkalny plus 1 
miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 powierzchni 

ytkowej us ug. 
 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 

dla terenów mieszkaniowo-us ugowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

U.01 Tereny zabudowy us ugowej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi hotelarskie. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 parkingi. 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 4 

kondygnacje nadziemne, w tym 
ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 

ni  14,0 m. 
 Geometria dachów – dachy 

dwuspadowe lub dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni, przy czym na powierzchni nie 
wi kszej ni  25 % powierzchni ostatniej 
kondygnacji dopuszcza si  tarasy 
dachowe. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 800 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,40 do 1,80. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,50. 
 Zachowanie minimum 10% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 
granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 50 m2 
powierzchni u ytkowej us ug. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

U.02 Tereny zabudowy us ugowej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 nie ustala si . 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: nie 

wi cej ni  7,0 m. 
 Geometria dachów – dach dwuspadowy 

o symetrycznym k cie nachylenia po aci 
ównych zawartym w przedziale od 35 

do 45 stopni. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 140 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,05 do 1,20. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,80. 
 Zachowanie minimum 0,05% powierzchni dzia ki 

budowlanej jako biologicznie czynnej. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  na 

terenie przestrzeni publicznej w liczbie nie 
mniejszej ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 50 
m2 powierzchni u ytkowej us ug. 
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U.03 Tereny zabudowy us ugowej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi handlu. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 nie ustala si . 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: nie 

wi cej ni  7,0 m. 
 Geometria dachów – dach p askie. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 2000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,60 do 1,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 1,00. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  na 

terenie przestrzeni publicznej w liczbie nie 
mniejszej ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 50 
m2 powierzchni u ytkowej us ug. 

 

U.04 Tereny zabudowy us ugowej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi handlu. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 nie ustala si . 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: nie 

wi cej ni  10,0 m. 
 Geometria dachów – dach p askie. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Tymczasowy sposób u ytkowania i 
zagospodarowania terenu do czasu 
realizacji zabudowy us ugowej: parking. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 1000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,50. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  na 

terenie przestrzeni publicznej w liczbie nie 
mniejszej ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 50 
m2 powierzchni u ytkowej us ug. 

 

UP.01 Tereny zabudowy us ugi 
yteczno ci publicznej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi u yteczno ci publicznej. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 obiekty sportu i rekreacji, parking. 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 4 

kondygnacje nadziemne, w tym 
ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 

ni  18,0 m. 
 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 

lub wielospadowe z g ówn  kalenic  w 
przybli eniu prostopad  lub równoleg  
do drogi przylegaj cej, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 30 do 45 
stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 4000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 1,60. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,40. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 200 m2 
powierzchni u ytkowej us ug. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy zwi zanej ze sta ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m odzie y zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 

UP.02 Tereny zabudowy us ugi 
yteczno ci publicznej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi u yteczno ci publicznej. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 nie ustala si . 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 2 

kondygnacje nadziemne, w tym 
ytkowe poddasze, jednak nie wi cej 

ni  10,0 m. 
 Geometria dachów: dachy 

dwuspadowe, o symetrycznym k cie 
nachylenia po aci g ównych zawartym w 
przedziale od 35 do 45 stopni. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 400 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 0,80. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,50. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 
granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 200 m2 
powierzchni u ytkowej us ug. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy zwi zanej ze sta ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m odzie y zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 

UP.03 Tereny zabudowy us ugi 
yteczno ci publicznej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi sakralne i zamieszkania 
zbiorowego. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 parkingi. 

 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: dla 

budynku kultu religijnego – 40 m, dla 
pozosta ych obiektów budowlanych: 2 
kondygnacje nadziemne, jednak nie 
wi cej ni  10,0 m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 30 do 45 
stopni, przy czym dla wie y ko cio a 
ustala si  zastosowanie innej geometrii 
dachu. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 2000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,05 do 0,60. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,30. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 
granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1 miejsce na ka de rozpocz te 200 m2 
powierzchni u ytkowej us ug. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy zamieszkania zbiorowego 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 

UP.04 Tereny zabudowy us ugi 
yteczno ci publicznej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
 zabudowa us ugowa nieuci liwa – 

us ugi u yteczno ci publicznej. 
2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 

 obiekty sportu i rekreacji, parkingi. 
 
 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: nie 

wi cej ni  16,0 m, przy czym wysoko  
obiektów i urz dze  sportowych – nie 
wi cej ni  25,0 m. 

 Geometria dachów: dachy 
wielospadowe o nachyleniu po aci 

ównych do 40 stopni, przy czym dla 
obiektów specjalnego przeznaczenia 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 2000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,20 do 2,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,60. 
 W granicach strefy zieleni komponowanej, 

oznaczonej na rysunku projektu planu, 
obowi zuje zakaz lokalizacji budynków. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 
granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  1 miejsce na 3 zatrudnionych. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów zabudowy zwi zanej ze sta ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m odzie y zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 
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(np. zadaszenie trybun) dopuszcza si  
dachy p askie. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 

US.01 Tereny rekreacji i sportu. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 tereny sportu i rekreacji, w tym boiska 

sportowe, ogrody jordanowskie, place 
zabaw, urz dzenia wodne o funkcji 
rekreacyjnej, obiekty i urz dzenia 
sportowe oraz rekreacyjne. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 nie ustala si . 

 
 Wysoko  zabudowy – nie wi cej ni  

6,0 m. 
 Geometria dachów: nie ustala si . 

 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 3000 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,00 do 0,20. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,20. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  2.  

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
zgodnie z przepisami odr bnymi.  

 Zachowanie minimum 50% powierzchni dzia ki 
budowlanej jako biologicznie czynnej. 

ZP.01 Tereny zieleni urz dzonej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 tereny zieleni urz dzonej. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 ci gi piesze i rowerowe, infrastruktura 

techniczna. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
zgodnie z przepisami odr bnymi.  

 Zakaz lokalizacji reklam. 
 

R.01 Tereny rolnicze. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
 Tereny rolnicze. 

2. Przeznaczenie uzupe niaj ce: 
 infrastruktura techniczna. 

 
 Dopuszcza si  realizacj  sieci 

infrastruktury technicznej na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Dopuszcza si  wykorzystanie istniej cych 
zbiorników wodnych do celów retencjonowania 
wody. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w rodowisku jak 
dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Cz  terenu elementarnego znajduje si  w 
granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w 
którym obowi zuj  przepisy odr bne. 

KD.01, KD.02 
KD.03, KD.04 
KD.05, KD.06 
KD.07, KD.08 
KD.09, KD.10 
KD.11, KD.12 
KD.13 

Teren drogi publicznej.  Ulica gminna w klasie technicznej D - 
dojazdowej. 

 Minimalna szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych  zgodnie z rysunkiem 
projektu planu. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Na odcinkach wskazanych na rysunku planu 
wprowadza si  nakaz realizacji alei przydro nych 
po obu stronach jezdni. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi 

KD.14 Teren drogi publicznej.  Fragment ulicy powiatowej w klasie 
technicznej Z – zbiorczej. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi 

KDW.01, KDW.02 
KDW.03, KDW.04 
KDW.05, KDW.06 
KDW.07, KDW.08 
KDW.09, KDW.10 
KDW.11 

Tereny dróg wewn trznych.  Szeroko  w liniach rozgraniczaj cych  
zgodnie z rysunkiem projektu planu. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

KPJ.01 
KPJ.02 
KPJ.03 
KPJ.04 

Tereny ci gów pieszo-jednych.  Szeroko  w liniach rozgraniczaj cych  
zgodnie z rysunkiem projektu planu. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

----- 

KPR.01 
KPR.02 
KPR.03 

Tereny ci gu pieszo-rowerowego.  Szeroko  w liniach rozgraniczaj cych  
zgodnie z rysunkiem projektu planu. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

----- 

KP.01 Tereny parkingów.  Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

----- 

IT.01 
IT.02 
IT.03 
IT.04 
IT.05 
 

Tereny urz dze  infrastruktury 
technicznej. 

 Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 

infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 
bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: nie 
wi cej ni  6,0m. 

 Geometria dachów: dachy dwuspadowe 
lub wielospadowe z g ówn  kalenic  w 
przybli eniu prostopad  lub równoleg  
do drogi przylegaj cej, o symetrycznym 

cie nachylenia po aci g ównych 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni lub dach p aski. 

 W zakresie pokrycia dachów, 
kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 50 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,00 do 0,50. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 0,50. 
 Miejsca do parkowania nale y lokalizowa  w 

granicach w asnej dzia ki w liczbie nie mniejszej 
ni  2. 

G.01 
G.02 

Tereny gara y.  Istniej ca zabudowa adaptowana. 
 Dopuszcza si  sytuowanie budynku 

bezpo rednio przy granicy z s siedni  
dzia  budowlan . 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: 4,0 
m. 

 Geometria dachów: dachy p askie. 
 W zakresie pokrycia dachów, 

kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, ogrodze  i reklam 
obowi zuj  ustalenia zawarte w §7 
ustale  projektu planu. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych 
dzia ek budowlanych 15 m2. 

 Intensywno  zabudowy od 0,00 do 1,00. 
 Maksymalny udzia  powierzchni zabudowy do 

powierzchni dzia ki 1,00. 
 

  
  
 W granicach omawianego terenu przewiduje si  wprowadzenie nast puj cych 
ustale  maj cych wp yw na jako rodowiska: 

 Wprowadzenie ustale  w zakresie kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, wyko czenia i kolorystyki dachów. 

 Wprowadzenie ustale  w zakresie ogrodze  i rozmieszczenia reklam. 
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 Wprowadzenie ustale  w zakresie realizacji zieleni urz dzonej tj.: nakaz 
stosowania  rodzimych  gatunków  z  przewag  ro lin  li ciastych,  w  tym  w  
szczególno ci ywop otów, nakaz wprowadzenia celowych nasadze  z przewag  
zieleni wysokiej w strefie zieleni komponowanej wyznaczonej na rysunku 
projektu planu, stosowanie nasadze  alejowych wzd  dróg publicznych, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 

 Wprowadzenie zapisu, e wschodni fragment planu miejscowego zlokalizowany 
jest  w  granicach  Mazurskiego  Parku  Krajobrazowego,  w  którym  obowi zuj  
przepisy o ochronie przyrody oraz przepisy lokalne, w tym w szczególno ci Plan 
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

 Wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych do mog cych zawsze 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego. 

 Wprowadzenie zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 
tym tymczasowych obiektów us ugowo-handlowych, obiektów kontenerowych, 
obiektów rekreacyjnych, gara y wykonanych z blachy, z wyj tkiem obiektów 
zaplecza budowy. 

 Zaopatrzenie  w  wod  z  sieci  wodoci gowej;  przy  projektowaniu  sieci  
wodoci gowej nale y uwzgl dnia  wymagania dotycz ce zaopatrywania w wod  
do celów przeciwpo arowych zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zakaz 
stosowania przydomowych oczyszczalni cieków. 

 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg, 
parkingów  i  placów  manewrowych  zgodnie  z  przepisami  odr bnymi,  w  
szczególno ci dotycz cymi prawa wodnego oraz ochrony rodowiska, a z 
powierzchni dachów odprowadzanie do kanalizacji deszczowej lub 
zagospodarowanie w granicach w asnej dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Zaopatrzenie w energi  elektryczn  z istniej cej sieci i urz dze  
elektroenergetycznych. Adaptuje si  istniej ce sieci i urz dzenia 
elektroenergetyczne, w tym stacje transformatorowe i linie napowietrzne oraz linie 
kablowe. Lokalizacj  obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urz dze  
elektroenergetycznych nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Zaopatrzenie  w  gaz  z  istniej cej  i  projektowanej  sieci  gazowej,  a  lokalizacj  
obiektów budowlanych w stosunku do sieci gazowej nale y realizowa  na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Zaopatrzenie w ciep o z indywidualnych lub zbiorowych róde  ciep a z u yciem 
technologii zapewniaj cych zachowanie norm emisji spalin wynikaj cych z 
przepisów odr bnych. 

 Usuwanie odpadów sta ych zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami 
okre lonymi w regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie; zakaz 
unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnej dzia ki lub terenu elementarnego. 

   W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji okre lono, e podstawowy uk ad komunikacyjny w granicach planu stanowi  
ulice: Ko ciuszki, ulica Z otych K osów oraz ulica Ptasia, które powinny docelowo spe nia  
parametry techniczne odpowiadaj ce klasie technicznej D (droga dojazdowa). Powi zanie 
z uk adem komunikacyjnym wy szego rz du nast puje poprzez ul. Kolejow  (DK16) i 
ulic  Jana Paw a II, le cymi poza granicami planu. Obs uga komunikacyjna 
poszczególnych terenów elementarnych w granicach planu nast puje poprzez istniej ce 
drogi  publiczne oznaczone symbolem KD, drogi  wewn trzne oznaczone symbolami KDW 
oraz ci gi pieszo-jezdne oznaczony symbolem KPJ. 

W granicach terenu obj tego opracowaniem przewiduje si  zadania w asne gminy 
z  zakresu  infrastruktury  technicznej  polegaj ce  na  realizacji  sieci  wodoci gowej  i  
kanalizacyjnej obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 

Ponadto okre lono inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegaj ce 
na  budowie  i  urz dzeniu  dróg  publicznych  KD  oraz  realizacji  sieci  wodoci gowej  i  
kanalizacyjnej obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 
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1.4. POWI ZANIE USTALE  ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego 
uchwalony zosta  przez Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego Uchwa   
Nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Plan (…) jest dokumentem d ugookresowym 
si gaj cym roku 2030, maj cym zastosowanie w przypadku formu owania polityk 
przestrzennych i wynika ze specyfiki planowania strategicznego. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narz dziem do realizacji 
jednego  z  wa niejszych  zada  samorz du  województwa,  jakim  jest  kszta towanie  i  
prowadzenie polityki przestrzennej w województwie. W oparciu o ocen  przestrzennych 
uwarunkowa  rozwoju formu uje on kierunki polityki przestrzennej oraz zasady 
organizacji przestrzennej na poziomie struktur regionalnych.  

Celem Planu województwa jest ochrona i kszta towanie adu przestrzennego, który 
ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia rozwoju w sposób zrównowa ony. W praktyce 
oznacza to: 

 okre lenie przestrzennych uwarunkowa  rozwoju (spo ecznych, gospodarczych i 
rodowiskowych), w tym zró nicowanych cech przestrzeni regionu, aby mog y one 

 realizacji programów i projektów rozwojowych na wszystkich poziomach 
planowania: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, 

 rozmieszczenie w przestrzeni celów i dzia  ustalonych w aktualnie 
obowi zuj cym dokumencie Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego 
województwa warmi sko-mazurskiego, 

 wskazanie zasadniczych ram dla rozwoju przestrzennego gmin w kontek cie 
krajowym, regionalnym oraz mi dzygminnym. 
Plan województwa zawiera tre ci, stanowi ce podstaw  do formu owania 

wniosków do opracowa  planistycznych, w tym do koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, do planów zagospodarowania obszarów morskich, do planów 
zagospodarowania przestrzennego województw s siednich oraz do studiów uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Struktur  funkcjonalno-przestrzenn  województwa warmi sko-mazurskiego 
kszta tuj  trzy  podstawowe  uk ady:  w owy,  liniowy  oraz  strefowy.  Uk ad  w owy  
stanowi sie  osadnicza, uk ad liniowy – system powi za  funkcjonalno-przestrzennych 
oparty na uk adzie wybranych dróg w województwie, a uk ad strefowy tworz  obszary o 
podobnych cechach rodowiska przyrodniczego i wynikaj cy z nich wiod cy sposób 

ytkowania terenów. G ównym czynnikiem determinuj cym rozwój struktury 
funkcjonalno-przestrzennej s  uwarunkowania przyrodnicze i rodowiskowe, które 
wp ywaj  na rozwój osadnictwa, systemów transportowych oraz sposób u ytkowania i 
zagospodarowania terenów. Pomi dzy uk adem w owym, liniowym i strefowym 
zachodz  powi zania i relacje, które okre laj  kszta towanie i funkcjonowanie  
zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej. 

Miasto Miko ajki w strukturze sieci osadniczej zosta o wymienione jako miasto 
lokalne uzupe niaj ce sie  osadnicz  w województwie – o rodek wielofunkcyjny 
zapewniaj cy dost p do us ug publicznych podstawowych. Ponadto miasto zosta o 
wymienione w ród gmin miejscowo-wiejskich o ponadprzeci tnej ocenie pod wzgl dem 
potencjalnej atrakcyjno ci inwestycyjnej (stanowi cej wynik istniej cych warunków do 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej) oraz jako miejscowo  uznawana w skali kraju za 
centrum turystyczne. Zarówno w mie cie Miko ajki jak i gminie Miko ajki baza noclegowa 
zbiorowego zakwaterowania jest corocznie rozszerzana – powstaj  nowe obiekty 
noclegowe oraz podejmowane s  prace modernizacyjne istniej cych obiektów. Miko ajki 
charakteryzuj  si  najwi ksz  intensywno ci  ruchu turystycznego i jednego z g ównych 

rodków sportów wodnych z rozwini  ofert  i baz , dlatego te  pe ni  funkcj  o rodka 
obs ugi ruchu turystycznego o znaczeniu ponadregionalnym. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-mazurskiego 
wskazano  nadrz dny  cel  polityki  przestrzennej,  do  którego  nale y  d :  ad 
przestrzenny i zrównowa ony rozwój jako podstawa kszta towania polityki przestrzennej 
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województwa. Osi gni cie celu mo liwe b dzie poprzez realizacj  nast puj cych celów 
szczegó owych: 

1. enie w gospodarowaniu przestrzeni  do uporz dkowania i harmonii pomi dzy 
ró nymi elementami i funkcjami tej przestrzeni dla ochrony adu przestrzennego, 
jako niezb dnego wyznacznika równowa enia rozwoju. 

2. Podwy szenie konkurencyjno ci regionu, w szczególno ci poprzez podnoszenie 
innowacyjno ci i atrakcyjno ci jego g ównych o rodków miejskich. 

3. Poprawa jako ci wewn trznej regionu poprzez promowanie integracji 
funkcjonalnej i tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
wiejskich, z wykorzystaniem potencja ów wewn trznych. 

4. Poprawa  dost pno ci  terytorialnej  regionu  w  relacjach  zewn trznych  i  
wewn trznych poprzez rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

5. Zachowanie i odtwarzanie wysokiej jako ci struktur przyrodniczo-kulturowych i 
krajobrazowych regionu oraz zrównowa one korzystanie z zasobów rodowiska, 
stanowi ce istotny element polityki rozwoju województwa. 

6. Zwi kszenie odporno ci przestrzeni województwa na zagro enie naturalne i 
antropogeniczne oraz utrat  bezpiecze stwa energetycznego, a tak e 
uwzgl dnienie w polityce przestrzennej regionu potrzeb obronnych pa stwa. 
Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy 

uwzgl dnieniu  zasad  planowania  przestrzennego,  s  przyj te  kierunki,  zasady  i  
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio 
przypisane  im  zasady  oraz  dzia ania  odnosz  si  do  g ównych  elementów  struktury  
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob  powi zanych i oddzia ywuj cych na 
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa przyjmuje si  g ówny 
kierunek  dla  realizacji  polityki  przestrzennej  województwa  w  odniesieniu  do  adu  
przestrzennego:  Przywrócenie  i  kszta towanie  adu  przestrzennego  jako  g ówny  cel  w  
gospodarowaniu przestrzeni  i istotny element zintegrowanej polityki zrównowa onego 
rozwoju regionu. 

Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy 
uwzgl dnieniu  zasad  planowania  przestrzennego,  s  przyj te  kierunki,  zasady  i  
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio 
przypisane  im  zasady  oraz  dzia ania  odnosz  si  do  g ównych  elementów  struktury  
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob  powi zanych i oddzia ywuj cych na 
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach. 

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym planem wpisuje si  w cele i  za enia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa  warmi sko  –  mazurskiego  tj.:  Cel  g ówny  polityki  przestrzennej:  ad  
przestrzenny i zrównowa ony rozwój jako podstawa kszta towania polityki przestrzennej 
województwa. Cele szczegó owe polityki przestrzennej: D enie w gospodarowaniu 
przestrzeni  do uporz dkowania i harmonii pomi dzy ró nymi elementami i funkcjami tej 
przestrzeni dla ochrony adu przestrzennego, jako niezb dnego wyznacznika 
równowa enia rozwoju. Zachowanie i odtwarzanie wysokiej jako ci struktur przyrodniczo-
kulturowych i krajobrazowych regionu oraz zrównowa one korzystanie z zasobów 
rodowiska, stanowi ce istotny element polityki rozwoju województwa. 

Województwo warmi sko-mazurskie to region o wyj tkowych warto ciach 
przyrodniczo-krajobrazowych. Liczne uwarunkowania, w tym m.in.: sytuacja spo eczna, 
gospodarcza, silna presja turystyczna, zjawisko suburbanizacji wymagaj  podejmowania 
szczególnie rozwa nych dzia  w zakresie kszta towania i ochrony adu przestrzennego. 
W kontek cie zrównowa onego rozwoju i kszta towania przestrzeni istotne jest przyj cie, 
e ka da dzia alno  zmieniaj ca przestrze  powinna by  warunkowana pozytywnym jej 

wp ywem  na  ad  przestrzenny  lub  co  najmniej  nie  powinna  zagra adowi  
przestrzennemu i adowi ekologicznemu. Projekt planu poprzez ustalone zasady 
zagospodarowania  na  ca ym  obszarze  obj tym  planem  wpisuje  si  w  cele  i  za enia  
planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego tj.:  

1. Porz dkowanie ró nych elementów i funkcji przestrzeni oraz zachowanie harmonii 
mi dzy nimi jako niezb dny wyznacznik równowa enia rozwoju: 
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a. zapobieganie i niwelowanie skutków zainwestowania negatywnie 
oddzia uj cego na przestrze , 

b. racjonalne wykorzystanie przestrzeni, w tym: przeciwdzia anie 
powstawaniu  oraz  agodzenie  konfliktów  funkcji  w  przestrzeni,  w  
szczególno ci funkcji gospodarczych z funkcjami ekologiczn  i rolnicz ,  
zapobieganie dysharmonijnemu zainwestowaniu i zagospodarowaniu 
terenów, racjonalna lokalizacja w krajobrazie obcych, dominuj cych 
elementów technicznych (dominant), powoduj cych obni enie jako ci 
przestrzeni,  pierwsze stwo zagospodarowania terenów ju  
zainwestowanych przed nowymi. 

c. utrzymanie wysokiej jako ci standardów u ytkowych terenów 
turystycznych i rekreacyjnych, w tym: ograniczenie nadmiernej presji 
zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego na tereny o wysokich 
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

2. Ochrona interesu publicznego: 
a. ochrona rodowiska i zapewnienie odpowiedniej jako ci ycia mieszka com 

poprzez zachowanie harmonii krajobrazu, popraw  dost pno ci do dóbr i 
us ug, dba  o czyste rodowisko, agodzenie konfliktów przestrzennych. 

3. Usprawnienie systemu planowania przestrzennego: 
a. uwzgl dnianie problematyki przywrócenia i kszta towania adu 

przestrzennego jako priorytetu w samorz dowych dokumentach 
planistycznych i strategiczno-programowych, 

b. enie do zwi kszania pokrycia powierzchni województwa miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego (w szczególno ci na terenach 
przewidzianych do urbanizacji), 

c. ograniczanie zagospodarowania terenu na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy. 

4. Ochrona i kszta towanie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu: 
5. Zrównowa one zarz dzanie przestrzeni  przyrodnicz  stanowi  potencja  

rozwoju województwa: 
a. racjonalne gospodarowanie zasobami rodowiska w zakresie wód, lasów, 

gleb, bioró norodno ci, kopalin, 
b. realizacja celów ochrony rodowiska zgodnie z zasadami wysokiego 

poziomu ochrony, przezorno ci, stosowania dzia  zapobiegawczych 
(zasada prewencji), naprawiania szkód u ród a i zasad  
„zanieczyszczaj cy p aci”, 

c. stosowanie w gospodarowaniu przestrzeni  zintegrowanego podej cia do 
rodowiskowych, ekonomicznych i spo ecznych aspektów korzystania z 

zasobów ekosystemowych, 
d. uwzgl dnianie zachowania i poprawy stanu przyrody, jako warunku 

koniecznego rozwoju, w d ugoterminowych, strategicznych programach 
rozwoju województwa. 

6. Kszta towanie zasobów wodnych i racjonalne nimi gospodarowanie: 
a. zwi kszanie retencji wodnej przestrzeni województwa oraz popraw  

dyspozycyjno ci zmagazynowanych zasobów wodnych; rozwijanie 
systemów retencji naturalnej (mikroretencja obszarowa) na terenach 
podmok ych  k,  torfowisk  i  bagien  oraz  na  terenach  le nych  w  zakresie  
dopuszczalnym przez ochron  przyrody, a tak e kompleksow  ochron  
potencja u retencyjnego obszarów mokrad owych. 

7. Kszta towanie zasobów le nych, w wyniku realizacji wielofunkcyjnej gospodarki 
le nej oraz zwi kszania bioró norodno ci w lasach: 

a. zwi kszanie lesisto ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem wprowadzenia 
zalesie  na najs abszych glebach, w strefach wododzia owych, w otoczeniu 
miast z uwzgl dnieniem ogranicze  wynikaj cych z ochrony przyrody, 

b. ograniczanie gospodarczego wykorzystania lasów na terenach wra liwych 
przyrodniczo oraz w granicach miast, 

c. zachowanie naturalnych ekosystemów le nych 
8.  Zachowanie zasobów glebowych i racjonalne ich wykorzystanie: 
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a. ochrona gleb o najwy szej przydatno ci dla produkcji rolnej przed 
zmianami sposobu ich u ytkowania, 

b. wykorzystanie gleb, zgodnie z ich klas  bonitacyjn  i uwarunkowaniami 
rodowiskowymi, 

c. zapobieganie degradacji terenów rolnych, kowych i wodno-b otnych przez 
czynniki antropogeniczne, w tym dewastacji gleb hydrogenicznych. 

9. Zarz dzanie ró norodno ci  biologiczn : 
a. ochrona i odbudowa ró norodno ci biologicznej i ich funkcji we wszystkich 

typach ekosystemów, 
b. zachowanie naturalnych ekosystemów jako cennych obiektów ochrony 

ró norodno ci biologicznej, 
c. zrównowa one u ytkowanie ró norodno ci biologicznej, zapewniaj ce 

przysz ym pokoleniom dost p do zasobów przyrody, 
d. uwzgl dnianie dzia  w zakresie zwi kszania i ochrony bioró norodno ci w 

polityce przestrzennej i dokumentach planistycznych. 
10. Ochrona i kszta towanie krajobrazu: 

a. zachowanie i ochrona terenów otwartych wraz z ich charakterystycznymi 
elementami krajobrazu, w tym niedopuszczenie do degradacji 
charakterystycznych elementów tych przestrzeni, jak mozaikowo  i roz ogi 
pól,  naturalne  akcenty  i  dominanty  krajobrazowe,  rze ba  terenu  oraz  
elementy przyrodniczo-kulturowe (w tym aleje przydro ne, ródpolna 
ziele  komponowana, nasadzenia graniczne, uk ad dro ny), 

b. niewprowadzanie obcych krajobrazowo oraz agresywnych elementów i form 
zagospodarowania przestrzennego. 

11. Uwzgl dnianie w polityce przestrzennej wymogów ochrony rodowiska, w tym 
kszta towanie spójno ci terytorialnej i funkcjonalnej przestrzeni przyrodniczej: 

a. obejmowanie ochron  prawn  obszarów o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych, 

b. podnoszenie rangi ochronnej obszarów chronionych, 
c. uwzgl dnianie ustale  planów ochrony, planów zada  ochronnych form 

ochrony przyrody w dokumentach planistycznych, programowo-
strategicznych i projektowych, 

d. utrzymanie czno ci ekologicznej pomi dzy obszarami o wysokich 
walorach przyrodniczych oraz zapewnienia dro no ci w miejscach jej 
przerwania lub os abienia, 

e. ochrona linii brzegowej wód, szczególnie przed zabudow , 
f. kszta towania mozaikowych form u ytkowania, z p atami i wyspami le nymi 

oraz u ytkami zielonymi, w tym wprowadzanie zalesie  i zadrzewie , 
g. zachowania naturalnego charakteru obszarów stanowi cych miejsca 

przystankowe ptaków migruj cych, w tym obszarów wodno-b otnych i wód 
przybrze nych. 

12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kszta towanie to samo ci regionalnej: 
a. harmonijne kszta towanie krajobrazu kulturowego, w tym ochrona 

poszczególnych, wa nych dla to samo ci regionu komponentów krajobrazu 
kulturowego, 

b. zapobieganie dewastacji przestrzeni w otoczeniu zabytków oraz 
niekorzystnym zmianom krajobrazu, homogenizacji i zacieraniu cech 
fizjonomicznych krajobrazu oraz zjawiskom suburbanizacji. 

Gmina miejsko-wiejska Miko ajki wchodzi w sk ad Obszaru Funkcjonalnego 
Wielkich  Jezior  Mazurskich.  Szczególnym  zjawiskiem  obszaru  z  zakresu  gospodarki  
przestrzennej  jest  potencja  wodny (zespó  jezior  po czonych kana ami z wydzielonymi 
szlakami  wodnymi)  oraz  powi zany  z  nim  potencja  turystyczny  (w  oparciu  o  szlaki  
wodne, walory przyrodnicze i kulturowe oraz infrastruktur  turystyczn ). G ówn  funkcj  
Obszaru jest funkcja gospodarcza (turystyczna, rolnicza, rybacka, le na oraz produkcyjna 
w ramach inteligentnych specjalizacji), w wyró nikami obszaru s  struktura przyrodnicza, 
systemy wodne oraz infrastruktura turystyczna. Potencja em obszaru jest m.in. 
rozbudowa infrastruktury turystycznej, popularny w kraju region do uprawiania sporów 
wodnych i rekreacji,  zintegrowany system wodny sk adaj cy si  z jezior i kana ów WJM, 
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kompleksowo wyposa ony w infrastruktur  techniczn  i turystyczn  szlaków wodnych; 
najwi kszy i najbardziej rozbudowany w skali kraju, ponadregionalny produkt turystyczny 
identyfikowalny na poziomie krajowym i mi dzynarodowym. W ród problemów i zagro  
obszaru wymienia si  m.in. niewystarczaj ce wyposa enie w infrastruktur  turystyczn , 
w  tym  ca oroczne  obiekty  noclegowe,  zagro enia  zwi zane  z  mo liwo ci  degradacji  
rodowiska, wynikaj ce m.in. z niedostatecznego wyposa enia w systemy infrastruktury 

technicznej, eutrofizacji jezior, przekroczenia ch onno ci turystycznej, problem dost pu 
do jezior: niew ciwe zagospodarowanie nieruchomo ci przyleg ych do jezior, nielegalne 
obiekty budowlane, uniemo liwienie przej cia lini  brzegu jeziora poprzez jej grodzenie, 
w tym brak doj cia do k pielisk. W Obszarze Funkcjonalnym Wielkich Jezior Mazurskich 

ród kierunków i zasad zagospodarowania wymienione wskazane poni ej, w które 
wpisuje si  przedmiotowy projekt planu miejscowego: Podniesienie rangi obszaru 
turystycznego Wielkich Jezior Mazurskich; Rozwój turystyki, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem potencja u wodnego; Ochrona zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i 
kulturowych, z uwzgl dnieniem racjonalnego i zrównowa onego korzystania z zasobów i 
walorów przyrodniczych, uwzgl dnianie istotnych elementów rodowiska kulturowego 
obszaru oraz zachowanie i odnowa walorów oraz cech krajobrazów kulturowych w 
miejscach  o  szczególnym  znaczeniu  dla  to samo ci  regionu;  Rozwój  infrastruktury  
technicznej.  
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO DO ROKU 
2020. 

Program Ochrony rodowiska Województwa Warmi sko-Mazurskiego do roku 
2020 zosta  przyj ty Uchwa  Nr XIX/445/16 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego  z  dnia  30  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  
rodowiska Województwa Warmi sko-Mazurskiego do roku 2020. 

Program Ochrony rodowiska jest narz dziem realizacji polityki ochrony 
rodowiska,  zbie nej  z  za eniami  najwa niejszych  dokumentów  strategicznych  i  

programowych, w województwie warmi sko-mazurskim. Okre la obszary, kierunki 
interwencji i zadania s ce poprawie stanu rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego 
jego mieszka ców. Podstawow  struktur  dokumentu tworz :  

 Wst p (zawieraj cy wprowadzenie, ogóln  charakterystyk  województwa i 
prognoz  trendów rozwojowych), 

 Ocena stanu rodowiska (w poszczególnych obszarach interwencji: Ochrona 
klimatu i jako ci powietrza, Zagro enia ha asem, Pola elektromagnetyczne, 
Gospodarowanie wodami, Gospodarka wodno- ciekowa, Zasoby geologiczne, 
Gleby, Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Zasoby 
przyrodnicze, Zagro enia powa nymi awariami), 

 Cele, kierunki interwencji i zadania Programu, 
 System realizacji Programu, zawieraj cy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz 

opis monitorowania realizacji Programu. 
Ocena stanu rodowiska w ka dym obszarze interwencji definiuje przyczyny 

sprawcze i czynniki presji, opisuje stan poszczególnych komponentów rodowiska, 
zawiera analiz  SWOT i ocen  stanu realizacji PO  WWM, okre la kierunki interwencji i 
wyznacza 164 zadania nowego Programu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stosuje 
podzia  zada  na zadania w asne samorz du (36 zada ) i zadania monitorowane. 
Program obejmuje 10 obszarów interwencji: Ochrona klimatu i jako ci powietrza. 
Zagro enia ha asem. Pola elektromagnetyczne. Gospodarowanie wodami. Gospodarka 
wodno- ciekowa. Zasoby geologiczne. Gleby. Gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów. Zasoby przyrodnicze. Zagro enia powa nymi awariami. 

Zasoby przyrody o ywionej województwa, pierwotnie kszta towane wy cznie 
przez  zespó  czynników  naturalnych  (w  tym  klimat,  w ciwo ci  gleb,  warunki  
hydrologiczne i procesy sukcesji ekologicznej), s  obecnie silnie przekszta cone pod 
wp ywem dzia alno ci cz owieka. Wielowiekowa eksploatacja zasobów przyrodniczych 
spowodowa a znacz ce zmiany wi kszo ci siedlisk, g ównie w wyniku wylesiania gruntów, 
rozwoju osadnictwa, rolnictwa, gospodarczego u ytkowania lasów i wód, eutrofizacji, 
zanieczyszczenia rodowiska i wielu innych czynników presji. Zagro enia dla trwa ci 
zasobów przyrody nale y rozpatrywa  w przynajmniej dwóch obszarach: zagro  dla 
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ró norodno ci biologicznej oraz zagro  dla zrównowa onego u ytkowania tych 
zasobów. Program ochrony i zrównowa onego u ytkowania ró norodno ci biologicznej 
wraz  z  Planem  dzia  na  lata  2015–2020,  w ród  najistotniejszych  czynników  presji  
wymienia m.in: 

 Fragmentacj  siedlisk – istnienie barier przerywaj cych ci  korytarzy 
ekologicznych (l dowych i wodnych) oraz os abiaj cych mo liwo  adaptacji 
gatunków do zmian klimatycznych; 

 Zaniechanie u ytkowania rolniczego gruntów marginalnych dla rolnictwa, ale 
cennych przyrodniczo – za szczególnie niekorzystne uznano zmniejszanie si  
ko no-pastwiskowego u ytkowania k i pastwisk; 

 Upraszczanie struktury krajobrazu (powi kszanie si  gospodarstw rolnych, 
scalanie 
dzia ek) oraz upraszczanie struktury upraw; 

 Przekszta cenia linii brzegowej – umocnienia, zabudowa, eliminacja ro linno ci 
przybrze nej i brzegowej; 

 Zmiany  klimatyczne,  wp ywaj ce  m.in.  na  zasi g  wyst powania  gatunków,  ich  
cykle rozrodcze, okresy wegetacji i interakcje ze rodowiskiem; 
Wy ej  wymienione  zagro enia  maj  charakter  powszechny.  W  województwie  

warmi sko-mazurskim najlepiej zdiagnozowano presje oddzia uj ce na przyrod  OZW w 
sieci  obszarów  Natura  2000.  S  one  zró nicowane  i  specyficzne  dla  potrzeb  ochrony  
najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków. Najcz ciej wyst puj cym 
zagro eniem i presj  s  spowodowane przez cz owieka zmiany stosunków wodnych  (kod 
J02) oraz tereny zurbanizowane, tereny zamieszkane (kod E01).  

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym planem wpisuje si  w nast puj ce obszary i kierunki interwencyjne: 

 Obszar – Ochrona klimatu i jako ci powietrza, 
o Kierunek – zmniejszanie emisji zanieczyszcze  do atmosfery. 
o Kierunek – wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym, 
o Kierunek – doskonalenie planowania przestrzennego 

(W  projekcie  planu  w  zakresie  zaopatrzenia  w  ciep o  ustalono  
wykorzystanie indywidualnych lub zbiorowych róde  ciep a z u yciem 
technologii zapewniaj cych zachowanie norm emisji spalin wynikaj cych z 
przepisów odr bnych. Ponadto wprowadzono zapis, e dopuszcza si  
realizacj  instalacji do produkcji energii ze róde  odnawialnych takich jak: 
panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane wy cznie na 
dachach  budynków  oraz  pompy  ciep a  na  zasadach  okre lonych  w  
przepisach odr bnych). 

 Obszar – Gospodarowania wodami, 
o Kierunek – utrzymanie dobrego stanu ilo ciowego i chemicznego wód 

podziemnych, 
o Kierunek – doskonalenie planowania przestrzennego, 

(W  projekcie  planu  przewidziano  zaopatrzenie  w  wod  z  sieci  
wodoci gowej; odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi, w szczególno ci prawa wodnego oraz ochrony 
rodowiska, a z powierzchni dachów odprowadzanie do kanalizacji 

deszczowej lub zagospodarowa  w granicach w asnej dzia ki bez szkody dla 
gruntów s siednich zgodnie z przepisami odr bnymi). 

 Obszar – gospodarka wodno- ciekowa, 
o Kierunek – zaopatrzenie ludno ci w wod , 
o Kierunek – oszcz dne gospodarowania wod , 
o Kierunek – budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, 

(W  projekcie  planu  przewidziano  zaopatrzenie  w  wod  z  sieci  
wodoci gowej; odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji 
sanitarnej; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi, w szczególno ci prawa wodnego oraz ochrony 
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rodowiska, a z powierzchni dachów odprowadzanie do kanalizacji 
deszczowej lub zagospodarowa  w granicach w asnej dzia ki bez szkody dla 
gruntów s siednich zgodnie z przepisami odr bnymi). 

 Obszar – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
o Kierunek – minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów, 
o Kierunek – unieszkodliwianie odpadów komunalnych i pozosta ych, 
o Kierunek – zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi. 

(W projekcie planu przewidziano, e gospodark  odpadami nale y 
realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi 
w regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie oraz wprowadzono 
zakaz  unieszkodliwiania  odpadów  w  granicach  w asnej  dzia ki  lub  terenu  
elementarnego). 

 
STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – 
MAZURSKIEGO DO ROKU 2025. 

Cel g ówny strategii Spójno  ekonomiczna, spo eczna i przestrzenna Warmii i 
Mazur z regionami Europy, przy czym: 

 spójno  ekonomiczna oznacza wzrost gospodarczy umo liwiaj cy osi gni cie i 
utrzymanie przez województwo udzia u w asnego w produkcie krajowym brutto na 
poziomie co najmniej 3%, 

 spójno  przestrzenna to w czenie si  województwa (formalne i jako ciowe) do 
ównej  sieci  infrastruktury  transportowej  w  Polsce  oraz  w  transeuropejsk  sie  

korytarzy transportowych, 
 spójno  spo eczna rozumiana jest jako tworzenie miejsc pracy i wzrost 

przedsi biorczo ci (oferta nowych miejsc pracy skierowana zostanie przede 
wszystkim do ludzi m odych z uwagi na ich naturaln  aktywno ,  mobilno , 
otwarto  na zdobywanie nowych kwalifikacji), a tak e popraw  warunków ycia 
ludno ci (w szczególno ci dost pu do us ug publicznych) zbli aj  do standardów 
ycia wyst puj cych w Unii Europejskiej. 

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. 

Poprawa spójno ci wewn trznej województwa warmi sko – mazurskiego oznacza 
wyrównywanie dysproporcji rozwojowych we wszystkich aspektach: ekonomicznym, 
przestrzennym i spo ecznym. Dotyczy to warunków rozwoju przedsi biorczo ci i promocji, 
tworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej i warunków do zdobywania 
wspó czesnej wiedzy. Ca  tych dzia  ukierunkowana b dzie na powstawanie miejsc 
pracy i zmniejszenie bezrobocia oraz popraw  poziomu ycia mieszka ców zarówno 
miast, jak i wsi. 

Strategia rozwoju województwa warmi sko – mazurskiego w horyzoncie 2025 r. 
wskazuje trzy priorytety, które w szerokim rozumieniu obejmuj  ca  zjawisk spo eczno 
– gospodarczych w cznie z relacjami ze rodowiskiem przyrodniczym: 

 Priorytet 1 Konkurencyjna gospodarka. Cele operacyjne priorytetu konkurencyjna 
gospodarka przewiduj  wzrost konkurencyjno ci poprzez podnoszenie poziomu 
technologiczno-organizacyjnego oraz polepszanie jako ci produktów i us ug, w 
tym  wspieranie  transferu  technologii  i  innowacji,  popraw  i  rozwój  jako ci  
produkcji  i  us ug,  rozwój  odnawialnych  róde  energii  oraz  wspieranie  rozwoju  
le nictwa  i  gospodarki  le nej,  systemu  produkcji  ywno ci  wysokiej  jako ci  i  
potencja u turystycznego. 

 Priorytet 2 Otwarte spo ecze stwo. Cele operacyjne priorytetu otwarte 
spo ecze stwo przewiduj  ró norodn  i dost pn  edukacj  ekologiczn , 
zapewnienie bezpiecze stwa publicznego, wzrost atrakcyjno ci bazy sportowo-
rekreacyjnej oraz popraw  jako ci i ochron rodowiska (utrzymanie dobrego 
stanu i jako  wód, popraw  jako ci i ochron  powierzchni ziemi, popraw  jako ci 
i ochron  powietrza oraz zachowanie walorów krajobrazowych). 

 Priorytet 3 Nowoczesne sieci. Cele operacyjne priorytetu nowoczesne sieci 
przewiduj  rozwój komunikacji wodnej i rozwój zintegrowanego transportu 
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publicznego w o rodkach miejskich, rozwój sieci no ników energii, udzia  w 
tworzeniu ponadregionalnych powi za  sieciowych w zakresie kreowania 
wszechstronnego rozwoju obszarów le no-pojeziernych i ponadregionalnych 
produktów turystycznych oraz rozwój monitoringu rodowiska. 
Przyj cie  projektu  planu  wpisuje  si  w  o  priorytetow  Otwarte  spo ecze stwo,  

gdzie wzrost aktywno ci spo ecznej b dzie nast powa  wskutek realizacji celu 
operacyjnego poprawa jako ci i ochrona rodowiska – stosowanie zasady trwa ego 
rozwoju wymaga ci ego my lenia o rodowisku przyrodniczym przez pryzmat 
przysz ych  pokole .  W  tym  celu  przewidziane  s  dzia ania  z  zakresu  ochrony:  wód,  
powierzchni ziemi, powietrza oraz zachowania walorów krajobrazowych. 

Projekt  planu  jest  zgodny  z  za eniami  osi  priorytetowej  Nowoczesne  sieci,  
którego cel strategiczny Wzrost liczby i jako ci powi za  sieciowych zwi zany jest z 
realizacji poni szych zada : 

A. zwi kszenie zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej oraz wewn trznej spójno ci 
– rozumiane w mo liwie szerokim znaczeniu obejmuj ce: po czenia drogowe, 
kolejowe,  lotnicze  i  wodne,  a  tak e  sieci  teleinformatyczne  oraz  infrastruktur  
zwi zan  z przej ciami granicznymi; 

B. dostosowana  do  potrzeb  sie  no ników  energii  –  cel  ten  wynika  z  konieczno ci  
rozbudowy i modernizacji sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci ciep owniczej i 
wykorzystania  odnawialnych  róde  energii.  Jego  osi gni cie  wp ynie  korzystnie  
na stan rodowiska przyrodniczego oraz jako ycia w regionie; 

C. poprawa jako ci i ochrona rodowiska – redukcja emisji zanieczyszcze  
powietrza, w szczególno ci z niskich róde  emisji oraz poprzez stosowanie 
ogrzewania przyjaznego rodowisku; rozbudowa sieci kanalizacyjnych (w tym 
tak e kanalizacji deszczowej); inwestowanie w sieci wodoci gowe; zapobiegania 
powstawaniu odpadów i racjonalna gospodarka odpadami.  

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym  planem  wpisuje  si  w  cele  i  za enia  Strategii  rozwoju  spo eczno  –  
gospodarczego województwa warmi sko – mazurskiego. 
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 
2016 – 2022. 

Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa  warmi sko  –  mazurskiego  na  lata  
2016-2022 opracowany zosta  dla osi gni cia celów za onych w polityce ochrony 
rodowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilo ci wytwarzanych odpadów i ich wp ywu na 
rodowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdra ania hierarchii sposobów 

post powania z odpadami, zasad samowystarczalno ci i blisko ci, a tak e utworzenia i 
utrzymania zintegrowanej i wystarczaj cej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 
spe niaj cych wymagania ochrony rodowiska. 

WPGO  2016  obejmuje  wszystkie  rodzaje  odpadów  wytwarzane  na  terenie  
województwa warmi sko-mazurskiego oraz przywo one na ten obszar, a tak e odpady 
zebrane  oraz  poddane  procesom  przetwarzania  na  terenie  województwa  warmi sko-
mazurskiego wraz z opisem instalacji s cych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami okre la g ówne cele w zakresie gospodarki 
odpadami. S  to:  

 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilo ci wytwarzanych odpadów od 
wzrostu gospodarczego kraju wyra onego w PKB,  

 minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów, w szczególno ci niebezpiecznych,  
 ograniczenie marnotrawstwa ywno ci,  
 ograniczenie uci liwo ci odpadów dla rodowiska, poprzez dzia ania na etapach 

wydobycia surowców, produkcji i konsumpcji,  
 wysoki poziom selektywnego zbierania odpadów, g ównie odpadów 

niebezpiecznych i odpadów przeznaczonych do recyklingu,  
 wysoki poziom ponownego u ycia produktów,  
 wysoki udzia  odzysku, w tym w szczególno ci recyklingu,  
 sk adowanie odpadów ograniczone do minimum,  
 remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych, w tym nielegalnych i nieczynnych sk adowisk odpadów,  
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 wyeliminowanie praktyk nielegalnego post powania z odpadami,  
 wysoka wiadomo  ekologiczna mieszka ców województwa.  

W ramach organizacji gospodarki odpadami komunalnymi województwo 
warmi sko-mazurskie zosta o podzielone na pi  regionów gospodarki odpadami. 
Regiony  zosta y  okre lone  przede  wszystkim  w  oparciu  o  granice  zwi zków  
mi dzygminnych, w obr bie których zlokalizowane zosta y regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). 

Gmina Miko ajki po ona jest w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami, dla 
którego Regionaln  instalacj  do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zak ad 
Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  w  Olsztynie.  Zgodnie  z  za eniami  WPGO  
2016 wszystkie odpady komunalne zmieszane musz  by  dostarczane do ww. zak adu. 

Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu gospodarki odpadami 
województwa (…), poniewa  przewiduje, e gospodark  odpadami nale y realizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie 
utrzymania czysto ci i porz dku w gminie oraz wprowadzono zakaz unieszkodliwiania 
odpadów w granicach w asnej dzia ki lub terenu elementarnego. 
 
PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wprowadzi a system 
oceny i zarz dzania jako ci  powietrza. Na podstawie przeprowadzanej corocznie przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska oceny jako ci powietrza w strefach, 
dokonywana jest klasyfikacja stref: 

 w których poziom cho by jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny 
powi kszony o margines tolerancji lub poziom docelowy (klasa C); 

 w  których  poziom  cho by  jednej  substancji  mie ci  si  pomi dzy  poziomem  
dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powi kszonym o margines tolerancji 
(klasa B); 

 w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub poziomu 
docelowego (klasa A). 
Ocena stanu jako ci powietrza ma na celu wyodr bnienie stref, które wymagaj  

podj cia stosowanych dzia  naprawczych, zmierzaj cych do poprawy jako ci powietrza 
(strefy klasy C). 

Programy ochrony powietrza, maj  na celu osi gni cie poziomów dopuszczalnych 
lub docelowych substancji w powietrzu, natomiast dzia ania okre lone w planach dzia  
krótkoterminowych, maj  na celu zmniejszenie ryzyka wyst pienia przekrocze  poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz ograniczenie 
skutków i czasu trwania zaistnia ych przekrocze . 

W 2015 roku Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego przyj  Uchwa  Nr 
IV/96/15 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie okre lenia Programu ochrony powietrza dla 
strefy warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u 
PM10  i  poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle  PM10  wraz  z  Planem  
dzia  krótkoterminowych ze wzgl du na ryzyko wyst pienia przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10. Realizacja zada  wynikaj cych z Programu ma 
na celu zmniejszenie st  substancji zanieczyszczaj cych w powietrzu w danej strefie 
do poziomów dopuszczalnych/docelowych i utrzymywania ich na takim poziomie. Pomiary 
zanieczyszczenia  powietrza  py em  zawieszonym  PM10  w  2011  i  2012  roku  w  strefie  
warmi sko-mazurskiej prowadzone by y w oparciu o cztery stacje pomiaru t a miejskiego 
znajduj ce si  w: Ostródzie, Mr gowie, Go dapi i Nidzicy, natomiast benzo(a)pirenem na 
jednym stanowisku t a miejskiego w Nidzicy, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
rodowiska w Olsztynie. Wskaza y one, e st enia py u zawieszonego PM10 o okresie 
redniania  wyników  24h  przekroczy y  poziom  dopuszczalny  (50  g/m3)  w  Nidzicy  o  

18,6%.  W  2012  r.  w  strefie  nie  zosta  przekroczony  poziom  dopuszczalny  py u  
zawieszonego PM10 o okresie u redniania wyników rok kalendarzowy. Natomiast st enie 
rednie roczne B(a)P przekroczy o poziom docelowy (1 ng/m3) o 390%. 

Emisja  py u  zawieszonego  PM10  z  obszaru  strefy  warmi sko-mazurskiej  zosta a  
zinwentaryzowana na poziomie ponad 24 tys.  Mg (ton),  z  czego 49,8% stanowi emisja 
powierzchniowa zwi zana z ogrzewaniem indywidualnym lokali mieszkalnych, 29,0% 
emisja  liniowa,  z  emisji  z  rolnictwa  15,2%,  a  najmniejszy  jest  udzia  emisji  punktowej  
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stanowi cej 3,7% emisji ca kowitej PM10. Emisja nap ywowa (py  PM10 emitowany poza 
stref )  py u zawieszonego PM10 dla strefy warmi sko-mazurskiej  wynosi  ponad 32 tys.  
Mg, z czego zdecydowanie najwi kszy udzia  ma tzw. „emisja niska” zwi zana z 
indywidualnym sposobem ogrzewania (61%) w miejscowo ciach le cych w pasie 30 km 
wokó  strefy, w tym tak e w Rosji i na Litwie. Emisja B(a)P z obszaru strefy warmi sko-
mazurskiej zosta a zinwentaryzowana na poziomie prawie 2 tys. kg, z czego a  91,7% 
stanowi emisja powierzchniowa zwi zana z ogrzewaniem indywidualnym lokali 
mieszkalnych,  7,3%  emisja  liniowa,  a  najmniejszy  jest  udzia  emisji  punktowej  
stanowi cej 1% emisji ca kowitej B(a)P. Emisja nap ywowa B(a)P dla strefy warmi sko-
mazurskiej wynosi oko o 2,3 tys. kg, z czego zdecydowanie najwi kszy udzia  ma tzw. 
„emisja  niska”  zwi zana  z  indywidualnym  sposobem  ogrzewania  (88,8%)  w  
miejscowo ciach le cych w pasie 30 km wokó  strefy. St enia py u zawieszonego PM10 
o  okresie  u redniania  wyników  24h  pochodz ce  z  cznej  emisji  na  obszarze  strefy  
warmi sko-mazurskiej osi gaj  warto ci od 16,5 g/m3 do  65,3  g/m3, dochodz c do 
130,6% poziomu dopuszczalnego. Ni sze st enia wyst puj  we wschodniej cz ci strefy 
na  obszarach  poza  miejskich.  Poziom  dopuszczalny  py u  zawieszonego  PM10  o  okresie  

redniania  wyników  24h  zosta  przekroczony  w  nast puj cych  miastach:  Olecko,  E k,  
Ostróda,  Nidzica,  Szczytno,  Pisz,  Pas k,  Dzia dowo,  Nowe  Miasto  Lubawskie.  St enia  
rednie  roczne  py u  zawieszonego  PM10 pochodz ce  z  cznej  emisji  wszystkich  typów,  

na terenie strefy warmi sko-mazurskiej, osi gaj  warto ci w przedziale od 9,6 g/m3 do 
33,1 g/m3. W adnym punkcie obszaru nie zosta  przekroczony poziom dopuszczalny 
(40 g/m3) py u zawieszonego PM10 o okresie u redniania rok kalendarzowy. W 
st eniach ca kowitych py u zawieszonego PM10 o okresie u redniania wyników 24h na 
wi kszej cz ci strefy warmi sko-mazurskiej przewa a udzia  emisji nap ywowej. 
Natomiast w obszarach przekrocze  poziomu dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 
przewa a emisja powierzchniowa. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zaproponowano w Programie dzia ania 
kierunkowe oraz dzia ania naprawcze. Dzia ania kierunkowe s  to dzia ania maj ce wp yw 
na obni enie emisji py u zawieszonego PM10 i B(a)P b ce przyk adem dobrej praktyki 
w zagospodarowaniu przestrzennym, dzia alno ci gospodarczej oraz yciu codziennym 
spo ecze stwa,  które  w  miar  mo liwo ci  technicznych  i  ekonomicznych  powinny  by  
wdra ane do codziennego ycia. S  one skierowane zarówno do w adz samorz dowych, 
jak  i  do  obywateli.  W  celu  redukcji  st  py u  zawieszonego  PM10  oraz  B(a)P  
wyznaczono dzia ania naprawcze skierowane na redukcj  emisji pochodz cej przede 
wszystkim  z  ogrzewania  indywidualnego,  które  nale y  podj  w  strefie  warmi sko-
mazurskiej, a przede wszystkim w miastach Olecko, E k, Ostróda, Nidzica, Szczytno, Pisz, 
Pas k, Dzia dowo, Nowe Miasto Lubawskie. Dodatkowymi dzia aniami b  te 
skierowane na obni enie emisji z komunikacji. 

Poza obszarami zabudowanymi w strefie warmi sko-mazurskiej przewa aj cym 
ród em zanieczyszcze  py em zawieszonym PM10 i B(a)P jest nap yw. Obni enie emisji z 

nap ywu mo liwe b dzie poprzez realizacj  dzia  naprawczych proponowanych w 
Programach Ochrony Powietrza dla stref o ciennych, w których realizowane s  programy 
ochrony powietrza, czyli: pomorskiej, mazowieckiej i podlaskiej oraz w innych 
województwach w Polsce. A tak e poprzez realizacj  dzia  w uchwalonych Programach 
Ochrony Powietrza dla miast: Olsztyn i Elbl g. W miastach strefy warmi sko-mazurskiej 

ównym ród em ww. zanieczyszcze  jest lokalna emisja powierzchniowa, czyli emisja 
pochodz ca z indywidualnego ogrzewania paliwem sta ym lokali mieszkalnych i 
us ugowych. 

Emisja komunikacyjna nie jest istotnym ród em py ów w strefie warmi sko-
mazurskiej, jednak ze wzgl du na stale rosn ce nat enie ruchu jest to ten rodzaj emisji, 
którego  znaczenie  b dzie  si  zwi ksza o.  St d  konieczne  jest  wdra anie  wielu  dzia ,  
aby st enia z komunikacji mala y, a nie ros y. 

Dzia ania naprawcze zapisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym to: 
I. Obni enie emisji z ogrzewania indywidualnego – Pod czenie do miejskiej sieci 

ciep owniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piece retortowe 
(ewentualnie pompy ciep a oraz kolektory s oneczne) mieszka  i domów 
ogrzewanych indywidualnie (g ównie piecami w glowymi) w zabudowie 
wielorodzinnej oraz jednorodzinnej w Olecku, E ku, Ostródzie, Nidzicy, Szczytnie, 
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Piszu, Pas ku, Dzia dowie, Nowym Mie cie Lubawskim ok. 262 tys. m2 ( cznie 
dla wszystkich miast) powierzchni u ytkowej oraz termomodernizacja budynków 
mieszkalnych. 

II. Modernizacja  i  remonty  dróg  -  Modernizacja  i  remonty  dróg  na  terenie  strefy  
warmi sko-mazurskiej, w tym szczególnie likwidacja nawierzchni 
nieutwardzonych, gruntowych. 

III. Czyszczenie ulic - Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesie  (z 
cz stotliwo ci  najlepiej  2  razy  w  miesi cu)  w  miastach  Olecko,  E k,  Ostróda,  
Nidzica, Szczytno, Pisz, Pas k, Dzia dowo: g ówne ulice miasta, ulice drugorz dne 
po okresie zimowym. Zakup nowoczesnych polewaczko-zamiatarek 
mechanicznych (je eli jest to niezb dne) w celu zwi kszenia efektywno ci 
czyszczenia ulic. 

IV. Rozwój  systemu  cie ek  rowerowych  i  infrastruktury  rowerowej-  w  tym  w  
pierwszym rz dzie: 

 Budowa  odcinków  dróg  rowerowych  pozwalaj cych  na  po czenie  w  jeden  ci g  
dróg ju  istniej cych, szczególnie w centrach miast; 

 Budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobli u 
kluczowych celów podró y (szko y, urz dy administracji lokalnej i pa stwowej, 
obiekty kultury), a tak e w pobli u w ów przesiadkowych komunikacji 
zbiorowej; 

 Prawid owa organizacja ruchu na styku ruch rowerowy – ruch samochodowy, 
pozwalaj ca na bezpieczne korzystanie z roweru. 

 Wyznaczanie pasów, kontrpasów i luz dla rowerów na jezdniach.  
 Promocja u ywania rowerów. 

V. Edukacja ekologiczna - Akcje edukacyjne maj ce na celu u wiadamianie 
spo ecze stwa w zakresie: 

 korzy ci jakie niesie dla rodowiska korzystanie ze zbiorowych systemów 
komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie si  
pieszo), 

 szkodliwo ci spalania odpadów w paleniskach domowych, 
 korzy ci p yn cych z pod czenia do scentralizowanych róde  ciep a, 
 termomodernizacji, 
 promocji nowoczesnych niskoemisyjnych róde  ciep a i inne, 
 promocji OZE. 

VI. Zwi kszanie udzia u zieleni w przestrzeni miast - szczególnie poprzez: 
 wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzd  szlaków komunikacyjnych; 
 nasadzenia krzewów na istniej cych skwerach, ziele cach; 
 rewitalizacj  istniej cej zieleni. 

VII. Zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego - Stosowanie odpowiednich 
zapisów, umo liwiaj cych ograniczenie emisji py u zawieszonego PM10 oraz B(a)P, 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotycz cych np. uk adu 
zabudowy zapewniaj cego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni 
izolacyjnej (szczególnie wzd  ci gów komunikacyjnych), zagospodarowania 
przestrzeni  publicznej  oraz ustalenia zakazu stosowania paliw sta ych,  w obr bie 
projektowanej zabudowy (w przypadku stosowania indywidualnych systemów 
grzewczych), reorganizacji uk adu komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref 
ograniczonego ruchu samochodowego w cis ym centrum miast, konieczno ci 
budowy cie ek rowerowych lub ci gów pieszo-rowerowych wzd  nowo 
budowanych dróg. 

VIII. Wzrost efektywno ci energetycznej gmin – Systematyczna wymiana starych, 
niskosprawnych  kot ów,  w  których  spalane  jest  paliwo  sta e  (w giel)  na  
nowoczesne  kot y  wysokiej  sprawno ci  (retortowe  lub  gazowe)  lub  w czanie  
budynków (prywatnych, u yteczno ci publicznej, warsztatów, zak adów 
us ugowych,  zak adów  przemys owych)  do  istniej cych  sieci  ciep owniczych  oraz  
termomodernizacja budynków, w celu zwi kszenia ich efektywno ci 
energetycznej. 
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IX. Pod czenie do sieci ciep owniczej - Pod czenie do sieci ciep owniczej zak adów 
przemys owych, rzemie lniczych i us ugowych oraz spó ek miejskich (likwidacja 
ogrzewania w glowego). 

X. Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energi  ciepln  – Rozbudowa i 
modernizacja centralnych systemów zaopatrywania w energi  ciepln . 
Analizowany projekt planu poprzez ustalone zasady kszta towania zabudowy oraz 

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wpisuje 
si  w Dzia ania naprawcze zapisane w Programie  ochrony  powietrza  dla  strefy  
warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u PM10 i 
poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle  PM10  wraz  z  Planem  dzia  
krótkoterminowych  ze  wzgl du  na  ryzyko  wyst pienia  przekroczenia  poziomu  
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10.  
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU MR GOWSKIEGO NA LATA 2016-2019  
Z PERSPEKTYW  DO ROKU 2023. 

Program ochrony rodowiska dla Powiatu Mr gowskiego jest podstawowym 
dokumentem koordynuj cym dzia ania na rzecz ochrony rodowiska na terenie powiatu. 
Zawiera  cele  i  zadania,  które  powinien  realizowa  powiat  jak  i  inne  podmioty  w  celu  
ochrony rodowiska w granicach administracyjnych powiatu. 

W dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu rodowiska oraz 
przeanalizowano mo liwo ci jego poprawy na terenie Powiatu Mr gowskiego z 
uwzgl dnieniem dziesi ciu obszarów przysz ej interwencji: Ochrona klimatu i jako ci 
powietrza. Zagro enia ha asem. Pole elektromagnetyczne. Gospodarowanie wodami. 
Gospodarka wodno- ciekowa. Zasoby geologiczne. Gleby. Gospodarka odpadami. Zasoby 
przyrodnicze. Zagro enia powa nymi awariami. 

Z dokumentu wynika, e obszar Powiatu Mr gowskiego ma bardzo du y potencja  
turystyczny  ze  wzgl du  na  swoje  walory  krajobrazowe,  czyste  rodowisko,  dost p  do  
du ych zbiorników wodnych (jezior) i szerokie mo liwo ci rozwoju. Jednak 
niekontrolowany rozwój turystyczny, który na obszarze powiatu ju  jest dosy  
intensywny, mo e doprowadzi  do nieodwracalnej degradacji rodowiska naturalnego, co 
automatycznie spowoduje spadek atrakcyjno ci turystycznej i zahamowanie wzrostu 
gospodarczego tego obszaru. 

Rolnictwo stanowi niewielki sektor w gospodarce powiatu. Gospodarstwa s  ma e, 
ównie do 1 ha w cznie. G ówne kierunki hodowli to tradycyjna hodowla byd a i trzody 

chlewnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz fermy drobiowe. Przyczyn  
takiego  stanu  mo e  by  stan  gleb,  które  wymagaj  du ej  ilo ci  nawo enia.  Przy  
racjonalnym u ytkowaniu gruntów rolnych, mo liwy jest dalszy rozwój gospodarstw 
rolnych. 

Powiat  Mr gowski  posiada  du e  zasoby  wodne,  szczególnie  wód  
powierzchniowych. Wszystkie oceny ogólne bada  przeprowadzonych dla wód 
powierzchniowych okre lono niejednoznacznie, natomiast stan wód podziemnych 
okre lono jako dobry. Powinny zosta  podj te dzia ania maj ce na celu popraw  stanu i 
jako ci wód powierzchniowych (i zarazem podziemnych) przede wszystkim przez 
ograniczenie  przedostawania  si  zanieczyszcze  do  wód  i  do  gleby.  Mo na  to  osi gn  
mi dzy innymi przez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej oraz budow  przydomowych 
oczyszczalni cieków, tam gdzie jest to korzystne ekonomicznie i jednocze nie nie 
zagra a rodowisku przyrodniczemu. 

Stan sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Powiatu Mr gowskiego jest 
niezadowalaj cy. Przede wszystkim rozbudowy wymaga sie  kanalizacyjna. W zwi zku z 
tym, e rozwój sieci  wodoci gowej jest  znacznie zaawansowany, sie  kanalizacyjna jest  
niewystarczaj ca, co prowadzi do wzrostu ilo ci cieków odprowadzanych bezpo rednio 
do rodowiska bez poddania ich procesom oczyszczania.  cieki  s  tak e gromadzone w 
zbiornikach bezodp ywowych (szambach), które nie zawsze s  szczelne, co prowadzi do 
przedostawania si  zanieczyszcze  bezpo rednio do gleby. G ówne dzia ania jakie 
powinny zosta  podj te przez jednostk  samorz du terytorialnego to: powi kszenie 
zasi gu sieci kanalizacyjnej, utrzymanie dobrego stanu sieci wodoci gowej oraz pomoc w 
likwidacji szamb i w zak adaniu przydomowych oczyszczalni cieków tam, gdzie nie 
stanowi to zagro enia dla wód podziemnych. 
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Uchwalenie projektu planu pozwala na dobrze zaplanowany rozwój gminy 
Miko ajki w oparciu o istniej ce walory rodowiskowe, z jednoczesn  ochron  najbardziej 
warto ciowych komponentów rodowiska Powiatu Mr gowskiego. 
 
STRATEGIA ROZWOJU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH DO ROKU 2020. 

Strategia powsta a w wyniku wspó pracy samorz dów lokalnych skupionych wokó  
idei rozwoju i promocji Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. W pracach nad Strategi  brali 
udzia  pracownicy urz dów: Miasta Gi ycko, Gminy Gi ycko, Gminy Miko ajki, Gminy 
Mi ki,  Miasta  Mr gowo,  Gminy  Mr gowo,  Gminy  Orzysz,  Gminy  Pisz,  Gminy  Pozezdrze,  
Gminy Ruciane-Nida, Gminy Ryn i Gminy W gorzewo. 

Strategia ma u atwi  samorz dom lokalnym WJM przygotowanie i realizacj  
wspólnych  przedsi wzi  w  oparciu  o  zasoby  w asne,  jak  i  pojawiaj ce  si  ró norodne  
mo liwo ci wsparcia zewn trznego do 2020 roku. Samorz dy lokalne podejmuj ce 
wspó prac  w stworzeniu Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (SR WJM) 
formu uj  nast puj  wizj  rozwoju w najbli szych latach: Wielkie Jeziora Mazurskie 
nowoczesnym i zintegrowanym obszarem ludzi przedsi biorczych. 

Misj  Strategii Rozwoju WJM jest u atwienie podejmowania wspólnych 
przedsi wzi  w oparciu o zasoby w asne, jak i pojawiaj ce si  ró norodne mo liwo ci 
wsparcia zewn trznego. 

Cel g ówny okre lony jest nast puj co: Wzrost konkurencyjno ci obszaru Wielkich 
Jezior  Mazurskich  w  zakresie  atrakcyjno ci  turystycznej,  warunków  dla  prowadzenia  
biznesu  oraz  wysokiej  jako ci  rodowiska  przyrodniczego  i  warunków  ycia.   Cel ten 
odnosi si  do najwa niejszych si  i wyzwa  WJM, które mo na okre li  nast puj co:  

 atrakcyjno  turystyczna WJM jest z jednej strony wysoka, jednak podlega coraz 
wi kszej  presji  ze  strony  innych  konkurentów  krajowych,  a  coraz  cz ciej  i  
zagranicznych.  Dlatego  utrzymanie  wysokiej  pozycji  WJM  wymaga  ci ych  
zabiegów inwestycyjnych i organizacyjnych. Nowe wyzwania narzucaj  
konieczno  balansu mi dzy turystyk  masow  a turystyk  zindywidualizowan , 
mi dzy wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury turystycznej a wysokiej 
jako ci zasobami przyrodniczymi;  

 klimat przedsi biorczo ci – ta sfera wymaga wsparcia ze wzgl du na 
najwa niejszy element wp ywaj cy na rozwój ka dego regionu, tj. 
przedsi biorców. Obecnie aktywno  w adz publicznych wpisywana jest w schemat 
wpierania przedsi biorczo ci i innowacyjno ci. Obejmuje on, oprócz w adz 
publicznych, instytucje wspierania biznesu, nauk  i organizacje pozarz dowe. 
Wspó praca tych podmiotów powinna s  lepszemu wzajemnemu zrozumieniu, 
a  w  efekcie  ko cowym  skutkowa  lepszymi  warunkami  dla  biznesu  i  wy sz  
konkurencyjno ci  gospodarki opartej w du ej mierze na innowacjach oraz 
specjalizacjach województwa warmi sko-mazurskiego; 

 jako ycia – to wyzwanie wymaga  b dzie najwi kszych stara  ze strony gmin 
WJM.  Si a  przyci gania  du ych  aglomeracji  i  innych  dynamicznych  o rodków  
rozwoju uwidacznia trudno ci nie tylko z zach ceniem do imigracji z innych cz ci 
Polski, ale równie  z zatrzymaniem m odych mieszka ców WJM, by chcieli 
realizowa  swoje w asne cele rozwojowe w rodzinnych stronach. Jednocze nie 
podkre lenia wymaga ró norodno  definicji jako ci ycia z punktu widzenia 
ka dego cz owieka. Oprócz perspektywicznej pracy, poczucia bezpiecze stwa, 
wa ne s  równie  inne czynniki, które wpisuj  si  w ide  zrównowa onego 
rozwoju. Wysokiej jako ci rodowisko przyrodnicze zach ca do pobytu turystów i 
tworzy zarazem wyj tkowe warunki bytowania mieszka ców regionu.  

 rodowisko przyrodnicze – w Strategii traktowane jest z jednej strony jako wa ne 
otoczenie wszelkich aktywno ci cz owieka, wa ne zarówno dla przedsi biorców, 
turystów, jak i mieszka ców. rodowisko przyrodnicze jest podstaw  rozwoju 
gmin, wymaga troski, ale równie  nowoczesnego podej cia pozwalaj cego 
zachowa  m dry balans mi dzy potrzebami rozwojowymi a ochron  przyrody.  
Wzrost  konkurencyjno ci  obszaru  WJM  b dzie  odbywa  si  poprzez  realizacj  

czterech celów strategicznych. Ich wyró nienie odpowiada filozofii podej cia do kwestii 
rozwi zywania problemów WJM. 
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Analizowany projekt planu wpisuje si  w nast puj ce kierunki dzia  okre lone w 
Strategii Rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich tj.: 
Kierunek 2. Integracja spo eczna i budowa zaufania – zgodnie z za eniami wody 
powierzchniowe mog  by  zasobem w wi kszym stopniu wykorzystywanym do integracji 
spo ecznej mieszka ców. Jeziora mazurskie powinny stanowi  miejsce, które b dzie 
jednoczy o mieszka ców obszaru WJM, zarówno poprzez liczne imprezy kulturalne 
organizowane nad nimi, jak i wspólnie realizowane przez mieszka ców pomys y zwi zane 
z tworzeniem i promocj  oferty sportowo- rekreacyjno-kulturalnej. 
Kierunek  4.  Regionalny  produkt  turystyczny  Wielkich  Jezior  Mazurskich  –  zgodnie  z  
za eniami inwestycje w szlaki wodne, porty, zagospodarowanie brzegów jezior oraz 
inn  infrastruktur  oko o wodn  przyczyni  si  do dalszego rozwoju turystyki wodnej w 
obszarze WJM, która stanowi jeden z podstawowych potencja ów województwa wspierany 
przez regionaln  inteligentn  specjalizacj . 
 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU NA TERENIE GMINY MIKO AJKI. 
   W Regulaminie (…) okre lono szczegó owe zasady utrzymania czysto ci i porz dku 
na terenie gminy Miko ajki, a w szczególno ci: 

 wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci;  
 rodzaje i minimaln  pojemno  urz dze  przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 
urz dze  i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz dkowym i 
technicznym;  

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

 inne wymagania wynikaj ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  
 obowi zki 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; 

 wymagania 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; 

 wyznaczenie  obszarów  podlegaj cych  obowi zkowej  deratyzacji  i  terminy  jej  
przeprowadzania. 
Omawiany  projekt  planu  miejscowego  jest  zgody  z  zapisami  Regulaminu (…), 

poniewa  w § 16 pkt 12 wprowadzono zapis, e gospodark  odpadami nale y realizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie 
utrzymania  czysto ci  i  porz dku  w  gminie.  Jednocze nie  wprowadzono  zakaz  
unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnej dzia ki lub terenu elementarnego. 
 
 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
 

Szkielet  metodyki  prognozy wyznaczony jest  przez ustaw  z dnia 3 pa dziernika 
2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.  Zgodnie  z  ustaw  
dokonuje si  oceny wp ywu ustale  projektu planu na poszczególne komponenty 
rodowiska oraz uwzgl dnia zale no ci pomi dzy jego poszczególnymi elementami.   

W  trakcie  pracy  przyjmuje  si ,  e  przyj te  zapisy  projektu  planu  zostan  w  pe ni  
zrealizowane. Oznacza to z jednej strony maksymalizacj  oddzia ywa  powsta ych na 
skutek realizacji projektu planu – tych negatywnych i pozytywnych, a z drugiej realizacj  
wszystkich ustale  dotycz cych ochrony rodowiska. Ocena mo liwo ci wyst pienia 
danych skutków dokonywana jest na podstawie aktualnego stanu rodowiska i 
planowanych zmian w zagospodarowaniu. Proponowane formy u ytkowania determinuj , 
bowiem  si  oraz  skal  oddzia ywania  na  rodowisko.  Istotnym  jest  przeprowadzenie  
analizy wp ywów rodowiskowych, wywo anych realizacj  ustale  projektu planu, na 
tereny  znajduj ce  si  w  granicach  opracowania  oraz  jego  otoczenie,  ze  szczególnym  
uwzgl dnieniem wszystkich form ochrony przyrody. Ko cowym etapem opracowania jest 
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sformu owanie wniosków i ustalenie ewentualnych zmian, których wprowadzenie do 
projektu planu mo e skutkowa  zmniejszeniem presji. 

Z  uwagi  na  fakt,  e  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  stanowi  
zespó  zasad  i  wytycznych  do  zagospodarowania  przestrzeni  (nie  stanowi  natomiast  
pe nego i docelowego obrazu poszczególnych inwestycji) w prognozie dokonuje si  
przede wszystkim diagnozy prawdopodobnych, g ównych zmian w rodowisku, opieraj c 
si  na analogii zachodz cych przeobra  w rodowisku. Przewidzenie wszystkich 
skutków  realizacji  projektu  planu  jest  w  praktyce  niemo liwe.  Mo na  natomiast  z  
pewnym przybli eniem wskaza  si  oddzia ywania zaproponowanych rozwi za  
przestrzennych w odniesieniu do poszczególnych terenów funkcjonalnych. Wskazanie to 
opiera si  g ównie na sile presji zaproponowanej, lub ju  istniej cej i usankcjonowanej 
przez plan, formy u ytkowania terenu. 

Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano 
badania terenowe, analizy dost pnych materia ów kartograficznych, analizy literatury i 
dost pnych materia ów ród owych oraz analizy dokumentacji fotograficznych. 

 
 

3. PROPOZYCJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIE  PROJEKTU PLANU ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ PRZEPROWADZANIA  

 
Zgodnie  z  art.  55  ust.  3  pkt.  5  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 oraz w celu unikni cia 

powielania  monitorowania  w  my l  zasady  Dyrektywy  2001/42/WE  w  sprawie  oceny  
wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko wp ywu ustale  projektu planu na 
rodowisko przyrodnicze w zakresie: jako ci poszczególnych elementów przyrodniczych, 

dotrzymywaniu standardów jako ci rodowiska, obszarach wyst powania przekrocze , 
wyst puj cych zmianach jako ci elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 
proponuje si  prowadzi  monitoring w ramach systemu Pa stwowego Monitoringu 
rodowiska. Monitoring stanu rodowiska powinien by  koordynowany przez organy 

Inspekcji Ochrony rodowiska, a sie  pomiarowa stanu rodowiska powinna by  
prowadzona g ównie przez organy Inspekcji Ochrony rodowiska oraz Inspekcji 
Sanitarnej. 

Wyniki  prowadzonego  monitoringu  prezentowane  powinny  by  w  Raportach  o  
stanie rodowiska, wydawanych w formie ogólnodost pnej publikacji, a ród ami danych 
w tym zakresie mog  by : Wojewódzka Baza Danych, ród a administracyjne wynikaj ce 
z obowi zków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, 
pozwolenia) czy badania statystyczne G ównego Urz du Statystycznego. Ponadto zmiany 
jako ci rodowiska naturalnego oraz funkcjonowania obszarów chronionych wraz z ich 
najbli szym s siedztwem s  rejestrowane podczas monitoringu terenów sieci Natura 
2000 oraz monitoringu prowadzonego w ramach funkcjonowania Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 Metod  analizy i oceny skutków realizacji postanowie  projektu planu jest m.in. 
ocena aktualno ci studiów i planów, sporz dzana przez burmistrza wynikaj ca z zapisów 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ocen  
aktualno ci  studium  i  planów  sporz dza  si  co  najmniej  raz  w  czasie  trwania  kadencji  
rady, a co za tym idzie z t  sam  cz stotliwo ci  konieczne jest przeprowadzenie analizy 
i  oceny  wp ywów  realizacji  na  rodowisko  przyrodnicze,  kulturowe  i  ludzi.  W  trakcie  
wykonywania takiej analizy szczególn  uwag  nale y zwróci  na stopie  realizacji 
zapisów  planu  z  zakresu  infrastruktury,  w  tym  g ównie  sieci  wodoci gowej  i  
kanalizacyjnej,  której  budowa  lub  rozbudowa  przyczynia  si  do  polepszania  stanu  
rodowiska wodno-gruntowego. 

 
 
4. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 
 

Z uwagi na skal  opracowania, rodzaj przewidywanego zagospodarowania oraz 
po enie  terenu  w  odleg ci  oko o  60  km  na  po udnie  od  pó nocnej  granicy  kraju  w  
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wyniku realizacji ustale  projektu planu nie prognozuje si  mo liwo ci wyst pienia 
transgranicznych oddzia ywa  na rodowisko. 

 
 

5. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY JEGO STANU W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

 
5.1. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA 

 
Obszar  obj ty  projektem  planu  po ony  jest  we  wschodniej  cz ci  miasta  

Miko ajki  i  obejmuje  powierzchni  ok.  68  ha.  Ponad  po owa  obszaru  jest  zabudowa  i  
zagospodarowania; zlokalizowana jest tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
wielorodzinna, zabudowa us ugowa oraz obiekty u yteczno ci publicznej wraz obiektami 
towarzysz cymi. Pasy drogowe ulic miejskich obejmuj  drogi gminne i fragment drogi 
powiatowej oraz ci gi piesze i pieszo-jezdne o nawierzchnia uszczelnionych – asfaltowych 
i betonowych miejscami z towarzysz  ro linno ci  ruderaln  oraz nasadzeniami 
antropogenicznymi. Cz  wschodni  obszaru stanowi  tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz tereny otwarte zieleni niskiej. Dojazd zapewniony jest istniej cymi 
zwyczajowymi drogami gruntowymi. W granicach terenu zlokalizowane s  rowy 
melioracyjne oraz zbiorniki wodne, w tym antropogeniczne zlokalizowane w obni eniach 
terenów z towarzysz  ro linno ci  wodolubn .  

Obszar obj ty opracowaniem po ony jest w rejonie wodnym rodkowej Wis y, w 
Obszarze Dorzecza Wis y, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wis y (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). 

Teren  obj ty  opracowaniem  znajduje  si  w  dwóch  jednolitych  cz ciach  wód  
powierzchniowych. Cz ci pó nocna terenu po ona jest w naturalnej jednolitej cz ci 
wód powierzchniowych PLRW20002526439 Jezioro Miko ajskie i Ba dany, której aktualny 
stan  lub  potencja  JCW  okre lany  jest  jako  dobry  i  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  
rodowiskowych jest niezagro ona.  Cele rodowiskowe dla JCW zosta y okre lone jako 

dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Cz  po udniowa terenu po ona jest w 
naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych PLRW20002526473 Pisa z jeziorem 
niardwy  i  Orzysz  do  wp ywu  do  jeziora  Ro ,  której aktualny stan lub potencja  JCW 

okre lany  jest  jako  dobry  i  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  rodowiskowych  jest  
niezagro ona.  Cele rodowiskowe dla JCW zosta y okre lone jako dobry stan ekologiczny 
i dobry stan chemiczny.  

Tereny obj ty opracowaniem po ony jest w zasi gu jednolitej cz ci wód 
podziemnych PLGW200031, dla której ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych 
jest niezagro ona. JCWP charakteryzuje si  dobrym stanem ilo ciowym i chemicznym. 

Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na stronach internetowych Pa stwowego 
Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by Hydrogeologicznej teren obj ty 
opracowaniem znajduje si  poza zasi giem G ównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP). 

Szata ro linna terenu obj tego opracowaniem odznacza si  znacznym 
zró nicowaniem. Wschodnia cz  obszaru obejmuje tereny wykorzystywane rolniczo 

ównie jako ki i pastwiska (u ytki zielone), pomi dzy którymi przebiegaj  rowy 
melioracji szczegó owej. Ponadto  wyst puj  skupiska  ródpolnych  zakrzewie  w  
obni eniach terenu (na nieu ytkach), niektóre z towarzysz cymi niewielkimi 
zadrzewieniami, miejscami podmok e. W pozosta ej cz ci terenu wyst puje ro linno ci 
antropogeniczna i synantropijna towarzysz ca istniej cej zabudowie. 

Na  terenie  obj tym  opracowaniem  wyst puj  m.in.  nast puj ce  gatunki  ro lin.:  
babka lancetowata (Plantago lanceolata L.), babka rednia (Plantago media L.), babka 
zwyczajna (Plantago major L.), brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), bylica polna 
(Artemisia  campestris  L.),  fio ek  polny  (Viola  arvensis   Murray),  glistnik  jaskó cze  ziele  
(Chelidonium  majus  L.),  groszek  kowy  (Lathyrus  pratensis  L.),  bylica  pospolita  
(Artemisia vulgaris L.), chmiel zwyczajny (Humulus lupulus), cieciorka pstra (Coronilla 
varia  L.),  cykoria  podró nik  (Cichorium  intybus  L.),  dere  bia y  (Cornus  alba  L.),  
dr czka rednia (Briza media L.), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), 
dzwonek rozpierzch y (Campanula patula L.), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus 
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L.),  koniczyna  bia a  (Trifolium  repens  L.),  farbownik  lekarski  (Anchusa  officinalis  L.),  
fio ek  polny  (Viola  arvensis  Murray),  glistnik  jaskó cze  ziele  (Chelidonium  majus   L.),  
groszek  kowy  (Lathyrus  pratensis  L.),  gwiazdnica  b otna  (Stellaria  palustris  Retz.),  
gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea  L.), jaskier roz ogowy (Ranunculus repens L.), 
jastrun w ciwy (Leucanthemum vulgare  Lam.), jesion wynios y (Fraxinus excelsior L.), 
klon pospolity (Acer platanoides L.), k osówka we nista (Holcus lanatus L.), bez czarny 
(Sambucus nigra L.), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea L.), bniec bia y 
(Melandrium album (Mill.) Garcke), koniczyna kowa (Trifolium pratense L.), kostrzewa 
czerwona  (Festuca  rubra  L.),  kostrzewa  kowa  (Festuca  pratensis   Huds.),  kostrzewa  
olbrzymia (Festuca gigantea (L.) Vill.), koz ek lekarski (Valeriana officinalis L.), kupkówka 
Aschersona (Dactylis polygama Horv.), marchew zwyczajna (Daucus carota L.), mietlica 
pospolita  (Agrostis  capillaris  L.),  mietlica  psia  (Agrostis  canina  L.),  mi ta  nadwodna  
(Mentha aquatica L.), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata L.), lepi nik kutnerowaty 
(Petasites spurius (Retz.) Rchb.), lilak pospolity (Syringa vulgaris L.), lipa drobnolistna 
(Tilia cordata Mill.), lucerna sierpowata (Medicago falcata L.), lucerna siewna (Medicago 
sativa  L.),  opian  paj czynowaty  (Arctium  tomentosum   Mill.),  marchew  zwyczajna  
(Daucus carota L.), mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.), mietlica psia (Agrostis 
canina L.), naw  pospolita (Solidago virgaurea L.), naw  pó na (Solidago gigantea 
L.),  niezapominajka  polna  (Myosotis  arvensis  (L.)  Hill),  oset  k dzierzawy  (Carduus  
crispus L.), ostro  lancetowaty (Cirsium vulgare  (Savi) Ten.), ostro  polny (Cirsium 
arvense  (L.) Scop.), pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), pi ciornik g si (Potentilla 
anserina  L.), pi ciornik kurze ziele (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), przetacznik polny 
(Veronica  arvensis  L.),  przymiotno  bia e  (Erigeron  annuus  (L.)  Pers.),  przytulia  czepna  
(Galium aparine L.), przytulia pospolita (Galium mollugo), rdest kolankowy (Polygonum 
lapathifolium L. ssp. Lapathifolium), toje  pospolita (Lysimachia vulgaris L.), toje  
rozes ana  (Lysimachia  nummularia  L.),  topola  dr ca  (Populus  tremula  L.),  rdest  ptasi  
(Polygonum  aviculare  L.),  rumianek  pospolity  (Chamomilla  recutita  (L.)  Rauschert),  
rzepik  pospolity  (Agrimonia  eupatoria  L.),  rze ucha  gorzka  (Cardamine  amara  L.),  
rze ucha kowa (Cardamine pratensis L.), sosna pospolita (Pinus sylvestris L.), wierk 
pospolity (Picea abies (L.) H.Karst), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), toje  pospolita 
(Lysimachia vulgaris L.), toje  rozes ana (Lysimachia nummularia L.), topola dr ca 
(Populus tremula L.), wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.), wiechlina kowa (Poa 
pratensis L.), wiechlina roczna (Poa annua L.), wierzba krucha (Salix fragilis L.), wierzba 
bia a  (Salix  alba  L.),  wyka  p otowa  (Vicia  sepium  L.),  wyka  ptasia  (Vicia  cracca  L.),  
mijowiec  zwyczajny  (Echium  vulgare  L.),  ycica  trwa a  (Lolium  perenne  L.),  wierzba  

pi ciopr cikowa (Salix pentandra L.), drzewa owocowe i krzewy ozdobne. 
Podczas wizji  terenowych w granicach obszaru obj tego projektem planu oraz w 

siedztwie obserwowano nast puj ce gatunki ptaków: bielik, b otniak kowy, b otniak 
stawowy,  uraw,  derkacz,  cierniówka,  zi ba,  szpak,  kos,  sroka,  bogatka,  mieszka.  Z  
uwagi, e obserwowane gatunki ptaków obj te s  ochron  gatunkow , na za czniku 
graficznym niniejszej prognozy nie zaznaczano miejsc ich wyst powania. Skutkiem 
udost pnienia informacji na za czniku graficznym do prognozy mog oby by amanie 
zakazów obowi zuj cych w stosunku do gatunków chronionych, a w konsekwencji 
mog oby doprowadzi  do zagro enia dla rodowiska.  

Na obszarze obj tym opracowaniem nie wyst puj  z a kopalin oraz tereny 
górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. 

W  nawi zaniu  do  art.  6  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody 
cz  terenu  obj tego  projektem  planu  po ona  jest  w  granicach  Mazurskiego  Parku  
Krajobrazowego. Ponadto obszar obj ty opracowaniem od strony wschodniej graniczy z 
obszarem specjalnej ochrony Jezioro uknajno PLB280003 oraz rezerwatem przyrody 
Jezioro uknajno. Rezerwat jest obj ty ochron  mi dzynarodow  jako obszar wodno-

otny  wyznaczony  na  mocy  Konwencji  Ramsarskiej  oraz  uznany  za  Rezerwat  Biosfery  
UNESCO „Man and the Biosphere”. 

Klimat gminy Miko ajki wykazuje w ciwo ci klimatu przej ciowego 
kontynentalno-morskiego.  Przej ciowo  ta  objawia  si  du  dynamik  zmian  
pogodowych w krótkich przedzia ach czasowych. Charakterystyczn  cech  jest znaczna 
amplituda temperatur w uk adach noc-dzie  i lato-zima. Wed ug podzia u na Regiony 
Klimatyczne Polski zaproponowanego przez E. Romera - gmina W gorzewo nale y do 
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regionu pojeziernego. Teren gminy wyró nia si  niskim nas onecznieniem, wi kszym 
zachmurzeniem.  Liczba  dni  gor cych  i  upalnych  nie  przekracza  20,  natomiast  dni  
mro nych  i  bardzo  mro nych  jest  rednio  66.  Rozk ad  opadów  jest  zgodny  z  
ukszta towaniem  terenu.  Opady  rednie  utrzymuj  si  na  poziomie  550  –  650  mm.  
Pokrywa nie na utrzymuje si  ok.  90 dni.  Gmina nale y do regionu o najni szej  (poza 
górami) redniej temperaturze roku – ok. 6 °C. Implikacje tej cechy tutejszego klimatu 
to: opó nienie, w stosunku do innych regionów, nadej cia wiosny i lata, z czego wynika 
najkrótszy w kraju okres wegetacyjny (trwa ok. 190 dni). 

Badanie i ocena jako ci powietrza jest realizowana przez G ówny Inspektorat 
Ochrony rodowiska w oparciu o przepisy art. 85-95 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony rodowiska. Powy sze przepisy wraz z rozporz dzeniami Ministra 
rodowiska:  z  dnia  13  wrze nia  2012  r.  w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032) i z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 
sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 
definiuj  system monitoringu powietrza, okre laj  zakres i sposób badania jako ci 
powietrza, okre laj  minimaln  liczb  stacji oraz metody i kryteria oceny.  
Zanieczyszczenia wprowadzane do powietrza w granicach obszaru obj tego projektem 
planu pochodz  z trzech podstawowych róde : 

 powierzchniowych  - indywidualne ogrzewanie; emisja powierzchniowa wynika ze 
stosowania paliw sta ych, szczególnie w gla kamiennego w domowych instalacjach 
grzewczych, w tym równie  spalania ró nego rodzaju odpadów palnych, np. 
butelki i opakowania plastikowe, co powoduje uwalnianie szkodliwych gazów. 
Podczas spalania mieci emitowane s  do atmosfery truj ce gazy, jest to proceder 
szczególnie szkodliwy dla lokalnej spo eczno ci. 

 liniowych – ruch ko owy; emisja liniowa skoncentrowana jest wzd  g ównego 
szlaku komunikacyjnego i charakteryzuje si  du  nierównomierno ci  w ci gu 
doby oraz pory roku. Substancje emitowane z silników pojazdów oddzia ywaj  na 
stan czysto ci szczególnie w najbli szym otoczeniu dróg, a ich wp yw maleje wraz 
z odleg ci .  

 rolnictwo; emisja z rolnictwa zwi zana jest g ównie z pyleniem. Py  w rolnictwie 
powstaje  na  skutek  prac  polowych.  Dodatkowymi  ród ami  zanieczyszcze  z  
rolnictwa s : nawo enie, wypalanie pól, transport plonów oraz hodowla zwierz t. 

 
 
 

 
Zdj cie. Obiekty u yteczno ci publicznej w cz ci centralnej  

terenu obj tego opracowaniem.  
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Zdj cie. Zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna w cz ci po udniowej  

terenu obj tego opracowaniem. 
 

  
Zdj cie. Tereny u ytkowane rolniczo w cz ci wschodniej   

terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Zbiornik wodny w cz ci centralnej  

terenu obj tego opracowaniem. 
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Zdj cie. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w cz ci centralnej 

terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Tereny u ytkowane rolniczo w cz ci pó nocnej  

terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Zabudowa mieszkaniowe jednorodzinna w cz ci pó nocnej 

terenu obj tego opracowaniem. 
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5.2. POTENCJALNE  ZMIANY  ISTNIEJ CEGO  STANU  RODOWISKA  W  PRZYPADKU  BRAKU  
REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

 
Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uchwalenie planu miejscowego ma na celu wprowadzenie adu 
przestrzennego zdefiniowanego jako „takie ukszta towanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijn  ca  oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-gospodarcze, rodowiskowe, 
kulturowe  oraz  kompozycyjno-estetyczne”.  Objawami  braku  adu  przestrzennego  jest  
mi dzy innymi zabudowywanie i zainwestowanie terenów cennych przyrodniczo 
wzbogacaj cych bioró norodno rodowiska, b cych siedliskami chronionych 
gatunków ro lin, zwierz t i grzybów. 

Brak realizacji ustale  projektu planu niekoniecznie oznacza pozostawienia 
dotychczasowych form zagospodarowania i odst pienia od wprowadzania nowych 
inwestycji na tereny dotychczas niezabudowane, bo mo e doj  do sytuacji w których 

 one zagospodarowywane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 
 
 
6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 

ODDZIA YWANIEM 
 

W s siedztwie terenu obj tego opracowaniem znajduje si  zabudowa miejska 
miasta Miko ajki oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Kszta towanie struktur 
przestrzennych i planowanej zabudowy, uwzgl dnia wymagania adu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzeni  oraz walory ekonomiczne przestrzeni. Na 
terenach, gdzie sytuuje si  now  zabudow  uwzgl dniono d enie do minimalizowania 
transportoch onno ci uk adu przestrzennego. Nowa zabudowa mieszkaniowa lokalizowana 
jest w sposób umo liwiaj cy mieszka com maksymalne wykorzystanie publicznego 
transportu  zbiorowego  oraz  atwe  przemieszczanie  si  pieszych  i  rowerzystów.  Cz  
obszaru obj tego planem miejscowym obejmuje tereny o w pe ni wykszta conej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach których d ono do uzupe nienia 
istniej cej zabudowy. Natomiast na pozosta ych terenach wzi to pod uwag  dost p do 
sieci komunikacyjnej oraz wyposa enie w sieci adekwatne do nowej, planowanej 
zabudowy. W projekcie planu wprowadzono zapisy dotycz ce wyposa enia terenów z 
infrastruktur  techniczn  w tym zaopatrzenia w wod , odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych oraz cieków sanitarnych, chroni ce wody powierzchniowe i podziemne 
przed dop ywem zanieczyszcze . 

 
 

7. ISTNIEJ CE  PROBLEMY  OCHRONY  RODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  REALIZACJI  
PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZ CE OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY 

 
W  nawi zaniu  do  art.  6  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody 

cz  terenu  obj tego  projektem  planu  po ona  jest  w  granicach  Mazurskiego  Parku  
Krajobrazowego. 

Ponadto obszar obj ty opracowaniem od strony wschodniej graniczy z obszarem 
specjalnej ochrony Jezioro uknajno PLB280003 oraz rezerwatem przyrody Jezioro 
uknajno. Rezerwat jest obj ty ochron  mi dzynarodow  jako obszar wodno-b otny 

wyznaczony na mocy Konwencji Ramsarskiej oraz uznany za rezerwat Biosfery UNESCO 
„Man and the Biosphere”. 

Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego obowi zuj  ograniczenie zawarte w 
Rozporz dzeniu  nr  9  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  26  stycznia  2006  r.,  a  
tak e ustalenia zawarte w Planie Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego 
zatwierdzonego Uchwa  Nr XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego 
z  dnia  28  sierpnia  2012  r.  w  sprawie  ustanowienia  Planu  Ochrony  Mazurskiego  Parku  
Krajobrazowego. 
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Nadrz dnymi celami ochrony Parku s  ochrona najcenniejszych fragmentów 
Pojezierza Mazurskiego ze wzgl du na warto ci przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe, jak te  zachowanie i popularyzacja tych warto ci w ramach 
zrównowa onego  rozwoju  dla  zwi kszenia  atrakcyjno ci  Parku  i  poprawy  jako ci  ycia  
jego mieszka ców. Strategiczne cele ochrony Parku obejmuj :  
1) Ochron rodowiska przyrodniczego, przez:  

a) ochron  charakterystycznych i unikatowych cech naturalnych rodowiska 
przyrodniczego z jego gatunkami ro lin i  zwierz t  oraz ekosystemami wodnymi i  

dowymi, le nymi i niele nymi; 
b) utrzymanie podstawowych procesów ekologicznych;  
c) zachowanie ró norodno ci gatunkowej fauny i flory na ich naturalnych 

stanowiskach;  
d) wdra anie  stosownych  zapisów  obowi zuj cej  Krajowej  Strategii  Ochrony  i  

Zrównowa onego U ytkowania Ró norodno ci Biologicznej na lata 2007-2013; 
Karta Programu nr 30;  

2) ochron rodowiska kulturowego, przez:  
a) ochron  krajobrazu kulturowo-historycznego w oparciu o zabytki kultury 

materialnej;  
b) kszta towanie harmonijnego wiejskiego krajobrazu obszaru Parku, przez 

zachowanie istniej cej tradycyjnej architektury mazurskiej, nawi zywanie do 
wzorów regionalnych przy tworzeniu nowej zabudowy oraz zachowanie 
historycznych  uk adów  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  wraz  z  ochron  alei  
przydro nych i zadrzewie ródpolnych;  

c) waloryzacj  i monitoring zespo ów zabytkowych na terenie Parku;  
d) rewaloryzacj  niw siedliskowych i zabudowy;  

3) zrównowa ony rozwój regionu, przez: 
a) utrwalenie znaczenia Parku, jako terenu dla rozwoju turystyki krajoznawczej, 

turystyki wodnej i wypoczynku;  
b) wspieranie  inicjatyw  i  dzia  zmierzaj cych  do  poprawy  poziomu  ycia  

mieszka ców Parku;  
c) zrównowa ony rozwój gospodarczy, dopuszczaj cy na terenie Parku rodzaje 

dzia alno ci wykorzystuj cych w sposób racjonalny zasoby przyrodnicze, 
krajobrazowe i kulturowe, uwzgl dniaj ce wymogi ich ochrony;  

d) wykorzystanie Parku, jako obiektu dla nauki i edukacji przyrodniczej 
4) zachowanie krajobrazu, przez: 

a) ochron  warto ci krajobrazu polodowcowego charakterystycznego dla Pojezierza 
Mazurskiego, zw aszcza poprzez ochron  rze by terenu, g azów i g azowisk, 
naturalnych uk adów hydrologicznych;  

b) utrzymanie wyj tkowych walorów krajobrazowych zwi zanych z historycznymi i 
kulturowymi uk adami przestrzennymi, urbanistycznymi i architektonicznymi, 
ukszta towanymi na prze omie XIX i XX w., dotycz cych zwartych uk adów 
osadniczych i budownictwa kolonijnego. 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Nr 9 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 26 

stycznia 2006 r.  w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Parku wprowadza si  
nast puj ce zakazy: 

1) realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 
rodowiska; 

2) umy lnego zabijania dziko wyst puj cych zwierz t, niszczenia nor, legowiska, 
innych schronie  i miejsc rozrodu oraz tarlisk i z onej ikry, z wyj tkiem 
amatorskiego  po owu  ryb  oraz  wykonywania  czynno ci  w  ramach  racjonalnej  
gospodarki rolnej, le nej, rybackiej i owieckiej, 

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

4) pozyskiwania  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, 
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5) wykonywania prac ziemnych trawle zniekszta caj cych rze  terenu, z wyj tkiem 
prac zwi zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub budow , odbudow , utrzymaniem, remontem lub 
napraw  urz dze  wodnych, 

6) dokonywania  zmian  stosunków  wodnych,  je eli  zmiany  te  nie  s  ochronie  
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, le nej, wodnej lub rybackiej,  

7) budowania  nowych  obiektów  budowlanych  w  pasie  szeroko ci  100  m  od  linii  
brzegów  rzek,  jezior  i  innych  zbiorników  wodnych,  z  wyj tkiem  obiektów  

cych turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, 
8) likwidowania, zasypywania i przekszta cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-b otnych, 
9) wylewania gnojowicy, z wyj tkiem nawo enia w asnych gruntów rolnych, 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierz t metod  bez ció kow , 
11) utrzymywania otwartych rowów ciekowych i zbiorników ciekowych, 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych, 
13) U ywania odzi motorowych i innego sprz tu motorowego na otwartych 

zbiornikach wodnych. 
W Planie Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego zatwierdzonym Uchwa   

Nr XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. 
w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego dokonano 
identyfikacji oraz okre lenia sposobów eliminacji lub ograniczania istniej cych i 
potencjalnych zagro  wewn trznych i zewn trznych Parku, a tak e obszarów Natura 
2000 i ich skutków. Wykaz zidentyfikowanych zagro  jest wynikiem prowadzonej w 
Parku systematycznej analizy skuteczno ci istniej cych form ochrony i realizowanych 
zabiegów ochronnych na tle aktywno ci gospodarczej. W poni ej tabeli przedstawiono 
wykaz  zagro ,  ich  skutki  oraz  przedstawiono  sposoby  eliminacji  lub  ograniczenia  
zagro  i ich skutków. 
 

Tabela. Zagro enia Parku, ich skutki oraz sposoby eliminacji  
lub ograniczenia zagro  i ich skutków. 

Zagro enie Skutki 
Sposoby eliminacji lub ograniczenia 

zagro   
i ich skutków 

Zabudowa - Lokalizacja 
zabudowy letniskowej i pól 
namiotowych w 
bezpo rednim s siedztwie 
strefy brzegowej jezior, 
samowola budowlana.  
 

 

Niszczenie stromych stoków rynien 
jeziornych, ich walorów morfologicznych i 
krajobrazowych, prowadzi do uruchamiania 
procesów erozji, a w przypadkach skrajnych 
-ruchów masowych, niszczenie trzcinowisk i 
pasów ro linno ci przybrze nej.  
 

Zakaz zabudowy strefy do 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników 
wodnych, z wyj tkiem obiektów s cych 
turystyce wodnej i gospodarce wodnej lub 
rybackiej, zaopiniowanych pozytywnie przez 
dyrektora Parku, a w przypadkach kolizji z 
korytarzami ekologicznymi - szlakami 
migracji zwierz t i ich dost pem do wód, 
ograniczenie ich do dalszej odleg ci od 
brzegów wód. Niezabudowywanie budowlami 
betonowymi i kamiennymi schodami i innymi 
sztucznymi umocnieniami skarp jeziornych i 
rzecznych, z wyj tkiem drewnianych 
umocnie  i zej  na wysoko ci o rodków 
turystyki wodnej lub wyznaczonych pól 
namiotowych i biwakowych. Ochrona brzegów 
jezior i rzek poprzez niewznoszenie trwa ych 
obiektów ma ej architektury oraz budowy 
ogrodze  na skarpach jeziornych i rzecznych.  

Presja turystyczna:  
Dewastacja ro linno ci 
brzegowej jezior, rzek, 
zatrzymywanie pojazdów i 
biwakowanie w miejscach 
nieoznaczonych.  

Niszczenie strefy buforowej wód 
powierzchniowych, p oszenie zwierz t, 
likwidacja gniazd ptaków, niszczenie miejsc 

gowych innych zwierz t, zanieczyszczenie 
strefy brzegowej wód powierzchniowych, 
presja na szlaki przebiegaj ce przez lasy – 
za miecanie i zadeptywanie.  

W celu ochrony ptactwa wodnego i innych 
grup zwierz t oraz ro linno ci, brak 
mo liwo ci p ywania turystycznego odziami 
motorowymi po terenach wra liwych 
przyrodniczo tzn. zatoki, starorzecza, 
przesmyki mi dzy wyspami. Tereny te 
zostan  oznakowane zakazem wp ywania – 
zielony okr y znak z poprzecznym bia ym 
pasem.  
Nie wycinanie i nie niszczenie zadrzewie  i 
zakrzewie  oraz ro linno ci zielnej w strefie 
brzegowej wód powierzchniowych.  
Dopuszcza si  budow  pomostów 
drewnianych i pontonowych oraz drewnianych 
umocnie  brzegu na wysoko ci o rodków 
turystyki wodnej, pól namiotowych i 
biwakowych oraz wyznaczonych miejsc 
wodowania i odbioru kajaków.  
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Propaguje si  turystyk  zrównowa on , która 
podtrzymuje ekologiczn , spo eczn  i 
ekonomiczn  integralno  terenów, a tak e 
zachowuje dla przysz ych pokole , w jak 
najmniej zmienionym stanie zasoby naturalne 
i kulturowe tych obszarów, umieszcza si  
tablice informacyjne w miejscach wra liwych 
przyrodniczo. Inicjuje i prowadzi si  
wspó prac  w zakresie edukacji ekologicznej z 
firmami zajmuj cymi si  wynajmem sprz tu 

ywaj cego na terenie Parku m. in. 
prowadzenie szkole  dla przewodników 
turystyki kajakowej w MPK z zakresu ochrony 
przyrody.  

Dewastacja lasów zwi zana z 
ruchem pojazdami 
silnikowymi, quadami i 
motorowerami; parkowanie w 
miejscach nieprzeznaczonych 
na te cele.  
 

oszenie zwierz t, niszczenie ció ki, 
rozje anie szlaków, niszczenie upraw, 
kolizje pojazdów z turystami i zwierz tami, 
zwi kszenie zagro enia po arowego.  
 

1. Przegl d i uzupe nienie oznakowania 
le nych dróg publicznych oraz dróg le nych 
dopuszczaj cy ruch po tych drogach. 
Ograniczenia nie dotycz  inwalidów 
poruszaj cych si  pojazdami 
przystosowanymi do ich potrzeb.  
2. Systematyczna kontrola postoju pojazdów 
3. Oznakowanie miejsc postoju  
4. Egzekwowanie zakazów wynikaj cych z 
ustawy o lasach (art. 29)  

Sztuczne o wietlenie - czynnik 
podstawowy.  

Wabienie i gini cie nocnych motyli 
(zw aszcza ciem i zawisaków).  
Zak ócenie dobowych migracji ptaków.  
Inne grupy zwierz t np. ssaki reaguj  ró nie 
– ro lino erne przyzwyczajaj  si , 
natomiast drapie ne wycofuj .  

Ograniczanie zabudowy korytarzy b cych 
trasami migracji zwierz t. Tworzenie pasów 
zadrzewie  mi dzy jednostkami osadniczymi 
a terenami otwartymi i le nymi.  
 

Ha as  
- czynnik podstawowy  

oszenie ssaków i ptaków, zw aszcza przy 
ha asie gwa townym i permanentnym, stres 
u ssaków i rozbijanie ich populacji na 
izolowane grupy. Do ha asu d ugotrwa ego, 
ale jednostajnego (szosa) mog  si  
przyzwyczai  ssaki ro lino erne, a nawet 
drapie ne jak np. wilki.  

Wnioskowanie do w ciwych zarz dców w 
celu ograniczenia, w miar  mo liwo ci ruchu 
ci kiego transportu na drogach biegn cych 
przez teren Parku, eliminacji skuterów 
wodnych i motorówek z nie eglownych wód 
Parku, tworzenia wzd  dróg i od strony wsi 
pasów zieleni spe niaj cych rol  barier 
akustycznych; ograniczanie czasowe i 
miejscowe zakazy organizowania imprez z 

yciem petard, sztucznych ogni i 
nag nienia w godzinach nocnych.  

Presja mechaniczna  
- czynnik podstawowy.  

Wydeptywanie ro lin i ich wyrywanie oraz 
obienie kolein w gruncie, co na sk onach 

daje skutek w postaci erozji. Zabijanie pod 
ko ami p azów, gadów, niektórych owadów 
oraz w mniejszej skali innych grup zwierz t. 
Wstrz sy mechaniczne przy wodach 
powierzchniowych powoduj  p oszenie ryb 
(wa ne w okresie tar a). Mechaniczne 
za miecanie terenu jest nie tylko gro ne dla 
przyrody (kaleczenie si  zwierz t), ale daje 
te  ujemne odczucia estetyczne.  

Tworzenie dla zwierz t bezkolizyjnych przej  
przez drogi, ograniczenie pr dko ci na 
odcinkach dróg w miejscach tras migracji 
zwierz t, ograniczenie prac gospodarczych i 
ochronnych w lasach przy u yciu ci kiego 
sprz tu na terenach wyst powania cennych 
przyrodniczo siedlisk i gatunków rzadkich.  
 

Za miecenie terenu Parku i 
wylewanie cieków bytowych 
oraz opró nianie toalet 
chemicznych z jednostek 

ywaj cych (m.in. wzd  
przecinaj cych go tras 
komunikacyjnych; wodnych, 
pieszych i rowerowych szlaków 
turystycznych). 

1. Obni enie walorów estetycznych terenu,  
2. Przenoszenie nasion ro lin i tworzenie 
skupisk ro lin ruderalnych i synantropijnych  
w obr bie ro linno ci naturalnej,  
3.Eutrofizacja i zatruwanie chemiczne jezior 
i rzek,  
4.Lokalne zatruwanie wód gruntowych.  

1.Likwidacja i rekultywacja nielegalnych  
wysypisk mieci.  
2. Zapobieganie dalszemu za miecaniu terenu 
przez uwzgl dnienie tego problemu w planach 
gospodarki odpadami.  
3.Wprowadzenie oznakowania zakazu  
wyrzucania mieci.  
4. Wprowadzenie odpowiedniej ilo ci koszy i 
organizacja sprawnego systemu odbioru 
odpadów z biwakowisk, miejsc cumowania, 
szlaków pieszych i rowerowych itp.  
5. Wprowadzenie zakazu stosowania cieków 
bytowych do nawo enia pól.  
6. Zwi kszenie nadzoru i kontroli przez 

adaj cych nieruchomo ciami i ich 
wspó praca z organami cigania.  
7. Zorganizowanie odbioru cieków z toalet  
chemicznych jednostek p ywaj cych.  
1-7 – zadania nale ce do: samorz dów  
gminnych, powiatowych, wojewódzkich  
w porozumieniu z Nadle nictwem Strza owo, 
Spychowo, Maskuli skie, Pisz i Dyrekcj  
Parku; zarz dcy dróg (GDDKiA, WZDP, 
PZDP); w ciciele i u ytkownicy terenów.  
8. Edukacja ekologiczna mieszka ców i  
turystów – zadania nale ce do Dyrekcji 
Parku, Nadle nictw: Maskuli skie, Pisz, 
Strza owo, Spychowo, szkó , lokalnych 
organizacji pozarz dowych, lokalnych 
mediów, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior 
Mazurskich.  
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Po ary  
- czynnik podstawowy.  

Mo liwo  zniszczenia ca ych ekosystemów 
zw aszcza takich jak torfowisko, ciep olubna 

ka, czy las iglasty. Zw aszcza 
nieodwracalne w skutkach jest spalenie 

a torfowego.  

Zakaz wst pu w okresach suszy na wybrane 
tereny Parku szczególnie nara one na po ary 
(wprowadzony przez Lasy Pa stwowe). 

Sztuczne zmiany  
stosunków wodnych  
- czynnik z ony.  

Spadek liczebno ci zwierz t zwi zanych ze 
rodowiskami podmok ymi jak np. p azów, 

ptaków wodno-b otnych oraz niektórych 
drapie ników (orlik krzykliwy).  
Niszczenie torfowisk wysokich i  
przej ciowych oraz wkraczanie zadrzewie  
na osuszone torfowiska niskie, co wi e si  
z ust powaniem np. storczyków i innych 
ro lin (rzadkich lub chronionych).  

Przywracanie wy szych poziomów wód 
powierzchniowych oraz w gruncie poprzez 
tzw. ma  i redni  retencj , zw aszcza  
na obszarach le nych i w dorzeczu Krutyni; 
utrzymywanie wysokich stanów wód w 
systemie Wielkich Jezior Mazurskich  
i w dolnym biegu rzeki Krutyni; dba  o 
systemy melioracyjne.  

Chemizacja rodowiska 
przyrodniczego - czynnik 
podstawowy:  
- rodki chemiczne z takich 
róde  jak: rolnictwo, 

budownictwo, przemys  poza 
Parkiem, gospodarka le na 
oraz samochody:  
- zanieczyszczenia: SOx, CO2, 
metale ci kie Pb, Cd, Cu, Ni, 
Zn, tlenki azotu, fosforu i 
potasu.  
 

Obecnie najistotniejszy czynnik degraduj cy 
–powoduj cy przewa nie nieodwracalne 
zmiany ilo ciowe i jako ciowe w 
ekosystemach: - wyniszczanie owadów i 
ptaków (zw aszcza drapie ników) a tak e 
masowe gini cie nietoperzy, p azów i 
bezkr gowców wodnych (jak np. skorupiaki 
i ma e), zanikanie niektórych efektownych 
ro lin na kach (storczyki, pe nik, mieczyk), 
os abianie drzewostanów iglastych i 
przy pieszanie procesu ich obumierania. 
Metale ci kie maj  ponadto niekorzystny 
wp yw na mieszka ców Parku.  
Zanieczyszczenia atmosferyczne nie s  
znacz ce na terenie Parku. Uci liwo ci  
jest punktowe spalanie opakowa  z tworzyw 
sztucznych.  

Stosowanie rodków chemicznych 
dozwolonych zgodnie z obowi zuj cym 
prawem; popieranie i popularyzacja 
prowadzenia gospodarki rolnej w ramach 
programów rolno- rodowiskowych i 
gospodarstw ekologicznych; ograniczenie 
nawo enia pól gnojowic , zw aszcza na 
przedwio niu i wczesn  wiosn  oraz w 100 m 
strefie od brzegów wód rzek i jezior i 25-30 m 
od ródpolnych zbiorników wodnych i 
rozlewisk; ograniczenie ruchu pojazdów  
z silnikami spalinowymi na lokalnych  
drogach biegn cych przez tereny le ne.  
Egzekwowanie zakazów wynikaj cych z 
ustawy o odpadach (art. 71), w tym 
przekszta canie odpadów poza spalarniami i 
wspó spalarniami (zakaz palenia opakowa  z 
tworzyw sztucznych w piecach grzewczych i 
ogniskach).  

Promieniotwórcze ska enie 
terenu (Cez 137)  
- czynnik podstawowy.  

Nowy czynnik wp ywaj cy na ro liny 
(wybuja  li ci i zdeformowanie owoców, 
nasion i cz ci podziemnych) oraz na 
zwierz ta, – co daje przyk adowo takie  
efekty jak mutacje i masowe pojawianie si  
niektórych grup owadów i zanik innych, 
obni enie liczebno ci ptaków poprzez  
du miertelno  w ród piskl t. Problem 
ten dotyczy zw aszcza gatunków, które 
zwi zane s  z brzegami wód (np. 
zimorodek), gdzie koncentracja cezu 137 
jest najwi ksza.  

Sytuacja z serii katastrof z ograniczon  
mo liwo ci  zapobiegania skutkom.  

Eksploatacja gatunków 
(wybiórcza) 
 - czynnik z ony.  

Ograniczenie liczebno ci lub wyniszczanie 
niektórych populacji zwierz t i ro lin na 
skutek: k usownictwa, zbiorów do zielnika, 
czy masowych zbiorów p odów runa 
le nego.  

Tworzenie list gatunków wymagaj cych 
priorytetowych dzia  ochronnych i 
najbardziej nara onych na ust powanie i 
gini cie oraz niezw oczne wdra anie tych 
dzia .  

Rozwój zabudowy  
i sieci dróg (rozwój 
infrastruktury zw aszcza w 
zlewni jezior i rzek)  
- czynnik z ony.  

Obok chemizacji i odwodnie  najwa niejszy 
czynnik degraduj cy przyrod , odznaczaj cy 
si  du  si  destrukcyjnego oddzia ywania i 

ono ci , b cy g ównym czynnikiem 
degraduj cym krajobraz (niszczenie 
otwartych przestrzeni poprzez ich zabudow  
– potencja  dla dzikiej przyrody). Skutki to – 
obni anie si  liczebno ci populacji zwierz t 
antropofobowych (np. du e drapie niki) i 
wi kszo ci zwierz t dziko yj cych 
(zwi kszenie si  liczebno ci populacji 
niektórych zwierz t zwi zanych z 
cz owiekiem – szpak, jaskó ka oknówka, 
synogarlica turecka). Izolowanie populacji 
(efekt wysp), niszczenie naturalnej szaty 
ro linnej i wprowadzenie wiadome oraz 
zawlekanie przypadkowe obcych gatunków 
ro lin. Wraz z omówionym czynnikiem 
pojawia si , jako pochodna wi kszo  
pozosta ych, które cz sto równocze nie 
nak adaj  si  na siebie, co zwielokrotnia 
skutki degradacji.  

Ograniczenie nowego budownictwa do zwartej 
zabudowy istniej cych jednostek osadniczych 
w Parku i jego otulinie; utwardzanie dróg 
gruntowych biegn cych przez tereny le ne w 
bezpo rednim s siedztwie rezerwatów 
wy cznie z zastosowaniem materia ów 
naturalnego pochodzenia, np. kamie , wir; 
niedopuszczenie budowy nowych 
napowietrznych linii lektroenergetycznych i 
stopniowa zamiana dotychczasowych linii 
napowietrznych na kablowe podziemne. 
Ograniczenie lokalizacji wie  telefonii 
komórkowej na terenie Parku do miejsc o 
funkcji przemys owej oraz niedopuszczenie 
budowy elektrowni wiatrowych na terenie 
Parku i jego otuliny, ze wzgl du na 
degradacj  walorów krajobrazowych oraz 
zagro enia dla zdrowia ludzkiego oraz w celu 
ochrony ptactwa i nietoperzy.  
Ograniczenie budowy na terenie Parku i w 
jego otulinie betonowych ogrodze  oraz 
niedpuszczenie budowy w krajobrazie 
polnym, poza jednostkami osadniczymi 
ogrodze  o trwa ych fundamentach i trwa ych 
bram.  

Wybrane elementy gospodarki 
rybackiej  
- czynnik z ony, wywo uj cy 
skutki wzgl dnie trwa e.  

Zmiany w proporcjach sk adów 
gatunkowych i liczebno ci populacji ryb w 
stosunku do zale no ci w naturalnych 
ekosystemach  
bez ingerencji cz owieka. Ingerencja  
w ekosystemy wodne w okresach i 
miejscach wra liwych dla ryb oraz innych 
grup zwierz t, zw aszcza ptaków – od owy 

Wyznaczenie terenów tarliskowych; po owy w 
okresie tar a w oparciu o pozwolenia 
marsza ka Województwa zaopiniowane przez 
dyrektora Parku.  
Przy stosowaniu sprz tu ci gnionego  
nie mo na niszczy  tarlisk i k ramieniowych. 
Brak mo liwo ci u ywania agregatów 
pr dotwórczych.  
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usownicze na tarliskach w okresie tar a. 
Zagra anie innym zwierz tom jak wie 

otne, wydry, bobry poprzez mo liwo  
zapl tania si  w sieci.  
Niszczenie k ramienicowych w przypadku 
stosowania sprz tu ci gnionego. Nadmierna 
liczebno  populacji kormorana powoduj ca 
zanieczyszczenie wód, spadek liczebno ci 
populacji ryb i obumieranie drzew. 

Brak mo liwo ci u ytkowania rybackiego 
jezior dystroficznych i rzek 

osiennicznikowych  
ze wzgl du na ich wra liwo  przyrodnicz .  
Kontrola liczebno ci kormoranów w 
rozpoznanych koloniach l gowych i 
erowiskowych.  

Eksploatacja kopalin 
wirowanie, kreda jeziorna)  

- czynnik z ony, wywo uj cy 
skutki wzgl dnie trwa e.  

Na terenie Parku w zwi zku z jego 
utworzeniem czynnik zanikaj cy, niemniej 
zostawiaj cy trwa y lad w krajobrazie, 
jednak e jego wp yw na rodowisko 
przyrodnicze, przy niewielkiej eksploatacji 
na potrzeby lokalne nie jest du y, mo e 
jedynie zachwia  np. proporcje gatunkowe 
(zwi kszenie liczebno ci jaszczurek) lub 
pojawienie si  nowych gatunków (jaskó ka 
brzegówka) lub ro lin piaskowych. W 
przypadku eksploatacji kredy jeziornej 
pojawienie si  ptaków wodno-b otnych na 
stawach poeksploatacyjnych i niektórych 
ro lin wodnych.  

Ograniczenie eksploatacji kopalin na terenie 
Parku; w przypadku ju  istniej cych wirowni, 
w zale no ci od miejsca i zniekszta cenia 
rze by terenu, nale y je zrekultywowa   
lub pozostawi  do naturalnej sukcesji 
ro linnej; w wyj tkowych przypadkach mog  
one s  do celów edukacyjnych z zakresu 
nauk przyrodniczych, jako stanowiska 
dokumentacyjne.  

 
Zgodnie z Planem Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego w granicach Parku 

prace zwi zane z ochron  przyrody i kszta towaniem krajobrazu obejmuj  mi dzy 
innymi.: 
1) w zakresie gospodarki le nej i ochrony lasu: 

a) powszechn  ochron  lasów i bioró norodno ci w lasach,  
b) trwa  utrzymania lasów,  
c) ci  i zrównowa one wykorzystanie wszystkich funkcji lasów,  
d) powi kszenie zasobów le nych, 
e) kszta towanie retencji wodnej i gospodark  wod , poprzez: zakaz likwidowania, 

zasypywania i przekszta cania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodno-b otnych, realizacja projektów ochrony i regeneracji ekosystemów 
mokrad owych, 

f) ochron  ró norodno ci biologicznej poprzez: pozostawianie i kszta towanie 
zbiorowisk ekotonowych (okrajkowych), zachowanie k ródle nych,  

2) w zakresie rolnictwa:  
a) w strefach waloryzacyjnych „I” (Pierwszych) i „0” (Zerowych) zaleca si  na 

gruntach rolnych wprowadzenie programów rolno- rodowiskowych,  
b) nale y przestrzega  zasad nawo enia gleb gnojowic  zgodnie z ustaw  z dnia  

10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. Nr 147, poz.1033),  
c) nie mo na realizowa  obiektów inwentarskich opartych o gnojowicowy system 

chowu zwierz t,  
d) kompostowanie obornika lub innych nawozów organicznych musi by  

zabezpieczone przed negatywnym wp ywem warunków atmosferycznych oraz 
przesi kaniem do wód podskórnych,  

e) nie wolno wprowadza  organizmów modyfikowanych genetycznie do upraw i 
hodowli,  

f) ze wzgl du na zachowanie bioró norodno ci nale y wytypowa  i chroni  tzw. 
autochtoniczne drzewa nasienne (ADN), co do których istnieje pewno  lub du e 
prawdopodobie stwo, e ich stanowiska nie s  pochodzenia synantropijnego i 
stanowi  pozosta  autochtonicznej flory; drzewa te mog  rosn  zarówno na 
terenach rolnych, jak i przy granicy lasu, i nie musz  odznacza  si  cechami 
technicznymi, przyj tymi wed ug kryteriów dla drzew nasiennych w lasach 
pa stwowych; dotyczy to np.: Pinus sylvestris var. turfosa, Picea (odmiana 
ba tycka), Ulmus campestris var. tuberosa, Cerasus avium, Tilia cordata, Taxus 
baccata;  

3) w zakresie gospodarki wodnej: 
a) nale y chroni  zbiorniki astatyczne, zw aszcza ródpolne i ródle ne wraz z ich 

otoczeniem, z uwagi na unikatow  i reliktow  faun  bezkr gowców oraz 
oryginalne zbiorowiska ro linne 

b) prowadz c melioracje nie mo na:  



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
 CZ CI MIASTA MIKO AJKI NA WSCHÓD OD ULICY PAPIE A JANA PAW A II  

 

39 

 powodowa  trwa ych zmian krajobrazu, m.in. przez niwelacj  zag bie  
terenowych, ani przez ich osuszanie,  

 destabilizowa  poziomu lustra wody w zag bieniach w sposób nie gwarantuj cy 
nape nienia w latach rednich,  

 karczowa  bez uzasadnionej potrzeby drzew i krzewów na trasach urz dze  
melioracyjnych,  

 likwidowa  potorfii i zakrzacze  na terenach zdewastowanych,  
 likwidowa  zadrzewie  na u ytkach zielonych,  
 likwidowa  biotopów bagiennych,  
 obni  poziomu wody w jeziorach,  
 niszczy ródlisk i ich najbli szego rejonu,  
 zmienia  poziomy wód gruntowych na terenie Parku bez opinii dyrektora Parku,  
 meliorowa  gleb organicznych u ytków zielonych bez zapewnienia nawodnie  

efektywnych;  
c) pozostawia  w stanie istniej cym wszystkie kotliny bezodp ywowe, zag bienia 

terenowe, wykorzystuj c je na przep ywowe odbiorniki wód drenarskich lub na 
zbiorniki buforowe na ciekach, które b  pe ni y rol  biofiltrów lub 
bioakumulatorów. 

4) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i jej struktur geomorfologicznych oraz gleb: 
a) nie dokonywa  zmian ukszta towania rze by terenu za wyj tkiem zmian 

niezb dnych dla realizacji celów Parku lub zada  zwi zanych z uznanymi jego 
funkcjami,  

b) nie prowadzi  eksploatacji wiru, piasku lub czarnoziemu i innych kopalin na skal  
przemys ow , w tym eksploatacji g azów narzutowych i ich wywo enia; istniej ce 
miejsca poboru wiru, piasku lub czarnoziemu powinny zosta  zamkni te i 
zrekultywowane po zako czeniu eksploatacji,  

c) nie prowadzi  dzia alno ci gospodarczej i budownictwa na stromych zboczach 
wzgórz, powoduj cych erozj  gleb,  

d) nie prowadzi  dzia alno ci gospodarczej i budownictwa na terenach ródliskowych 
oraz w ich s siedztwie,  

e) nie prowadzi  dzia alno ci gospodarczej i budownictwa na skarpach przyjeziornych 
i przyrzecznych, poza wyznaczonymi miejscami w ramach obiektów s cych 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 

5) w zakresie walorów krajobrazowych i warto ci kulturowych: 
a) zadrzewienia i zakrzewienia; z racji spe nianej przez te dwa rodzaje zieleni istotnej 

roli ekologicznej i estetycznej, zw aszcza na terenach otwartych i u ytkowanych 
rolniczo, wskazuje si  na konieczno  ich szczególnej ochrony i kultywacji. 
Wycinka zadrzewie  i zakrzewie  na terenie Parku i otuliny powinna by  
opiniowana przez dyrektora Parku. W miejscach uzasadnionych wzgl dami 
krajobrazowymi i przyrodniczymi, nale y wprowadza  nowe zadrzewienia i 
zakrzewienia, np. wzd  dróg, na miedzach, wzd  naturalnych cieków wodnych,  

b) w miar  istniej cych mo liwo ci winny by  odnawiane dawne remizy i enklawy 
ródpolne oraz aleje przydro ne. 

Zgodnie z Planem Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego w granicach Parku 
wyznaczono strefy przyrodniczo-krajobrazowe (Wg Wojewódzkiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Olsztynie) i okre lono dla nich ustalenia szczegó owe. Wschodnia cz  
terenu  obj tego  projektem  planu  po ona  jest  w  zasi gu  strefy  IE7.  Strefa  IE7  „Niwa  
Polna  Wo nic  i  Dybowa”  (gm.  Miko ajki)  –  obszar  Natura  2000  „Puszcza  Piska”  
PLB280008,  cenne  warto ci  przyrodnicze,  ekosystemy  k  z  czajk ,  bekasem  i  
derkaczem,  strefa  ochronna  dla  stref  0R1  i  0R11.  W  granicach  strefy  wprowadzono  
nast puj ce ustalenia:  

 stosowanie programów rolno- rodowiskowych na gruntach rolnych z preferencj  
utrzymania trwa ych u ytków zielonych,  

 wprowadzanie zadrzewie ródpolnych.  
 
Obszar obj ty opracowaniem od strony wschodniej graniczy z obszarem specjalnej 

ochrony Jezioro uknajno PLB280003 oraz rezerwatem przyrody Jezioro uknajno 
po onym na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Rezerwat jest obj ty ochron  



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
 CZ CI MIASTA MIKO AJKI NA WSCHÓD OD ULICY PAPIE A JANA PAW A II  

 

40 

mi dzynarodow  jako obszar wodno-b otny wyznaczony na mocy Konwencji Ramsarskiej 
oraz uznany za rezerwat Biosfery UNESCO „Man and the Biosphere”. Rezerwat przyrody 
Jezioro uknajno zosta  ustanowiony w 1947 r. w celu ochrony jednej z najwi kszych w 
Polsce ostoi ab dzia niemego. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie: ekosystemu 
Jeziora uknajno, ekosystemu jeziora Czarnego Bagna i ekosystemów l dowych 
znajduj cych si  w granicach rezerwatu. W 1977 r. obszar zosta  uznany przez UNESCO 
za rezerwat biosfery. Natomiast w 1978 r. jezioro uknajno wpisano na list  obszarów 
Ramsar, czyli obszarów wodno-b otnych maj cych znaczenie mi dzynarodowe, zw aszcza 
jako rodowisko ycia ptactwa wodnego. Rezerwaty biosfery tworzone s  przez 
Mi dzynarodow  Rad  Koordynacyjn  MAB na wniosek poszczególnych pa stw 
cz onkowskich od 1971 r. w ramach mi dzynarodowego, zapocz tkowanego przez 
UNESCO,  programu  „Cz owiek  i  Biosfera”  (Man and Biosphere - MAB) i podlegaj  
okresowym przegl dom. Ich celem jest ochrona ró norodno ci biologicznej w 
poszczególnych regionach biogeograficznych i umo liwienie lepszej obserwacji zmian 
ekologicznych w skali ca ej planety. 

Jezioro uknajno jest zbiornikiem s odkowodnym pochodzenia lodowcowego, 
zasilane licznymi kana ami, otoczone mokrad ami i kami oraz otoczone trzcinami. 
Stanowi wa  ostoj  rozrodcz ab dzie niemego. Ponadto jest wa nym miejscem dla 
ró nych gatunków l gowych ptaków wodnych i du ej liczby ptaków przelotowych oraz 
obszarem  erowania  dla  kilku  gatunków  ptaków  drapie nych.  Licznie  wyst puj  m.in.  
yski, perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, zauszniki i perkozki, kaczki krzy ówki i he miatki. 
W przybrze nych szuwarach i trzcinowiskach wyst puj  m.in.: wodnik, kokoszka wodna, 
kureczka nakrapiana, b k b czek i czapla siwa. Do rzadkich gatunków gnie cych si  w 
trzcinach nale y w satka. Nad jeziorem zobaczy  mo na poluj ce bieliki, rybo owy i kanie 
rdzawe. Z ssaków na uwag  zas uguj  rz sorek rzeczek, karczownik ziemnowodny, norka 
ameryka ska, jenot, dzik oraz . 

 
Obszar  specjalnej  ochrony  Jezioro  uknajno  PLB280003  jest  Ostoj  ptasi  o  

randze  europejskiej  E21.  Wyst puje  co  najmniej  19  gatunków  ptaków  z  Za cznika  I  
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Ksi gi (PCK). Znane w 
Polsce pierzowisko ab dzia niemego. W okresie l gowym obszar zasiedla co najmniej 1% 
populacji krajowej (C3,C6) nast puj cych gatunków ptaków: b k (PCK), b otniak 
zbo owy (PCK), rybo ów (PCK), zielonka (PCK), he miatka (PCK), perkoz dwuczuby, 
ro eniec  (PCK).  W  okresie  w drówek  wyst puje  co  najmniej  1%  populacji  szlaku  

drówkowego (C2 i C3) nast puj cych gatunków: he miatka (PCK), yska; stosunkowo 
du e koncentracje (C7) osi ga: b czek (PCK), bielik (PCK), ab  niemy, perkoz 
dwuczuby, ro eniec (PCK), kropiatka, wodnik, w satka (PCK); pierzowisko ab dzia 
niemego w latach 1980. gromadzi o ponad 2000 osobników (C3); ptaki wodno-b otne 
wyst puj  w  koncentracjach  powy ej  20000  (C4).  W  okresie  zimy  stosunkowo  du e  
koncentracje  (C7)  osi ga  ab  niemy  i  yska.  Szata  ro linna  typowa  dla  Pojezierza  
Mazurskiego, liczy ok. 160 gatunków ro lin naczyniowych, w wi kszo ci wodnych i 
bagiennych. W granicach Obszaru obowi zuje rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia  
12 stycznia 2011 r.  w sprawie obszarów specjalnej  ochrony ptaków (Dz.  U.  Nr 25 poz.  
133  ze  zm.)  oraz  zastosowanie  maj  przepisy  zawarte  w  art.  33  ustawy  z  dnia  16  
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

 
 
8. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  PROJEKTU  PLANU, ORAZ 
SPOSOBY, W  JAKICH  TE  CELE  I  INNE  PROBLEMY  RODOWISKA  ZOSTA Y  UWZGL DNIONE  
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

 
Wa nym dokumentem okre laj cym perspektyw  rozwoju i zagospodarowania 

terytorium Unii Europejskiej jest Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. 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 
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 wa nymi uwarunkowaniami procesu integracji europejskiej miast i regionów; 
kszta towanie i ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez 

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 , e wszystkie 
kraje  Unii  Europejskiej  musz  wpisa  w asne  priorytety  rozwoju  przestrzennego  w  
kreowaniu wspólnej, europejskiej koncepcji zagospodarowania przestrzennego. 

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony rodowiska formu uje VII Unijny 
Program Dzia  w Zakresie rodowiska Naturalnego, przyj ty decyzj  Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE w sprawie ogólnego unijnego programu dzia  
do 2020 r. „Dobra jako ycia z uwzgl dnieniem ogranicze  naszej planety” (Dz. Urz. 
L347 z 28.12.2013, s. 171). Decyzja ta zobowi zuje Polsk  do podejmowania dzia  

cych osi gni ciu celów priorytetowych Siódmego Programu, który stanowi za cznik 
aktu, a wszelkie organy publiczne do wspó pracy z przedsi biorstwami, partnerami 
spo ecznymi, spo ecze stwem europejskim i obywatelami w realizacji programu. Cele 
priorytetowe Siódmego Programu to: – ochrona, zachowanie i poprawa kapita u 
naturalnego Unii, – przekszta cenie Unii w zasobooszcz dn , zielon  i konkurencyjn  
gospodark  niskoemisyjn , – ochrona obywateli Unii przed zwi zanymi ze rodowiskiem 
presjami i zagro eniami dla zdrowia i dobrostanu, – maksymalizacja korzy ci z 
prawodawstwa rodowiskowego, doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej w zakresie 
rodowiska i ochrony klimatu, – zabezpieczenie inwestycji ekologicznych i wspieranie 

zrównowa onych miast, – lepsze uwzgl dnianie w dzia aniach bardziej spójnej polityki 
rodowiskowej i efektywne podejmowanie wyzwa  mi dzynarodowych, dotycz cych 
rodowiska i klimatu. Jednym z kluczowych elementów programu jest adaptacja do zmian 

klimatu,  powi zana  z  wieloma  innymi  aspektami  rodowiskowymi,  takimi  jak  ochrona  
gleby, zrównowa one rodowisko miejskie, zrównowa ona ochrona wód i rodowiska 
morskiego. 

Podstawowym celem okre lonym w Polityce Ekologicznej Pa stwa jest 
zapewnienie bezpiecze stwa ekologicznego kraju (mieszka ców, infrastruktury 
spo ecznej i zasobów przyrodniczych), przy za eniu, e strategia zrównowa onego 
rozwoju Polski pozwoli na wdra anie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na tyle 
skuteczn  regulacj  i  reglamentacj  korzystania ze rodowiska,  aby rodzaj  i  skala tego 
korzystania realizowane przez wszystkich u ytkowników nie stwarza y zagro enia dla 
jako ci i trwa ci przyrodniczych zasobów. W ród metod realizacji polityki ekologicznej 
pa stwa priorytet b dzie mia o stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i 
systemów zarz dzania rodowiskowego, które pozwalaj  kojarzy  efekty gospodarcze z 
efektami ekologicznymi, a w szczególno ci w zagospodarowaniu przestrzennym korzystne 
dla  rodowiska  przyrodniczego  kszta towanie  przestrzenne  w  osadnictwie  i  
poszczególnych dziedzinach dzia alno ci, a tak e zabezpieczenie ochrony warto ci 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych oraz funkcji ekologicznych poszczególnych 
obszarów poprzez uwzgl dnianie warunków ich zachowania w planach zagospodarowania 
przestrzennego oraz w zwi zanych z tymi planami decyzjach, programach, ocenach, 
studiach i ekspertyzach. Uchwalenie projektu planu miejscowego wpisuje si  w realizacj  
w/w efektów ekologicznych, poniewa  pozwala na zachowanie cennych siedlisk 
przyrodniczych. 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk 
(konwencja berne ska) dotyczy g ównie wspólnej europejskiej ochrony gatunków 
zagro onych i gin cych, oraz ich siedlisk naturalnych. Celem konwencji jest ochrona 
gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk naturalnych, zw aszcza tych gatunków i 
siedlisk,  których  ochrona  wymaga  wspó dzia ania  kilku  pa stw,  oraz  wspieranie  
wspó dzia ania w tym zakresie. Polska zobowi za a si , e podejmie w ciwe i niezb dne 
rodki ustawodawcze i administracyjne, by zapewni  ochron  siedlisk dzikiej flory i fauny, 

w szczególno ci gatunków wymienionych w za cznikach I i II, oraz ochron  zagro onych 
siedlisk naturalnych, a tak e zobowi za a si , e w swojej polityce dotycz cej planowania 
i rozwoju b dzie mie  na wzgl dzie potrzeb  ochrony obszarów chronionych (…) tak aby 
unikn  lub zmniejszy  tak dalece, jak to mo liwe, wszelkie pogarszanie si  stanu takich 
terenów.  Szczególnej  ochronie  zostan  poddane  obszary  wa ne  dla  gatunków  

drownych, wymienionych w za cznikach II i III, które s  odpowiednio usytuowane na 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
 CZ CI MIASTA MIKO AJKI NA WSCHÓD OD ULICY PAPIE A JANA PAW A II  

 

42 

szlakach w drówek i spe niaj  rol  terenów zimowania, odpoczynku, erowania, 
rozmna ania lub pierzenia. Zgodnie z rozdzia em III artyku em 5, 6 i 7 ka da z 
umawiaj cych si  stron podejmie w ciwe i niezb dne rodki ustawodawcze i 
administracyjne, aby zapewni  szczególn  ochron  gatunków dzikiej flory, wymienionych 
w za czniku I, ochron  gatunków dzikiej fauny, wymienionych w za czniku II, ochron  
gatunków dzikiej fauny, wymienionych w za czniku III. Ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego maj  na wzgl dzie potrzeb  ochrony dzikiej fauny i 
flory oraz ich siedlisk poprzez wydzielenie w granicach Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego terenów elementarnych zgodnie z obecnym stanem zagospodarowanie 
(tereny rolnicze). 

Konwencja o ró norodno ci biologicznej z Rio de Janeiro (1992) okre la zasady 
ochrony, pomna ania oraz korzystania z zasobów ró norodno ci biologicznej. Celem 
konwencji jest „ochrona ró norodno ci biologicznej, zrównowa one u ytkowanie jej 
elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podzia  korzy ci wynikaj cych z wykorzystywania 
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dost p do zasobów genetycznych i 
odpowiedni transfer w ciwych technologii, z uwzgl dnieniem wszystkich praw do tych 
zasobów i technologii, a tak e odpowiednie finansowanie”. Zgodnie z zapisami konwencji 
ka de pa stwo ustanawia system obszarów chronionych lub obszarów, na których musz  
by  podj te specjalne dzia ania w celu ochrony ró norodno ci biologicznej; obejmuje 
odpowiednimi regulacjami i zarz dza zasobami biologicznymi wa nymi dla zachowania 
ró norodno ci biologicznej zarówno na obszarach obj tych ochron , jak i poza ich 
granicami, maj c na wzgl dzie zapewnienie ochrony tych zasobów i zrównowa one ich 

ytkowanie; wspiera ochron  ekosystemów i naturalnych siedlisk oraz utrzymanie 
zdolnych do ycia populacji gatunków w ich naturalnym otoczeniu; d y do zapewnienia 
niezb dnych warunków umo liwiaj cych zharmonizowanie stosowanych praktyk 

ytkowania ró norodno ci biologicznej z zasadami jej ochrony i zrównowa onym 
ytkowaniem jej elementów; opracowuje lub utrzymuje niezb dne regulacje prawne 

i/lub inne przepisy dotycz ce ochrony zagro onych gatunków i populacji. Ustalenia 
projektu planu uwzgl dniaj  problematyk  zrównowa onego u ytkowania zasobów 
biologicznych, poniewa  pozwalaj  na ochron  ró norodno ci biologicznej obszaru 
obj tego opracowaniem i terenów s siednich, a tak e zachowanie cennych siedlisk 
przyrodniczych flory i fauny. 

ównym celem Dyrektywy Rady  92/43/EWG z  dnia  21  maja  1992  r.  w  sprawie  
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa jest 
wspieranie zachowania ró norodno ci biologicznej. Integraln  cz ci  s  za czniki: 
za cznik I zawieraj cy „Typy siedlisk przyrodniczych wa nych dla wspólnoty, których 
ochrona  wymaga  wyznaczenia  specjalnych  obszarów  ochrony”  oraz  za czniki  II  i  IV,  
zawieraj ce listy gatunków le cych w sferze zainteresowania UE, których ochrona 
wymaga wyznaczenia tzw. specjalnych obszarów ochrony oraz gatunków, które 
wymagaj cis ej ochrony. Na obszarze opracowania wyst puj  gatunki zwierz t 

cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, dlatego te  cele ochrony Dyrektywy 
 realizowane w ustaleniach planu poprzez zachowanie terenów rolniczych. 

ównym celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 
30  listopada  2009r.  w  sprawie  ochrony  dzikiego  ptactwa,  tzw.  Dyrektywa  Ptasia  jest  
utrzymanie (lub dostosowanie) populacji gatunków ptaków na poziomie odpowiadaj cym 
wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym. Na terenie obj ty projektem planu 
wyst puj  gatunku  ptaków  wymienione  w  za czniku  I  Dyrektywy,  dlatego  te  w  
projekcie  planu  wydzielono  w  granicach  Mazurskiego  Parku  Krajobrazowego  tereny  
elementarne zgodnie z obecnym stanem zagospodarowanie (tereny rolnicze). 

Projekt  planu  jest  zgody  z  ustaleniami  zawartymi  w  Europejskiej  Konwencji  
Krajobrazowej  sporz dzonej  20  pa dziernika  2000r.  we  Florencji.  G ównymi  
postanowieniami dokumentu s : obowi zek zachowania zasobów krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego  dla  przysz ych  pokole ,  aktywne  zarz dzanie  zasobami  krajobrazu  –  
prawid owa gospodarka przestrzenna, wspomagana profesjonalnymi dzia aniami z 
zakresu planowania przestrzennego i architektury krajobrazu, konieczno  roz enia 
odpowiedzialno ci za stan krajobrazu na wszystkich u ytkowników przestrzeni (rz d, 
samorz dy i spo eczno ci lokalnej). 
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Z uwagi na po enie terenu obj tego opracowaniem w niedalekiej odleg ci od  
jezior nale y zwróci  uwag  na ustalenia okre laj ce ramy wspólnotowego dzia ania w 
dziedzinie polityki wodnej tj.: Dyrektyw  2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady 
Wspólnoty  Europejskiej  z  dnia  23  pa dziernika  2000  tzw.  Ramowa  Dyrektywa  Wodna.  
Dyrektywa Wodna ustala ramy dla ochrony ródl dowych wód powierzchniowych, 
przej ciowych, przybrze nych oraz podziemnych, które: a) „zapobiegaj  dalszemu 
pogarszaniu oraz chroni  i poprawiaj  stan ekosystemów wodnych oraz, w odniesieniu do 
ich potrzeb wodnych, ekosystemów l dowych i terenów podmok ych bezpo rednio 
uzale nionych od ekosystemów wodnych; b) promuj  zrównowa one korzystanie z wód 
oparte  na  d ugoterminowej  ochronie  dost pnych  zasobów  wodnych;  c)  d  do  
zwi kszonej ochrony i poprawy rodowiska wodnego mi dzy innymi poprzez szczególne 
rodki  dla  stopniowej  redukcji  zrzutów,  emisji  i  strat  substancji  priorytetowych  oraz  

zaprzestania lub stopniowego wyeliminowania zrzutów, emisji i strat priorytetowych 
substancji niebezpiecznych; d) zapewniaj  stopniow  redukcj  zanieczyszczenia wód 
podziemnych  i  zapobiegaj  ich  dalszemu  zanieczyszczaniu,  oraz  e)  przyczyniaj  si  do  
zmniejszenia skutków powodzi i susz”. W ród przepisów prawa krajowego reguluj cych 
zagadnienia  zwi zane  z  ochron  zasobów  wodnych  nale y  wymieni  ustaw  z  dnia  18  
lipca 2001 r. - Prawo wodne. Projekt planu pozwala na realizacj  ww. celów w zakresie 
ochrony wód poprzez ustalenie sposobu zaopatrzenia w wod  oraz odprowadzania 
cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych. 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego u ytkowania ró norodno ci 
biologicznej prezentuje  nast puj cy  zapis  wizji  Polski  w  perspektywie  2025  r.  
w odniesieniu do sfery przyrodniczej: „Ca y obszar Polski, w tym polskie obszary morskie, 
cechowa  b dzie si  dobrym stanem rodowiska przyrodniczego, umo liwiaj cym 
zachowanie pe nego bogactwa ró norodno ci biologicznej polskiej przyrody oraz trwa ci 
i równowagi procesów przyrodniczych – tereny o najwy szych walorach przyrodniczych 
obj te b  skuteczn  ochron  prawn  i po czone systemem funkcjonuj cych korytarzy 
ekologicznych. Jednocze nie stworzone zostan  i funkcjonowa  b  mechanizmy 
prawne, organizacyjne i ekonomiczne zapewniaj ce zachowanie ró norodno ci 
biologicznej i jej racjonalne u ytkowanie”. 

Ca okszta t dzia  podejmowanych we wszystkich sferach dzia alno ci cz owieka 
(ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien s  osi gni ciu 
celu nadrz dnego, jakim jest „Zachowanie bogactwa ró norodno ci biologicznej w skali 
lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwa ci i mo liwo ci rozwoju wszystkich 
poziomów jej organizacji (wewn trzgatunkowego, mi dzygatunkowego i 
ponadgatunkowego), z uwzgl dnieniem potrzeb rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski 
oraz konieczno ci zapewnienia odpowiednich warunków ycia i rozwoju spo ecze stwa”. 
Osi gni cie celu nadrz dnego wymaga realizacji o miu, równorz dnych pod wzgl dem 
znaczenia, celów strategicznych:  

I. Rozpoznanie i monitorowanie stanu ró norodno ci biologicznej oraz istniej cych i 
potencjalnych zagro .  

II. Skuteczne usuni cie lub ograniczanie pojawiaj cych si  zagro  ró norodno ci 
biologicznej.  

III. Zachowanie i/lub wzbogacenie istniej cych oraz odtworzenie utraconych 
elementów ró norodno ci biologicznej. 

IV. Pe ne zintegrowanie dzia  na rzecz ochrony ró norodno ci biologicznej z 
dzia aniami oddzia ywuj cych na t  ró norodno  sektorów gospodarki oraz 
administracji publicznej i spo ecze stwa (w tym organizacji pozarz dowych), przy 
zachowaniu w ciwych proporcji pomi dzy zapewnieniem równowagi 
przyrodniczej, a rozwojem spo eczno-gospodarczym kraju.  

V. Podniesienie  wiedzy  oraz  ukszta towanie  postaw  i  aktywno ci  spo ecze stwa  na  
rzecz ochrony i zrównowa onego u ytkowania ró norodno ci biologicznej.  

VI. Udoskonalenie mechanizmów i instrumentów s cych ochronie i 
zrównowa onemu u ytkowaniu ró norodno ci biologicznej.  

VII. Rozwini cie wspó pracy mi dzynarodowej w skali regionalnej i globalnej na rzecz 
ochrony i zrównowa onego u ytkowania zasobów ró norodno ci biologicznej.  

VIII. ytkowanie ró norodno ci biologicznej w sposób zrównowa ony, z 
uwzgl dnieniem równego i sprawiedliwego podzia u korzy ci i kosztów jej 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   
 CZ CI MIASTA MIKO AJKI NA WSCHÓD OD ULICY PAPIE A JANA PAW A II  

 

44 

zachowania, w tym tak e kosztów zaniechania dzia  rozwojowych ze wzgl du na 
ochron  zasobów przyrody. 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 zosta  przyj ty uchwa  Nr 88 Rady 
Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. 2016, poz. 784). Jego dalekosi nym celem jest 
doj cie do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasad  zrównowa onego rozwoju, 
w którym w pe ni realizowane s  zasady gospodarki odpadami, a w szczególno ci zasada 
post powania z odpadami zgodnie z hierarchi  sposobów post powania z odpadami, czyli 
po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a nast pnie kolejno przygotowanie do 
ponownego u ycia, recykling, inne procesy odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), 
unieszkodliwianie, przy czym najmniej po danym sposobem ich zagospodarowania jest 
sk adowanie. Realizacja tego celu umo liwi osi gni cie innych celów takich, jak: 
ograniczenie sk adowania odpadów, w szczególno ci odpadów ulegaj cych biodegradacji, 
ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodark  odpadami czy te  
zwi kszenie udzia u w bilansie energetycznym kraju energii ze róde  odnawialnych 
poprzez zast powanie spalania paliw kopalnych ró nego rodzaju metodami odzysku 
energii z odpadów zawieraj cych frakcje biodegradowalne. 

ównym celem dokumentu jest okre lenie polityki gospodarki odpadami zgodnej 
z hierarchi  sposobów post powania z odpadami oraz zasad  zanieczyszczaj cy p aci. 
Celami  wskazanymi  w  dokumencie  s  mi dzy  innymi:  1)  ZPO;  2)  zmniejszenie  ilo ci  
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, 
aby w 2020 r. nie by o sk adowanych wi cej ni  35% masy tych odpadów wytworzonych 
w 1995 r.; 3) d enie do zmniejszania ilo ci sk adowanych odpadów; 4) osi gni cie 
wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego u ycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szk a pochodz cych ze strumienia odpadów komunalnych. Dla 
osi gni cia za onych celów okre lone zosta y kierunki dzia  dotycz ce mi dzy innymi 
edukacji ekologicznej, rozwoju selektywnego zbierania odpadów, a tak e zosta y 
wskazane  dzia ania  takie  jak  np.  prowadzenie  kontroli  przez  inspekcj  ochrony  
rodowiska, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu 

podniesienie wiadomo ci ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, wspieranie 
budowy sieci napraw i ponownego u ycia produktów. 
 Strategia Bezpiecze stwo  Energetyczne  i  rodowisko  (BEi )  –  perspektywa  do  
2020 r. obejmuje  dwa  niezwykle  istotne  obszary:  energetyk  i  rodowisko,  wskazuj c  
m.in.  kluczowe  reformy  i  niezb dne  dzia ania,  które  powinny  zosta  podj te  w  
perspektywie do 2020 r. Kwesti  zasadnicz  dla jako ci ycia ludzi i funkcjonowania 
gospodarki s  stabilne, niczym niezak ócone dostawy energii. Wykorzystanie zasobów 
energetycznych nie pozostaje jednak oboj tne dla rodowiska, zatem prowadzenie 
skoordynowanych  dzia  w  obszarze  energetyki  i  rodowiska  jest  nie  tylko  wskazane,  
ale  i  konieczne.  Opisana  w  dokumencie  strategia  tworzy  rodzaj  pomostu  mi dzy  
rodowiskiem i energetyk , stanowi c jednocze nie impuls do bardziej efektywnego i 

racjonalnego prowadzenia polityki w obu obszarach, tak aby wykorzysta  efekt synergii i 
zapewni  spójno  podejmowanych  dzia .  Celem  strategii  jest  u atwianie  „zielonego”  
(sprzyjaj cego rodowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce przez zapewnienie 
bezpiecze stwa energetycznego i dost pu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, 
a tak e wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniaj cych „zielony” wzrost. 
Strategia  BEi  jest  jedn  z  9  zintegrowanych  strategii  rozwoju.  Z  jednej  strony  
uszczegó awia zapisy redniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 
2020) w dziedzinie energetyki i rodowiska, z drugiej za  stanowi ogóln  wytyczn  dla 
Polityki  energetycznej  Polski  i  innych  programów  rozwoju,  które  stan  si  elementami  
systemu realizacji BEi . Ponadto, w zwi zku z obecno ci  Polski w Unii Europejskiej, BEi  
koresponduje z celami rozwojowymi okre lanymi na poziomie wspólnotowym, uj tymi 
przede  wszystkim  w  dokumencie  Europa  2020  –  Strategia  na  rzecz  inteligentnego  i  
zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu (wpisuj c si  tak e w jej 
kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. BEi  
stanowi  zatem  ramy  strategiczne  dla  dalszych  prac  programowych  i  wdro eniowych,  
dotycz cych w szczególno ci zagadnie  adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów 
naturalnych i rodowiska przyrodniczego, jak równie  bezpiecze stwa i efektywno ci 
energetycznej; zosta a tak e poddana strategicznej ocenie oddzia ywania na rodowisko. 
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Strategia  BEi  s y  równie  okre leniu  celów  i  kierunków  dzia  nowej  perspektywy  
finansowej 2014–2020. 
Jednym  z  kluczowych  narz dzi  w  prowadzeniu  skutecznej  polityki  ekologicznej  jest  
sprawny system planowania przestrzennego. Brak sprawnego systemu planowania 
przestrzennego oraz ekspansja inwestycyjna mo e spowodowa  trudno ci w zarz dzaniu 
przestrzeni  oraz doprowadzi  do degradacji cennych zasobów przyrodniczych i 
kulturowych kraju. Nierównomierne pokrycie planistyczne kraju oraz praktyka wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umo liwia m.in. realizacj  
uci liwych inwestycji blisko obszarów mieszkalnych, na obszarach chronionych b  
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi. Zagospodarowanie obszarów zalewowych 
powinno by  adekwatne do mo liwo ci i potrzeb zarz dzania ryzykiem powodziowym, w 
sposób umo liwiaj cy przej cie wód powodziowych. W przypadku miast u atwi to rozwój 
ich  szans  cywilizacyjnych  zwi zanych  z  realizacj  tzw.  waterfrontów  i  powstanie  
nowoczesnej urbanistyki, dysponuj cej innowacyjnymi mo liwo ciami realizacji 
zabezpiecze  powodziowych opartych na do wiadczeniach europejskich. System 
planowania  przestrzennego  w  kraju  powinien  w  wi kszym  stopniu  opiera  si  na  

ciwym rozpoznaniu zasobów naturalnych kraju, jego potrzeb rozwojowych i 
priorytetów ochrony rodowiska. Dodatkowym czynnikiem, który powinien by  brany pod 
uwag , jest adaptacja do zmian klimatu. 
W dziedzinie ochrony rodowiska do najwa niejszych wyzwa  nale y zrównowa one, 
oszcz dne i racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, którego celem b dzie 
zapewnienie dost pu do tych zasobów nast pnym pokoleniom. Zapisy przedmiotowego 
projektu planu wpisuj  si  w cele szczegó owe i kierunki interwencji Strategii BEi  tj.: 
Cel 1. Zrównowa one gospodarowanie zasobami rodowiska. 
Kierunek. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzi , susz  i deficytem wody. 
Kierunek. Zachowanie bogactwa ró norodno ci biologicznej. 
Kierunek. Uporz dkowanie zarz dzania przestrzeni .  
Cel 2. Zapewnienie gospodarcze krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energi . 
Kierunek. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii. 
Kierunek. Poprawa efektywno ci energetycznej. 
Kierunek. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych róde  energii. 
Kierunek. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich. 
Cel 3. Poprawa stanu rodowiska. 
Kierunek. Zapewnienie dost pu do czystej wody dla spo ecze stwa i gospodarki. 
Kierunek. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 
energetyczne. 
Kierunek. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddzia ywania energetyki. 
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (KPOP) jest redniookresowym 
dokumentem planistycznym, który stanowi element spójnego systemu zarz dzania ze 
redniookresow  Strategi  „Bezpiecze stwo Energetyczne i rodowisko – perspektywa do 

2020  r.”  przyj  uchwa  Nr  58  Rady  Ministrów  z  dnia  15  kwietnia  2014  r.  (Dz.  U.  z  
2014 r. poz. 469). Krajowy Program Ochrony Powietrza to dokument strategiczny 
wyznaczaj cy cele i kierunki dzia , jakie powinny zosta  uwzgl dnione w szczególno ci 
na  szczeblu  lokalnym  oraz  w  programach  ochrony  powietrza.  Przyj ty   
3  wrze nia  2015  r.  KPOP  ma  na  celu  popraw  jako ci  ycia  mieszka ców,  ochron  ich  
zdrowia i warunków ycia, z uwzgl dnieniem zasad ochrony rodowiska. Jego realizacja 
ma  pozwoli  na  osi gni cie  w  mo liwie  krótkim  czasie  dopuszczalnych  poziomów  py u  
zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikaj cych z 
obowi zuj cych  przepisów  prawa,  a  w  perspektywie  do  2030  r.  –  poziomów  
wskazywanych przez wiatow  Organizacj  Zdrowia. Dla osi gni cia zamierzonych celów 
i efektywnej realizacji dzia  proponowanych do podj cia na poziomie wojewódzkim i 
lokalnym niezb dne jest:  

 podniesienie rangi zagadnienia jako ci powietrza poprzez skonsolidowanie dzia  
na szczeblu krajowym oraz powo anie szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy 
jako ci powietrza,  

 stworzenie ram prawnych sprzyjaj cych realizacji efektywnych dzia  maj cych 
na celu popraw  jako ci powietrza,  
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 czenie spo ecze stwa w dzia ania na rzecz poprawy jako ci powietrza poprzez 
zwi kszenie  wiadomo ci  spo ecznej  oraz  tworzenie  trwa ych  platform  dialogu  z  
organizacjami spo ecznymi,  

 rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjaj cych poprawie jako ci powietrza,  
 rozwój mechanizmów kontrolowania róde  niskiej emisji sprzyjaj cych poprawie 

jako ci powietrza,  
 upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjaj cych poprawie jako ci 

powietrza. 
 Kluczowe  jest  zatem  podj cie  spójnych  dzia  o  charakterze  strategicznym,  
legislacyjnym,   informacyjnym, technicznym, kontrolnym oraz finansowym na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Jedynym z dzia  jest w czenie spo ecze stwa w 
dzia ania na rzecz poprawy jako ci powietrza poprzez zwi kszenie wiadomo ci 
spo ecznej oraz tworzenie trwa ych platform dialogu z organizacjami spo ecznymi. 
Uchwalenie przedmiotowego projektu planu miejscowego wpisuje si  w w/w dzia anie, 
poniewa  pozwoli  na  kszta towanie  w ciwych  zachowa  spo ecznych  oraz  w czenie  
spo ecze stwa  w  dzia ania  na  rzecz  poprawy  jako ci  powietrza  –  w  projekcie  planu  
ustalono, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z wykorzystaniem indywidualnych 
lub zbiorowych róde  ciep a z u yciem technologii zapewniaj cych zachowanie norm 
emisji spalin wynikaj cych z przepisów odr bnych. 
 ównym celem Strategicznego  planu  adaptacji  dla  sektorów  i  obszarów  
wra liwych  na  zmiany  klimatu  do  roku  2020  z  perspektyw  do  roku  2030  jest 
zapewnienie zrównowa onego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i 
spo ecze stwa w warunkach zmieniaj cego si  klimatu. W dokumencie wskazano 
priorytetowe  kierunki  dzia  adaptacyjnych,  które  nale y  podj  do  2020  roku  w  
najbardziej wra liwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak.: gospodarka wodna, 
rolnictwo, le nictwo, ró norodno  biologiczna, zdrowie, energetyki, budownictwo i 
gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 
wybrze a. Dzia ania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, 
maj  by  dokonywane poprzez realizacj  polityk, inwestycje w infrastruktur  oraz rozwój 
technologii. Uchwalenie analizowanego projektu planu pozwala na dostosowanie sektora 
gospodarki wodnej do zmian klimatu (dost p do wody dobrej jako ci, poprawa i 
utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zale nych), dostosowanie sektora 
energetycznego do zmian klimatu (wdro enie niskoemisyjnych róde  ciep a), 
dostosowanie do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. 
  
 
9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, 

PO REDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE I 
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 

 
Analizuj c potencjalny wp yw realizacji projektu planu nale y mie  na uwadze, e 

zmiany  w  przestrzeni  b  zachodzi  równie  niezale nie  od  procedury  planistycznej.  
Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego odnosz  si  nie tylko do 
rodowiska przyrodniczego, ale odgrywaj  równie  rol  w kszta towaniu rodowiska ycia 

cz owieka  oraz  jako ci  jego  ycia.  Nie  prognozuje  si  negatywnego  oddzia ywania  na  
warunki ycia i zdrowie ludzi, poniewa  ustalenia projektu planu w przewadze adaptuj  
istniej cy sposób u ytkowania i zagospodarowania terenów, a nowo projektowana 
zabudowa przewidziana jest w bezpo redni s siedztwie ju  istniej cej zabudowy. 

Na etapie opracowywania projektu planu miejscowego nie okre la si  szczegó owo 
jaki rodzaj zabudowy i zagospodarowania realizowany b dzie na okre lonym terenie i 
jakie technologie zostan  zastosowane, a jedynie wskazuje mo liwe kierunki rozwoju 
zabudowy i zagospodarowania terenu. Rzetelna analiza oddzia ywania planowanej 
zabudowy  na  rodowisko,  zdrowie  ludzi  oraz  s siedztwo  jest  mo liwa  w  przypadku  
realizacji konkretnej inwestycji posiadaj cej wymiar materialny, czyli w przypadku 
przeprowadzania procedury oceny oddzia ywaniania inwestycji na rodowisko (OO ), 
procedury zupe nie innej  ni  strategiczna ocena oddzia ywania na rodowisko (niniejsza 
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ocena projektu planu), bo przeprowadzanej dla konkretnej inwestycji posiadaj cej 
projekt zagospodarowania terenu z dok adnie okre lon  lokalizacj  i pe nymi, 
szczegó owymi danymi oraz parametrami projektowanej inwestycji. Na obszarze obj tym 
projektem planu wprowadzono zapis, e zakazuje si  lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych 
do mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o 
ochronie rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, dlatego te  nie przewiduje 
si  negatywnego wp ywu na rodowisko w zwi zku z mo liwymi przysz ymi inwestycjami. 

Nie prognozuje si  negatywnego oddzia ywania na bioró norodno , faun , flor  i 
krajobraz , poniewa  ustalenia projektu planu w przewadze adaptuj  istniej cy sposób 

ytkowania i zagospodarowania terenów, a nowo projektowana zabudowa przewidziana 
jest  w  bezpo redni  s siedztwie  ju  istniej cej  zabudowy.  Cz  terenu  po ona  w  
granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego zosta a wy czona z mo liwo ci zabudowy i 
przeznaczona pod tereny rolnicze. Ponadto w projekcie planu wprowadzono zapisy, e 
wschodni fragment planu miejscowego zlokalizowany jest w granicach Mazurskiego Parku 
Krajobrazowego, w którym obowi zuj  przepisy o ochronie przyrody oraz przepisy 
lokalne, w tym w szczególno ci Plan Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.  

Projektowane sposoby zagospodarowania wi  si  miejscami z  trwa ym i 
nieodwracalnym  zniszczeniem  warstwy  glebowej,  jednak  na  obecnym  etapie  
sporz dzania prognozy nie ma mo liwo ci jednoznacznego okre lenia spodziewanego 
oddzia ywania  ustale  projektu  planu  na  rodowisko.  B dzie  to  uzale nione  od  wyboru  
konkretnych rozwi za  na etapie sporz dzania dokumentacji projektowej. Post powanie 
z warstw  rodzajn  gleb reguluj  przepisy szczegó owe (ustawa o ochronie gruntów 
rolnych i le nych)  zobowi zuj ce  inwestora  do  zachowania  warstwy  i  u ycia  jej  w  
rekultywacji terenu. Wykonanie zapisów obowi zuj cego prawa winno by  w tym 
zakresie egzekwowane w post powaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie 
opisywanego  projektu  planu.  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  nale y  pami ta  o  
ochronie próchniczej warstwy gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, 
powinna  by  wcze niej  zdj ta  i  okresowo  z ona  w  zaplanowanym  miejscu,  a  po  
zako czeniu prac ziemnych i budowlanych rozes ana na powierzchnie obj te wcze niej 
pracami  ziemnymi.  Form  ochrony  dla  gleb  jest  równie  prowadzenie  prawid owej  
gospodarki odpadami sta ymi i ciek ymi mog cymi wp ywa  na geochemiom powierzchni 
litosfery.  Ustalenia  projektu  planu  w  zakresie  gospodarki  odpadami  sta ymi  oraz  
odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych zapewniaj  
ochron  gleb.  

Projektowane zmiany aktualnego zagospodarowania terenu wi  si  miejscami z 
trwa ym i nieodwracalnym zniszczeniem warstwy glebowej. G ówne zmiany w zakresie 
powierzchni  ziemi  zwi zane  b  z  wykopami  pod  fundamenty,  uzbrojeniem  terenu,  
budow  budynków, dróg i parkingów samochodowych oraz niwelacjami terenu. S  to 
oddzia ywania  krótkotrwa e  i  ust puj  zazwyczaj  po  jej   zako czeniu.  Nowe  inwestycje  

 skutkowa  oddzia ywaniem bezpo rednim sta ym: uszczelnieniem pod a, 
przeobra eniami gruntów, a tak e zmniejszeniem area u terenów aktywnych biologicznie. 
Wyst pi tak e oddzia ywanie bezpo rednie krótkoterminowe: ingerencja w rodowisko 
gruntowe  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych,  przemieszanie  mas  ziemnych,  
wymiana  gruntów  lub/i  ich  zag szczenie.  Zmiana  struktury  gleby  prowadzi  do  jej  
zwi ci, zmniejszenia uwilgotnienia oraz ilo ci tlenu. Zakres i skala zmian b dzie 
uzale niona od przyj tych rozwi za  architektoniczno-in ynieryjnych. 

Mo liwe  jest  zanieczyszczenie  gleby  na  etapie  budowy  inwestycji  na  skutek  
niew ciwego dysponowania odpadami, b  wyciekiem substancji ropopochodnych z 
pojazdów i maszyn. Zmiany b  dotyczy  przypowierzchniowej warstwy gruntów. 
Ponadto mo liwym jest powstawanie sztucznych nasypów i wykopów. Wa nym 
zagadnieniem przy realizacji planowanych sposobów zagospodarowania jest powstawanie 
i utylizacja odpadów. Regulacje prawne dotycz ce zarówno powstawania, jak i usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów zawarte s  w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  21  ze  zm.).  Regulacje  te  nakierowane  s  na  minimalizacje  
uci liwo ci dla ludzi i rodowiska, zwi zanych z powstawaniem, usuwaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów. 

Okres budowy i eksploatacji inwestycji oraz ich potencjalna likwidacja b dzie 
wi za  si  z powstawaniem pewnej ilo ci odpadów, których usuwanie i unieszkodliwianie 
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jest obowi zkiem inwestora, pó niejszego w ciciela obiektu. W my l ustawy o odpadach 
wytwórca jest zobligowany do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ich 
ilo ci, a tak e usuwania odpadów z miejsc powstawania i wykorzystywania ich ponownie 
lub unieszkodliwiana w taki sposób, aby nie stwarza y zagro enia dla ycia i zdrowie oraz 
rodowiska, dlatego te  powstaj ce odpady, ze wzgl dów bezpiecze stwa, b  

wywo one, zagospodarowywane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane 
przedsi biorstwo. Na etapie eksploatacji inwestycji odpady powinny by  
zagospodarowywane w ramach gminnego systemu zagospodarowywania odpadów. 

Podstaw  do oceny gospodarki odpadami zarówno w czasie budowy, eksploatacji 
oraz potencjalnej likwidacji zabudowy jest ich klasyfikacja ogólna zawarta w ustawie  
o odpadach oraz klasyfikacja szczegó owa zawarta w rozporz dzeniu Ministra rodowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r.  w sprawie katalogu odpadów. Na etapie budowy planowanych 
inwestycji przewiduje si  powstanie odpadów g ównie uj tych w grupie 17 za cznika do 
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.  U.  z  2014  r.  poz.  1923)  tj.:  odpady z budowy, remontów i demonta u 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (w czaj c gleb  i ziemi  z terenów 
zanieczyszczonych) – 17.  Ilo  odpadów powstaj cych  w trakcie  budowy jest  aktualnie  
trudna  do  oszacowania  i  uzale niona  od  wielu  czynników  m.in.  rodzaju  zabudowy  czy  
warunków  gruntowych.  Ilo  powstaj cej  mas  ziemnych  uwarunkowana  jest  wieloma  
czynnikami tj.: rodzaj zabudowy, g boko  posadowienia, lokalizacj . 

Na etapie realizacji zabudowy odpady powinny by  tymczasowo magazynowane w 
kontenerach i zagospodarowywane przez firm  wykonawcz ; natomiast gleba i grunt z 
wykopów powinny zosta   wykorzystane w granicach nieruchomo ci. W celu 
zminimalizowania oddzia ywania planowanej zabudowy, niezb dnym b dzie zachowanie 
poni szych warunków:  

 odpady wytworzone podczas realizacji zabudowy w miar  mo liwo ci nale y 
zagospodarowa  we  w asnym  zakresie,  a  w  przypadku  braku  takiej  mo liwo ci  
przekaza  je podmiotom posiadaj cym odpowiednie uregulowania prawne w 
zakresie gospodarki odpadami,  

 warstw  humusu oraz ziemi  pochodz  z wykonanych wykopów nale y 
wykorzysta  w miejscu realizacji inwestycji w mo liwie jak najwi kszym stopniu, 
natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z wykopów nale y j  zagospodarowa  
zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,  

 w przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów budowlanych w 
miejscu realizacji zabudowy, nale y zadba  o ich zabezpieczenie przed 
mo liwo ci  rozmoczenia (np. z powodu niesprzyjaj cych warunków 
atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci  sp ywu wymytych z nich substancji  do 
rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast miejsca ich magazynowania wyznaczy  

poza obszarami cennymi pod wzgl dem przyrodniczym; odpady których 
sk adowanie mog oby przyczynia  si  do zanieczyszczenia gleby, wód 
powierzchniowych  i  podziemnych,  powinny  by  sk adowane  w  szczelnych  
kontenerach budowlanych, zabezpieczonych przed oddzia ywaniem warunków 
atmosferycznych,  odpady  których  sk adowanie  nie  b dzie  wi za  si  z  
zanieczyszczeniem, powinny by  równie  zabezpieczone przed oddzia ywaniem 
atmosferycznym, jednak dopuszcza si  ich sk adowanie poza szczelnymi 
kontenerami budowlanymi, 

 w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni  sposób ich 
bezpiecznego magazynowania dla rodowiska oraz transport, który powinien 
odbywa  si  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834). 
Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y pami ta  o ochronie próchniczej warstwy 

gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, powinna by  wcze niej zdj ta i 
okresowo  z ona  w  zaplanowanym  miejscu,  a  po  zako czeniu  prac  ziemnych  i  
budowlanych  rozes ana  na  powierzchnie  obj te  wcze niej  pracami  ziemnymi.  Form  
ochrony dla gleb jest równie  prowadzenie prawid owej gospodarki odpadami sta ymi i 
ciek ymi mog cymi wp ywa  na geochemiom powierzchni litosfery. Ustalenia projektu 
planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi sta ymi i odprowadzania cieków 
sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych zapewniaj  ochron  gleb.  
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Z uwagi na po enie wschodniej cz ci terenu obj tego opracowaniem w 
granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz po enie terenu obj tego projektem 
planu bezpo rednio przy granicy obszaru specjalnej ochrony Jezioro uknajno PLB280003 
oraz rezerwatu przyrody Jezioro uknajno nale y zwróci  szczególn  uwag  na warunki 
gruntowo-wodne i sposób realizacji planowanej zabudowy. Nale y jednak e zaznaczy , e 
zgodnie z ustaw  Prawo budowlane art. 5 ust. 1 „Obiekt budowlany wraz ze zwi zanymi z 
nim urz dzeniami budowlanymi nale y, bior c pod uwag  przewidywany okres 

ytkowania, projektowa  i budowa  w sposób okre lony w przepisach, w tym techniczno 
–  budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  zapewniaj c:  pkt.  1  
spe nienie  wymaga  podstawowych  dotycz cych:  (mi dzy  innymi)  litera  a)  
bezpiecze stwa konstrukcji (...)”. Zgodnie  z  art.  6  powy szej  ustawy: „Dla dzia ek 
budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych 
lub funkcjonalnie powi zanych zespo ów obiektów budowlanych, nale y zaprojektowa  
odpowiednie  zagospodarowanie,  zgodnie  z  wymogami  art.  5,  zrealizowa  je  przed  
oddaniem tych obiektów (zespo ów) do u ytkowania oraz zapewni  utrzymanie tego 
zagospodarowania we w ciwym stanie techniczno-u ytkowym przez okres istnienia 
obiektów (zespo ów) budowlanych”. Ponadto  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  w/w  ustawy  „Do 
przepisów techniczno – budowlanych zalicza si : 

1) Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiada  obiekty  budowlane  i  ich  
usytuowanie, uwzgl dniaj ce wymagania, o których mowa w art. 5; 

2) Warunki techniczne u ytkowania obiektów budowlanych”. 
Nale y podkre li , e ka dy proces budowlany prowadzony jest przez osoby do tego 
uprawnione, którymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art.  17  s  inwestor,  
inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. Dla 
ka dego z w/w uczestników procesu budowlanego okre lono prawa i obowi zki. Dlatego 
te  nale y pami ta , e ju  na etapie opracowywania projektu budowlanego przez 
projektanta sporz dza si  (art. 34) „... badania geologiczno-in ynierskie oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych” i „informacj  dotycz  
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia ze wzgl du na specyfik  projektowanego obiektu 
budowlanego, uwzgl dnianej w planie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia”. Nast pnie 
zgodnie z art.  21a ust.  1 w/w ustawy „Kierownik budowy jest obowi zany, w oparciu o 
informacj  (...) sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, 
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych (...)”. Okre lenie przydatno ci gruntów na 
potrzeby budownictwa wykonuje si  poprzez wskazane badania geologiczno-in ynierskie 
ustalaj ce geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, których zakres 
okre la Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 wrze nia 
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839). 

Przewiduje si , e realizacja ustale  projektu planu nie wp ynie na wody 
powierzchniowe i podziemne, w tym na jednolite cz ci wód powierzchniowych i 
podziemnych.  Przyj te  za enia,  ustalenia  i  zasady  w  odniesieniu  do  sposobu  
post powania ze ciekami, nale y uzna  za daj ce potencjaln  gwarancj  ochrony 
rodowiska  w  odniesieniu  do  wód  podziemnych  i  powierzchniowych  ze  wzgl du  na  

systemowy sposób rozwi zania gospodarki wodno- ciekowej. rodowisko wodne jest w 
projekcie planu chronione przed degradacj  poprzez odpowiednie zapisy w zakresie 
zaopatrzenia w wod , odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i 
roztopowych. Post powanie z wodami opadowymi powinno by  traktowane jako element 
zrównowa onego rozwoju. Zagospodarowuj c wody w sposób zgodny z natur  
oczywistym  jest,  e  oczyszczanie,  zatrzymanie,  wsi kanie  oraz  gromadzenie  wód  
opadowych i roztopowych wskazane jest najbardziej w obr bie dzia ki, na która pada 
deszcz. Zatrzymanie wód deszczowych u ród a – ich filtracja do gruntu traktowana jest 
jako proces proekologiczny, który korzystnie wp ywa na gospodark  wodna w zlewni. 
Jednocze nie nale y pami ta , e wprowadzanie wody do gruntu lub wód nie mo e 
zagra  s siedniej zabudowie oraz wymaga zastosowania w ciwych urz dze , 
zapewniaj cych odpowiedni  pojemno , a w przypadku gruntu odpowiedni  
powierzchni  kontaktu. Wody opadowe mo emy infiltrowa  poprzez: studnie ch onne, 
drena e  rurowe,  komory  drena owe,  skrzynki  rozs czaj ce,  zbiorniki  retencyjno  –  
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infiltruj ce itp. Wod  opadow  mo emy równie  powierzchniowo retencjonowa  i 
odparowywa , a tak e wykorzystywa  retencjonowane wody deszczowe do podlewania 
zieleni,  sp ukiwania  ulic,  itp.  Jest  to  schemat  zbli ony  do  schematu  funkcjonuj cego  w  
rodowisku naturalnym, w którym istnieje równowaga pomi dzy ilo ci  opadu z jednej 

strony, a wsi kaniem, sp ywem i parowaniem wody z drugiej. Z punktu widzenia ochrony 
rodowiska wskazanym jest, aby wody opadowe by y zatrzymywane na terenie na 

którym  spad y  i  powolnie  infiltrowa y  do  gruntu.  Podziemna  infiltracja  powinna  by  
stosowana  wówczas,  je eli  nie  wystarcza  powierzchni  na  infiltracj  powierzchniow  lub  
je eli nie ma na ni  warunków. Infiltracja powierzchniowa sp ywów z opadów 
atmosferycznych  odbywa  si  mo e  poprzez:  trawniki,  kwietniki,  tereny  zielone  z  
krzewami i drzewami, tereny ogrodów przydomowych, chodniki u one z p yt lub kostek 
profilowanych  na  podsypce  wirowo  -  piaskowej,  w  taki  sposób,  aby  powsta y  mi dzy  
nimi szczeliny,  ci gi  pieszo-jezdne, u one jak wy ej,  parkingi  i  place wykonane z p yt 
lub  kostek  profilowanych  jw.  drogi.  W  ten  sposób  uniknie  si  impregnacji  powierzchni  
uniemo liwiaj cej wsi kanie w pod e wody opadowej, która odprowadzana jest 
systemami kanalizacji. Mo liwo ci i sposoby wprowadzania wód opadowych do gruntu, s  
uzale nione od rodzaju gruntu, charakteru zagospodarowania i wielko ci obszaru oraz 
poziomu wód gruntowych. Do gruntów wodoprzepuszczalnych umo liwiaj cych infiltracj  
zalicza si  pospó ki, wiry i piaski. Zapewniaj  one dobry przep yw wody dzi ki znacznej 
porowato ci – pory mi dzy ziarnami s  na tyle du e, e woda atwo si  przes cza. Grunty 
tzw. nieprzepuszczalne, tj. gliny i i y, nie stanowi  przeszkody we wprowadzaniu do nich 
opadów – musz  natomiast by  zastosowane odpowiednio du e, podziemne lub 
powierzchniowe magazyny na odp ywy deszczu które pozwoli yby na powolne, stopniowe 
wch oni cie wody przez grunt. Doprowadzenie wód opadowych do miejsca przesi kania 
lub magazynowania powinno by  wykonane w miar  mo liwo ci po powierzchni terenu, 
bez stosowania kana ów. Natomiast nie zawsze wskazane jest wprowadzanie deszczu do 
gruntu przy p ytkich wodach gruntowych tam, gdzie wysokie zwierciad o wód gruntowych 
mo e mie  niekorzystny wp yw na zabudow . 

Na etapie realizacji zabudowy niezb dne b dzie zapewnienie wszelkich dzia , 
które ogranicz  potencjaln  mo liwo  zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego 
ró nego rodzaju substancjami, czy te ciekami. Wody powierzchniowe i podziemne 
mog  zosta  zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi wyciekaj cymi z maszyn i 
urz dze  budowlanych. Tego typu sytuacje nale y eliminowa  poprzez odpowiedni nadzór 
nad ich prac  i utrzymanie ich w dobrym stanie technicznym oraz w ciw  lokalizacje 
zaplecza budowy. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia negatywnego 
oddzia ywania na rodowisko gruntowo-wodnego powinno si  prowadzi  dzia ania 
minimalizuj ce tj.: wykonywa  wykopy ziemne ze szczególn  ostro no ci , a roboty 
ziemne ogranicza  do bezwzgl dnego minimum, aby uniemo liwi  penetracj  
ewentualnych zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodono nej; niezb dny do 
wykorzystania podczas realizacji zabudowy sprz t powinien by  sprawny pod wzgl dem 
technicznym; materia y u yte podczas budowy powinny by  zabezpieczane przed 
ewentualnym niekontrolowanym zanieczyszczeniem wód podziemnych; w przypadku 
wyst pienia ewentualnych wycieków (smaru, olejów, paliwa) nale y natychmiast je 
usuwa  poprzez wykorzystanie odpowiednich sorbentów;  utrzymywa  czysto  na placu 
budowy oraz placach postojowych maszyn budowlanych oraz rodków transportu; 
utrzymywa  plac  budowy  bez  zastoisk  wody;  magazynowa  odpady  w  miejscach  o  
szczelnej  powierzchni  o  ograniczonym  dost pie  osób  postronnych  i  przekazywa  je  
uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania. 

Nieuniknionym  jest  wytwarzanie  pewnej  ilo ci  cieków  bytowych  podczas  
prowadzonych prac realizacyjnych, dlatego te  w celu zabezpieczenia rodowiska przed 
powstaniem i przenikaniem tego rodzaju cieków do wód i gruntu, na czas prowadzonych 
prac budowlanych nale y zastosowa  bezodp ywowe kontenery sanitarne. cieki 
zgromadzone w ww. zbiornikach powinny by  wywo one systematycznie do oczyszczalni 
cieków. Nie ma mo liwo ci podania ilo ci cieków bytowych zwi zanych z trwaniem fazy 

realizacyjnej, zwi zane jest to z nieokre lon  liczb  pracowników oraz brakiem okre lenia 
dok adnej ilo ci czasu potrzebnego na realizacj  budynków. 

Realizacja inwestycji nie mo e prowadzi  do zmiany stanu wody na gruncie 
skutkuj cym naruszeniem stosunków wodnych ze szkoda dla gruntów s siednich, w tym 
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zalewaniem okolicznych gruntów. Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie 
mo e narusza  przepisów m.in. ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo 
ochrony rodowiska. Nale y pami ta , e zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy prawo wodne 

ciciel  gruntu  o  ile  przepisy  ustawy  nie  stanowi  inaczej,  nie  mo e:  1)  zmienia  
kierunku i nat enia odp ywu znajduj cych si  na jego gruncie wód opadowych lub 
roztopowych ani kierunku odp ywu wód ze róde  – ze szkod  dla gruntów s siednich; 2) 
odprowadza  wód oraz wprowadza cieków na grunty s siednie. W przypadku je eli 
spowodowane przez w ciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie 
wp ywaj  na  grunty  s siednie,  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta,  z  urz du  lub  na  
wniosek,  w  drodze  decyzji,  nakazuje  w cicielowi  gruntu  przywrócenie  stanu  
poprzedniego lub wykonanie urz dze  zapobiegaj cych szkodom, ustalaj c termin 
wykonania tych czynno ci (art. 234 ust. 3 cytowanej ustawy). 

Ujmowanie wód opadowych b dzie realizowane równie  z wykorzystaniem zieleni. 
Na terenach wolnych od zabudowy wskazane jest  zak adanie muraw, które s  w stanie 
zatrzyma  i wch on  znaczn  cz  opadów atmosferycznych. Takie odprowadzanie wód 
deszczowych jest korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska, gdy  wody opadowe 
zasilaj  wody gruntowe tej samej zlewni, sprzyjaj  racjonalnej eksploatacji i ochronie 
wód.  G sty  i  zwarty  system  korzeniowy  ro linno ci  trawiastej  chroni  gleb  przede  
wszystkim przed skoncentrowanym sp ywem powierzchniowym. Naziemne cz ci darni 
równie  chroni  gleb  zwi kszaj c szorstko  pod a, a zatem zmniejszaj  pr dko  
przep ywu, zwi kszaj c przy tym infiltracj . 

Przyrost ilo  wytwarzanych cieków sanitarnych b dzie skorelowany z przyrostem 
powierzchni u ytkowych zabudowy, liczb  u ytkowników oraz rodzajem prowadzonych 
us ug.  Zwa ywszy  na  zawarte  w  projekcie  planu  ustalenia  dotycz ce  lokalizowanych  
us ug i ich rodzaju, mo na wnioskowa , e cieki odprowadzane z tych obiektów nie b  
w zasadzie odbiega y sk adem od cieków komunalnych. W przypadku powstawania 
cieków niespe niaj cych wymaganych warunków, post powanie z nimi powinno 

odpowiada  szczegó owym zasadom usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów niebezpiecznych. 

Projekt  planu  przewiduje,  e  zaopatrzenie  w  ciep o  b dzie  nast powa o  z  
indywidualnych lub zbiorowych róde  ciep a z u yciem technologii zapewniaj cych 
zachowanie  norm  emisji  spalin  wynikaj cych  z  przepisów  odr bnych.  Wielko  emisji  z  
systemów grzewczych b dzie uzale niona od jako ci urz dze  grzewczych i stosowanych 
no ników energii. Nie przewiduje si  zagro  mog cych wp yn  negatywnie na jako  
powietrza ze strony emitorów stacjonarnych. Na etapie opracowywania niniejszej 
prognozy nie ma informacji ile i jakie zastosowane zostan ród a ciep a. 

Substancje  szkodliwe  dla  cz owieka  emitowane  s  do  atmosfery  w  skutek  
procesów  naturalnych,  jak  i  dzia alno ci  antropogenicznej.  Rozró nia  si  emisj :  
powierzchniow  pochodzenia rolniczego, powierzchniow  pochodzenia komunalnego, 
liniow  (drogowa, lotnicza, kolejowa) oraz punktow . Zanieczyszczenia szczególnie 
szkodliwe dla zdrowia ludzi, takie jak py  zawieszony PM 10 i PM 2.5 oraz benzo(a)piren, 
w województwie warmi sko-mazurskim powstaj  g ównie w procesach spalania paliw 
sta ych (w giel kamienny oraz drewno), jak równie  w mniejszym stopniu paliw p ynnych 
(ropa  naftowa  i  jej  pochodne).  Ilo  emitowanych  substancji  zale na  jest  od  ilo ci  
wykorzystywanego paliwa, sprawno ci kot a spalaj cego substancj  oraz filtrów 
za onych na emitorach. 

Tlenki  azotu  tworz  si  w  reakcji  azotu  i  tlenu  w  procesach  spalania  zarówno  
pochodzenia naturalnego (np. po ar lasu) jak i antropogenicznego. W globalnym bilansie 
emisja NOx ze róde  naturalnych znacznie przewy sza emisj  ze róde  
antropogenicznych, jednak ze wzgl du na du y stopie  rozproszenia zwi zków azotu tego 
pochodzenia w atmosferze nie stanowi  one powa nego zagro enia dla zdrowia 
cz owieka. Najistotniejszym ród em antropogenicznym jest transport. Z uwagi na to 
najwy sze  st enia  notowane  s  w  centrach  du ych  miast,  w  bliskim  otoczeniu  dróg  o  
du ym nat eniu ruchu, oraz w tzw. kanionach ulicznych. 

ównym ród em dwutlenku siarki s  paleniska przemys owe i domowe, spalaj ce 
paliwa sta e, zw aszcza w giel kamienny (zawieraj cy siark ) w celach energetycznych. 
Notowane st enia dwutlenku siarki maj  charakter sezonowy i ich warto  zwi zana jest 
ci le z energetyk  grzewcz . Wy sze st enia SO2 notowane s  w okresie od 
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pa dziernika  do  marca  i  notuje  si  wtedy  ekstremalne  warto ci  jednogodzinne  i  
redniodobowe. 

ównym  ród em  py u  na  terenie  województwa  s  paleniska  przemys owe  i  
domowe, spalaj ce paliwa sta e oraz emisja z ma ych, lokalnych kot owni. W centrach 
miast  powy ej 100 tys.  mieszka ców, w których wi kszo  mieszka  pod czonych jest  
do  sieci  centralnego  ogrzewania  g ównym  ród em  zanieczyszczenia  powietrza  py em  
PM10  jest  transport.  Wi ksze  st enia  py u  PM10  notowane  s  w  godzinach  szczytu  
komunikacyjnego na skrzy owaniach charakteryzuj cych si  ma  zdolno ci  dyspersji 
zanieczyszcze , czyli w tzw. „w skich gard ach komunikacyjnych” 

ównym ród em zanieczyszczenia benzo(a)pirenu jest  spalanie paliw kopalnych 
w  tzw.  warunkach  niepe nego  spalania.  O  ilo ci  benzo(a)pirenu  emitowanego  do  
atmosfery decyduje wydajno  pieca, jako  u ywanego paliwa, temperatura spalania, 
oraz  temperatura  oraz  pr dko  gazów  wylotowych.  Z  uwagi  na  brak  potrzeby  
wykorzystywania  paliw  kopalnych  do  celów  grzewczych  w  okresie  letnim  st enia  
notowane w okresie zimowym s  kilkukrotnie wy sze od obserwowanych wiosn  i latem. 

Tlenek  w gla  (CO)  powstaje  w  wyniku  niepe nego  spalania  w gla.  Jest  gazem  
silnie  toksycznym  i  wybuchowym,  jednak  ze  wzgl du  na  ma  g sto  (1,25  kg/m3) 
szybko rozprzestrzenia si  w atmosferze. G ównym ród em tego zanieczyszczenia jest 
transport drogowy oraz sektor komunalny.   

Ozon  jest  tzw.  zanieczyszczeniem  wtórnym.  Powstaje  w  wyniku  procesów  
fotochemicznych  w  troposferze.  Do  prekursorów  takiej  reakcji  nale  mi dzy  innymi  
tlenki azotu i w glowodory, których powstaje najwi cej w procesie spalania w silnikach 
samochodowych. Zanieczyszczenie ozonem jest wi c silnie powi zane z 
zanieczyszczeniami komunikacyjnymi przyczynowo, ale nie obszarowo. Najwy sze 
st enia ozonu notuje si  przewa nie w pewnym oddaleniu od g ównych linii 
komunikacyjnych i aglomeracji miejskich. Obserwuje si  ujemn  korelacj  wyników 
tlenków azotu z wynikami ozonu na stacjach monitoringu jako ci powietrza 
atmosferycznego. 

ównym ród em zanieczyszczenia benzenem jest transport drogowy. Powstaje w 
wyniku niepe nego spalania paliw wysokooktanowych. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia 
powietrza  benzenem  prowadzone  w  miastach  powy ej  100  tys.  mieszka ców  wykazuj  
brak zmienno ci na przestrzeni ostatnich lat i wskazuj  na ma e zagro enie dla zdrowia 
ludno ci od strony tego zanieczyszczenia. Innymi ród ami tego zanieczyszczenia s  
mi dzy innymi lakiernie i wszelkiego rodzaju zak ady stosuj ce w procesie produkcyjnym 
ró nego rodzaju rozpuszczalniki lub inne rodzaje Lotnych Zwi zków Organicznych (LZO). 

WIO  w Olsztynie przeprowadzaj c analiz  lokalizacj  stanowisk pomiarowych i 
uzyskiwane  w  nich  wyniki  bada  stwierdzi ,  e  znacznie  lepsze  warunki  zdrowotne  pod  
wzgl dem jako ci powietrza s  na obszarach zaopatrywanych w ciep o z centralnych 
ciep owni lub zmodernizowanych kot owni lokalnych, z dala od tras komunikacyjnych o 
du ym nasileniu ruchu. Niebezpiecze stwo pogorszenia jako ci powietrza na terenie 
miast  wynika  g ównie  ze  wzrostu  ilo ci  pojazdów  mechanicznych  poruszaj cych  si  po  
drogach, a co za tym idzie zmniejszenia si  przepustowo ci ulic w miastach. Dodatkowym 
ród em zagro enia mo e by  rozwój le zlokalizowanego przemys u i wzrost ilo ci 

domostw ogrzewanych indywidualnie. Na terenach zwartej zabudowy problemem w 
zakresie emisji zanieczyszcze  do powietrza zw aszcza w sezonie grzewczym jest niska 
emisja zanieczyszcze  tj.: emisja zanieczyszcze  do powietrza powstaj cych przy 
niepe nym  spalaniu  paliw  sta ych  w  paleniskach  domowych.  Zazwyczaj  s  to  piece  
wykorzystuj ce gaz ziemny oraz paliwa sta e tj.: w giel, drewno, pellet, ekogroszek. 
Zdarzaj  si  równie  sytuacje  patologiczne  kiedy  w  piecach  spalane  s  odpady  
komunalne. Emisja zanieczyszcze  do powietrza w obr bie miasta zwi zana jest równie  
z emisj  spalin samochodowych. 

Stopie  szkodliwo ci  py u  zale y  od  rednicy  ziaren  –  za  szkodliwy  dla  zdrowia  
ludzi uwa a si  py  o rednicy ziaren do 10 µm tzw. py  PM10, który mo e przedostawa  
si  do górnych dróg oddechowych wraz z wdychanym powietrzem. powoduj c choroby 
uk adu oddechowego. Najwy sze st enia notowane s  w sezonie grzewczym, w okresie 
niskich temperatur, którym towarzyszy niska pr dko  wiatru. Szczególnie wysokie 
st enia notuje si  w warunkach inwersji termicznej tj. gdy atmosfera wykazuje si  
równowaga sta , co ma najcz ciej miejsce w trakcie pogody wy owej, w okresie 
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zimowym. Istnieje ujemna korelacja pomi dzy notowanymi przekroczeniami warto ci 
dobowych, a temperatur  powietrza. Na obszarach, na których istnieje przewaga 
ogrzewania indywidualnego s abej jako ci paliwem, w po czeniu z niekorzystnymi 
warunkami meteorologicznymi mog  wyst pi  przekroczenia dobowych poziomów 
dopuszczalnych lub nawet poziomu alarmowego, który wynosi 300 µg/m3. 

Najwi ksze negatywne oddzia ywanie w zakresie flory b dzie zachodzi  na etapie 
realizacji inwestycji kiedy to nast puje usuni cie wierzchniej warstwy gleby oraz 
zniszczenie pokrywy ro linnej. W przypadku konieczno ci usuni cia drzew lub krzewów z 
terenu nieruchomo ci  zgodnie z art.  83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie 
przyrody zezwolenie takie wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Organ w ciwy 
do wydania zezwolenia na usuni cie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje 
ogl dzin w zakresie wyst powania w ich obr bie gatunków chronionych, a w przypadku 
stwierdzenia, e usuni cie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku 
do gatunków chronionych, post powanie zawiesza si  do czasu przed enia zezwolenia 
na czynno ci podlegaj ce zakazom w stosunku do tych gatunków. Jednak e, zgodnie z 
art. 83f cytowanej ustawy, przepisów art. 83 nie stosuje si  do:  

1) krzewu albo krzewów rosn cych w skupisku, o powierzchni do 25 m2;  
2) krzewów na terenach pokrytych ro linno ci  pe ni  funkcje ozdobne, urz dzon  

pod  wzgl dem  rozmieszczenia  i  doboru  gatunków  posadzonych  ro lin,  z  
wy czeniem  krzewów  w  pasie  drogowym  drogi  publicznej,  oraz  na  terenach  
zieleni;  

3) drzew,  których  obwód  pnia  na  wysoko ci  5  cm  nie  przekracza:  a)  80  cm  –  w  
przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, b) 65 cm 
–  w  przypadku  kasztanowca  zwyczajnego,  robinii  akacjowej  oraz  platanu  
klonolistnego, c) 50 cm – w przypadku pozosta ych gatunków drzew; 
3a) drzew lub krzewów, które rosn  na nieruchomo ciach stanowi cych w asno  
osób fizycznych i s  usuwane na cele niezwi zane z prowadzeniem dzia alno ci 
gospodarczej;  
3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieu ytkowanych 
do u ytkowania rolniczego;  

4) drzew  lub  krzewów  na  plantacjach  lub  w  lasach  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia   
28 wrze nia 1991 r. o lasach;  

5) drzew lub krzewów owocowych, z wy czeniem rosn cych lub na terenach zieleni;  
6) drzew lub krzewów usuwanych w zwi zku z funkcjonowaniem ogrodów 

botanicznych lub zoologicznych;  
7) drzew  lub  krzewów  usuwanych  na  podstawie  decyzji  w ciwego  organu  z  

obszarów po onych mi dzy lini  brzegu a wa em przeciwpowodziowym lub 
naturalnym  wysokim  brzegiem,  w  który  wbudowano  tras  wa u  
przeciwpowodziowego, z wa u przeciwpowodziowego i terenu w odleg ci 
mniejszej ni  3 m od stopy wa u;  

8) drzew  lub  krzewów,  które  utrudniaj  widoczno  sygnalizatorów  i  poci gów,  a  
tak e utrudniaj  eksploatacj  urz dze  kolejowych albo powoduj  tworzenie na 
torowiskach zasp nie nych, usuwanych na podstawie decyzji w ciwego organu;  

9) drzew  lub  krzewów  stanowi cych  przeszkody  lotnicze,  usuwanych  na  podstawie  
decyzji w ciwego organu;  

10)drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji w ciwego organu ze 
wzgl du na potrzeby zwi zane z utrzymaniem urz dze  melioracji wodnych 
szczegó owych; 

11)drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu 
przyrody nieobj tego ochron  krajobrazow ;  

12)drzew lub krzewów usuwanych w ramach zada  wynikaj cych z planu ochrony lub 
zada  ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony 
parku  krajobrazowego,  albo  planu  zada  ochronnych  lub  planu  ochrony  dla  
obszaru Natura 2000; 

13)prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpo arowej lub inne 
ciwe  s by  ustawowo  powo ane  do  niesienia  pomocy  osobom  w  stanie  

nag ego zagro enia ycia lub zdrowia;  
14)drzew lub krzewów stanowi cych z omy lub wywroty usuwanych przez:  
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a) jednostki ochrony przeciwpo arowej, jednostki Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, w cicieli urz dze , o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, 
zarz dców dróg, zarz dców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe 
jednostki  oczyszczania  lub  inne  podmioty  dzia aj ce  w  tym  zakresie  na  zlecenie  
gminy lub powiatu,  
b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu ogl dzin przez organ w ciwy 
do wydania zezwolenia na usuni cie drzewa lub krzewu, potwierdzaj cych, e 
drzewa lub krzewy stanowi  z om lub wywrot;  

        15) drzew lub krzewów nale cych do gatunków obcych, okre lonych w przepisach 
            wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f. 
W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  3a  ustawy  o ochronie przyrody, w ciciel 
nieruchomo ci jest obowi zany dokona  zg oszenia do organu, o którym mowa w art. 83a 
ust.  1,  zamiaru  usuni cia  drzewa,  je eli  obwód  pnia  drzewa  mierzonego  na  wysoko ci   
5  cm  przekracza:  1)  80  cm  –  w  przypadku  topoli,  wierzb,  klonu  jesionolistnego  oraz  
klonu srebrzystego; 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej 
oraz  platanu  klonolistnego;  3)  50  cm  –  w  przypadku  pozosta ych  gatunków  drzew.  
Organ,  o  którym  mowa  w  art.  83a  ust.  1,  mo e  wnie  sprzeciw  w  przypadku:   
1) lokalizacji drzewa: a) na nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków, b) na terenie 
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na ziele  lub 
chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, c) na 
terenach obj tych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5;  
2)  spe nienia  przez  drzewo  kryteriów,  o  których  mowa  w  przepisach  wydanych  na  
podstawie art. 40 ust. 3. 

Nale y równie  nadmieni , e zgodnie z art. 90 w zwi zku z art. 83 ust. 1 ustawy 
z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody usuni cie drzew z nieruchomo ci 
stanowi cych  w asno  gminy  mo e  nast pi  po  wyra eniu  zgody  przez  starost ,  z  
zastrze eniem (ust. 2), e je eli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcj  
starosty, zgod  wyra a marsza ek województwa. Ponadto zgodnie z art. 83a ust. 1 pkt. 
2a  w/w  ustawy  usuni cie  drzew  w  pasie  drogowym  drogi  publicznej,  z  wy czeniem  
obcych gatunków topoli, musi by  uzgodnione z regionalnym dyrektorem ochrony 
rodowiska.  Nale y  równie  nadmieni ,  e  zgodnie  z  art.  83a  ust.  1  ustawy  o ochronie 

przyrody zezwolenie na usuni cie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomo ci lub jej 
cz ci wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków. 

Z punktu widzenia zachowania terenów zieleni niezwykle korzystnym dzia aniem 
jest wprowadzanie nasadze  zast pczych w miejscach usuni tych drzew lub krzewów. 

Z  uwagi  e  drzewa  stanowi  potencjalne  miejsca  l gowe,  miejsca  schronie  i  
miejsca  rozrodu  ptaków  wskazanym  jest,  aby  wycinka  drzew  i  krzewów  koliduj cych  z  
ewentualn  zabudow  czy planowanym zagospodarowaniem prowadzona by a poza 
sezonem l gowym. Odpowiednim terminem na prowadzenie takich prac jest okres od 1 
wrze nia do ko ca lutego. Ponadto nale y pami ta , e w stosunku do gatunków zwierz t 
obj tych ochron  gatunkow  zastosowanie maj  przepisy rozporz dzenia Ministra 
rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2183) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Czynno ci zabronione w stosunku do chronionych gatunków zwierz t okre lone w art. 52 
ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz  par.  6  rozporz dzenia  M  w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t (tj. umy lne zabijanie; umy lne okaleczanie lub chwytanie; umy lne 
niszczenie  ich  jaj,  postaci  m odocianych  lub  form  rozwojowych;  niszczenie  siedlisk  lub  
ostoi, b cych ich obszarem rozrodu, wychowu m odych, odpoczynku, migracji lub 
erowania, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, eremi, 

tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronie ) mog  zosta  podj te wy cznie po uzyskaniu 
stosowanej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie wydanej na 
podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spe nienia przes anek okre lonych 
w  art.  56  ust.  4  ustawy  o ochronie przyrody) na wykonanie czynno ci podlegaj cych 
zakazom,  w  stosunku  do  gatunków  obj tych  ochron cis  i  cz ciow .  Wszelkie  
dzia ania maj ce znamiona zn cania si  nad zwierz tami s  rozpatrywane jako 
przest pstwo, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t. 

Skutecznym sposobem ochrony ptaków na terenach miejskich jest wieszanie 
skrzynek (budek) l gowych. Jest kilka typów skrzynek l gowych przeznaczonych dla 
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poszczególnych  gatunków  ptaków,  ró ni cych  si  przede  wszystkim  rednic  otworu  
wlotowego i odleg ci  mi dzy otworem, a dnem skrzynki. Najlepszym terminem na 
wieszanie skrzynek jest zima, poniewa  do rozpocz cia okresu l gowego nowa skrzynka 
zd y  zszarze  i  kolorystycznie  upodobni  si  do  otoczenia.  Przy  budowie  lub  zakupie  
gotowej  budki  nale y  zwróci  uwag  na  to,  czy  mo liwe  jest  jej  otworzenie  w  celu  
usuni cia starego gniazda po sezonie l gowym, a tak e czy na spodzie jest kilka ma ych 
otworów,  przez  które  b dzie  odprowadzana  wilgo .  Przepisy  pozwalaj  na  usuwanie  
starych gniazd z budek od po owy pa dziernika do ko ca lutego. Najpó niej nale y 
czy ci  budki  zamieszkane  przez  mazurki,  które  jesieni  buduj  w  nich  gniazda  do  
nocowania w okresie zimowym. W zale no ci od gatunku, dla którego s  przeznaczone, 
budki powinny wisie  w ró nej odleg ci od siebie. Dla wielu ptaków w ciw  
odleg ci  jest 20–30 m. Bliskie s siedztwo (2–3 m) toleruj  szpaki, jednak nawet w ich 
przypadku budki nie powinny wisie  na tym samym drzewie. Poza drzewami budki wiesza 
si  równie  na  budynkach  –  s  to  przewa nie  zast pcze  miejsca  l gowe  dla  wróbli,  
jerzyków  i  kawek.  W  takich  przypadkach  mo na  wiesza  je  blisko  siebie,  poniewa  
gatunki te yj  kolonijnie. Je li budki maj  stanowi  kompensacj  za miejsca l gowe 
utracone w wyniku termomodernizacji, dobrym rozwi zaniem jest wpuszczenie ich 
w materia  ocieplaj cy. 

Istniej  równie  inne sposoby pomagania ptakom w budowie gniazd.  Dla ptaków 
takich jak np. kosy i rudziki pomocne mo e by  tworzenie tzw. kieszeni l gowych. Do ich 
wykonania u ywa si  gi tkich brzozowych ga zek o równej d ugo ci ok. 1 m, których p k 
przymocowuje si  za pomoc  drutu do drzewa; nast pnie nale y go podwin  
i przymocowa  od góry tak, by mi dzy ga zkami a pniem powsta a kiesze . Zewn trzn  
cz  kieszeni mo na zamaskowa , obk adaj c j  ga zkami wierkowymi. Do 
uformowania kieszeni mo na wykorzysta  równie  naturalne pn cza porastaj ce pie  
drzewa. Ptaki bardzo ch tnie zak adaj  gniazda na drzewach iglastych, w ród których 
atwiej jest je ukry  przed wzrokiem drapie ników. Wykorzystuj  w tym celu wierki 
zwyczajne, jod y pospolite, modrzewie europejskie, cisy pospolite i ja owce pospolite. Ich 
obecno  w mie cie sprzyja zw aszcza kosom, piewakom, grzywaczom, sierpówkom, 
dzwo com i makol gwom. Spo ród drzew li ciastych ptaki najcz ciej wybieraj  olsze 
czarne, lipy drobnolistne, klony zwyczajne, klony jawory, brzozy brodawkowate, d by 
szypu kowe i bezszypu kowe, buki i graby. Wybieraj c miejsce na gniazdo, ptaki raczej 
nie kieruj  si  gatunkiem drzewa, ale jego kszta tem, wiekiem, g sto ci  korony itp. Poza 
wspomnianymi  gatunkami  bardzo  wa  rol  w  yciu  ptaków  miejskich  –  zarówno  
osiad ych, jak i przylatuj cych spoza miast w okresie jesienno-zimowym – odgrywaj  
drzewa  i  krzewy  owocowe.  Du  pomoc  dla  nich  jest  sadzenie  jarz biny,  rajskich  
jab oni,  g ogów,  trzmielin,  kaliny  koralowej,  rokitnika,  ligustru,  ró  (dzikiej  
i pomarszczonej), tarniny czy jarz bów. 

Funkcjonowanie cz owieka w rodowisku oparte na korzystaniu z jego zasobów 
oraz przekszta caniu polegaj cym na dostosowywaniu do swoich potrzeb spowodowa o 
negatywne zjawiska w rodowisku naturalnym, w tym w biocenozach, takie jak: 
 przekszta cenie naturalnych zbiorowisk ro linnych w zbiorowiska antropogeniczne, a 

tym samy zmiany sk adu ilo ciowego i jako ciowego gatunków flory i fauny, 
 emisj  zanieczyszcze  do powietrza spowodowan  ruchem pojazdów 

samochodowych. 
Dla mieszka ców miasta i funkcjonowania organizmu miejskiego dwa czynniki 

zwi zane z warunkami termicznymi stanowi  podstawowe zagro enie tj.: rodzaj pokrycia 
terenu oraz wzmo ona emisja ciep a antropogenicznego. Czynniki te decyduj , e 
temperatura  powietrza  w  mie cie  jest  wy sza  ni  na  terenie  podmiejskim.  Wysoka  
temperatura wywo uje stres termiczny, a nadmierny pobór energii przez urz dzenia 
klimatyzacyjne i ch odnicze, oraz ogrzewanie mieszka , zwi ksza zagro enie zwi zane z 
wysokimi temperaturami powietrza, a tak e zwi ksza efekt miejskiej wyspy ciep a. 
Tworzenie si  jej sprzyja równie  stosunkowo ma y udzia  terenów biologicznie czynnych, 
zw aszcza w strefie zabudowy o charakterze ródmiejskim, niewielka liczba zbiorników 
wodnych, terenów zieleni miejskiej, zieleni wysokiej, które mog  ograniczy  negatywny 
wp yw zw aszcza fal gor ca i upa ów. Fale upa ów, zw aszcza pojawiaj ce si  w czerwcu i 
lipcu, prowadz  do istotnego wzrostu liczby zgonów w porównaniu z okresami bez 
upa ów. Mo liwo agodzenia stresu termicznego, pog bianego efektem miejskiej wyspy 
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ciep a, popraw  warunków wilgotno ciowych i sanitarnych powietrza, ogranicza 
bezpowrotna utrata terenów zieleni, a w wielu przypadkach niew ciwe ich 
rozplanowanie. 

W granicach miast niezwykle cz sto pojawia si  zagro enie zwi zane z nadmiarem 
wód tj.: powodzi i podtopie . O ile powodzie zagra aj  wi kszo ci miast po onych w 
dolinach  rzecznych  i  w  strefie  wybrze a,  o  tyle  podtopienia  mog  wyst pi  w  ka dym  
miejscu jako efekt gwa townych ulew (powodzie b yskawiczne), intensywnych 

ugotrwa ych opadów, a tak e spowodowane przez wody roztopowe. Sprzyjaj  temu 
uszczelniane powierzchnie (sztuczna nawierzchnia gruntu) i ograniczone mo liwo ci 
odprowadzenia nadmiaru wody przez systemy kanalizacyjne i odwadniaj ce oraz 
nieuwzgl dniania retencji w gospodarce wodnej miast. 

Ze  wzrostem  temperatury  i  zwi zanych  z  nimi  fal  gor ca  zwi ksza  si  b dzie  
zagro enie suszami, pog biaj ce niedobór wody. Dla utrzymania terenów zieleni 
szczególnie niebezpieczny jest stan suszy glebowej. Susze wi  si  z d ugimi okresami 
bezopadowymi skutkuj cymi zarówno spadkiem wilgotno ci gleby w wyniku 
intensywnego parowania, jak i obni eniem si  przep ywów w rzekach i zwierciad a wód 
podziemnych. Z regu y ten drugi przypadek rzadko wp ywa na trudno ci z zaopatrzeniem 
w wod  w miastach, gdy  uj cia wody dla potrzeb miasta s  na ogó  bezpieczne. Zwykle 
takie sytuacje skutkuj  ograniczeniem zu ycia wody dla celów komunalnych, jednak nie 
wp ywaj  na ograniczenie produkcji i dzia ania kluczowych systemów miejskich. Spadek 
wilgotno ci gleby odbija si  przede wszystkim na zieleni miejskiej i ogranicza mo liwo ci 
agodzenia wp ywu wysokich temperatur. 

W obliczu zmian klimatycznych bardzo istotna staje si  ochronna struktur 
przyrodniczych oraz zachowanie, na poziomie lokalnym, spójno ci i dro no ci sieci 
ekologicznej, która poza funkcjami przyrodniczymi pe ni równie  inne funkcje, m.in. 
spo eczne i klimatyczne, gdy  poprawia jako ycia – szczególnie mieszka ców miasta 
(sch adzanie miasta, poprawa warunków aerosanitarnych, tereny rekreacyjne). Tereny 
zieleni  odgrywaj  niezwykle  wa  rol  w  efektywnej  wentylacji  miasta  –  wymiany  i  
regeneracji powietrza, a tak e retencjonowaniu wód. Tzw. ma a retencja, obejmuj ca 
dzia ania maj ce na celu wyd enie czasu obiegu wody poprzez zwi kszenie zdolno ci do 
zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odp ywu, umo liwia 
zmniejszenie zagro enia podtopieniami, jak równie  zmniejsza skutki susz, a zw aszcza 
suchy  glebowej.  Wa  rol  odgrywa  sprawno  kanalizacji  deszczowej  w  przypadku  
opadów nawalnych i gwa townie przybieraj cej ilo ci wody opadowej. Dlatego te  
niezwykle wa ny jest sprawny system odwodnienia na terenie miasta. W zakresie 
adaptacji do niedostatku wody istniej  dwie mo liwo ci – zmniejszenie zu ycia wody lub 
zwi kszenie  poda y.  Zwi kszenie  poda y  ze  wzgl du  na  ograniczone  zasoby  kraju  jest  
niemo liwe. W skali miasta sytuacj  mo e poprawi  zmniejszenie zu ycia wody m.in. 
poprzez uszczelnienie systemów wodoci gowych w celu ograniczenia strat w sieci, 
wprowadzenie mechanizmów finansowych sprzyjaj cych oszcz dno ci wody, a tak e 
zmniejszenie energoch onno ci produkcji. 

Czynnikiem, który w sposób istotny wp ywa na relacje mi dzy warunkami 
akustycznymi,  a  cz owiekiem  jest  tzw.  subiektywna  wra liwo  na  ha as.  Dotyczy  ona  
zarówno fizjologicznych predyspozycji odbioru d wi ku, reakcji emocjonalnych jak i 
subiektywnych  odczu .  Odczuwanie  d wi ku  jako  ha asu  zale y  wi c  zarówno  od  cech  
indywidualnych ka dego cz owieka jak te  od cech fizycznych d wi ku. W ród ludzi 
stwierdzono ogromne ró nice indywidualne st d ocena ha asu zale y od wieku, 
wra liwo ci, stanu zdrowia, odporno ci psychicznej i chwilowego nastroju cz owieka. 
Subiektywne odczuwanie ha asu przejawia si  m. in. tym, e ha as wytwarzany przez 
dan  osob  mo e nie by  dla niej dokuczliwy, natomiast dla osoby postronnej mo e by  

cz cy lub wr cz niezno ny. Dokuczliwo  ha asu dodatkowo pot guje si  wówczas, 
je li  wyst pi  on  niespodziewanie  lub  nie  mo na  okre li  kierunku,  z  którego  si  on  
pojawi. Podstawowymi cechami fizycznymi d wi ku wp ywaj cymi na jego odczuwanie 

: poziom, cz sto  wyst powania, czas trwania oraz charakterystyka widmowa. 
Granica podzia u mi dzy ha asem dokuczliwym, a niedokuczliwym jest p ynna i zale na 
nie tylko od rodzaju s yszanych zak óce , ale równie  od odporno ci nerwowo-
psychicznej cz owieka, jego chwilowego nastroju lub rodzaju wykonywanej pracy. Bardzo 
cz sto  ten  sam  zespó  d wi ków  mo e  w  pewnych  przypadkach  wywo ywa  wra enie  
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przyjemne, a w innych znów nieprzyjemne. Wszystkie te czynniki powoduj  trudno ci w 
ocenie rzeczywistego zagro enia spo ecze stwa, gdy dysponujemy jedynie akustyczn  
ocen  terenu  na  którym  wyst puje  ska enie  ha asem.  Dlatego  te  wyniki  bada  
pomiarowych ha asu wymagaj  konfrontacji z opini  ludno ci wyra on  w wypowiedziach 
ankietowych. 

Ze wzgl du na ró ne oddzia ywanie ha asu na organizm, a tym samym ró  
szkodliwo  dla zdrowia, ha asy s yszalne mo na podzieli  w zale no ci od ich poziomu na 
pi  nast puj cych grup [SADOWSKI 1971]: 

a) poni ej 35 dB(A) nieszkodliwe dla zdrowia, mog  by  denerwuj ce lub 
przeszkadza  w pracy wymagaj cej skupienia, 

b) 35 ÷ 70 dB(A) wp ywaj  na zm czenie uk adu nerwowego cz owieka, powa nie 
utrudniaj  zrozumia  mowy, zasypianie i wypoczynek, 

c) 70  ÷  85  dB(A)  wp ywaj  na  znaczne  zmniejszenie  wydajno ci  pracy,  mog  by  
szkodliwe dla zdrowia i powodowa  uszkodzenie s uchu, 

d) 85 ÷ 130 dB(A) powoduj  liczne schorzenia organizmu ludzkiego, uniemo liwiaj  
zrozumia  mowy nawet z odleg ci 0,5 m, 

e) powy ej 130 dB(A) powoduj  trwa e uszkodzenie s uchu, wywo uj  pobudzenie do 
drga  organów wewn trznych cz owieka powoduj c ich schorzenia. 
Najwy sze uci liwo ci ha asowe zwi zane z ruchem pojazdów odczuwalne s  

przez mieszka ców w s siedztwie g ównych ulic miejskich oraz parkingów 
samochodowych. G ówne czynniki maj ce wp yw na poziom emisji ha asu 
komunikacyjnego to: 

 nat enie ruchu i udzia  pojazdów transportu ci kiego w strumieniu 
wszystkich pojazdów; 

 stan techniczny pojazdów; 
 rodzaj  nawierzchni  dróg,  których  z y  stan  powoduje  dodatkowe  wstrz sy  

oraz zmniejsza p ynno  poruszaj cych si  pojazdów; 
 organizacja ruchu drogowego. 

Projektowane tereny przeznaczone pod parkingi mog  by ród em znacz cego 
ha asu, jednak b dzie to uzale nione od zastosowanych rozwi za  architektoniczno-
budowlanych. 

W s siedztwie terenów obj tych projektem planu wyst puj  tereny chronione 
akustycznie  w  rozumieniu  przepisów  prawa  (tereny  wymienione  w  za czniku  do  
rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), dlatego te  w projekcie planu 
uwzgl dniono przepisy rozporz dzenia poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów 
ustaleniach szczegó owych dla wydzielonych terenów elementarnych. 

W  fazie  budowy  projektowanych  obiektów  mog  wyst pi  nieznaczne  
przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha asu. Jednak uci liwo ci te powinny mie  
charakter krótkotrwa y i powinny zosta  ograniczane przez sprawn  organizacj  prac 
budowlanych. W fazie prac budowlanych mog  wyst pi  wibracje, jednak prowadzenie 
ich zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP i ochrony rodowiska pozwoli 
zminimalizowa  to  zjawisko.  Na  etapie  projektu  planu  jest  zbyt  ma o  danych  
umo liwiaj cych zaj cie stanowiska w tym zakresie. 

 
W odniesieniu do poszczególnych elementów rodowiska oddzia ywania ustale  

projektu planu b  nast puj ce: 
 

Element 
rodowiska Etap budowy Etap eksploatacji 

Ludzie  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkotrwa e, 
odwracalne. 

 Oddzia ywania b  zarówno 
czasowe jak i sta e, 
bezpo rednie, d ugotrwa e, 
pozytywne.  

Fauna  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkookresowe, 
negatywne. 

 Sta e, sezonowe, negatywne, 
pozytywne. 

Flora  Negatywne, miejscami 
nieodwracalne. 

 Pozytywne, sta e. 
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Powierzchnia ziemi i 
warunki gruntowo – 
wodne 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkotrwa e i 
odwracalne. 

 Oddzia ywania b  sta e, 
bezpo rednie, odwracalne, ma o 
znacz ce. 

Wody  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, ma o znacz ce. 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, pozytywne. 

Powietrze  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkookresowe, 
odwracalne. 

 Ma o znacz ce, czasowe, 
okresowe. 

Ha as i wibracje  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkookresowe, 
odwracalne. 

 Okresowe, czasowe. 
 

Zabytki i dobra 
kultury 

 Brak oddzia ywa . 
 

 Pozytywne. 
 

Krajobraz  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, odwracalne, 
krótkookresowe. 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, d ugookresowe, 
pozytywne. 

 
 
10. ROZWI ZANIA MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ  

PRZYRODNICZ  NEGATYWNYCH ODDZIA YWA  NA RODOWISKO, MOG CYCH BY  
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO  TEGO OBSZARU 

 
Jednym  z  fundamentalnych  za  ochrony  rodowiska  jest  przeciwdzia anie  

zanieczyszczeniom rodowiska oraz racjonalne kszta towanie rodowiska i 
gospodarowanie zasobami rodowiska zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju 
zgodnie z art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska. W 
przypadku, gdy nie jest mo liwe zapobie enie zanieczyszczeniu, nale y ograniczy  
negatywne oddzia ywania na rodowisko, a w szczególnych przypadkach obowi zkiem 
danego podmiotu jest kompensacja przyrodnicza. 

Zgodnie  z  art.  3  ust.  8  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony 
rodowiska pod poj ciem kompensacji przyrodniczej rozumie si  zespó  dzia  

obejmuj cych w szczególno ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj  gleby, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie  ro linno ci, prowadz cych do 
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych 
w  rodowisku  przez  realizacj  przedsi wzi cia  i  zachowanie  walorów  krajobrazowych.  
Podkre li  nale y, e jak wynika z art. 75 ust. 3 tej ustawy, naprawienie wyrz dzonych 
szkód, a w szczególno ci kompensacj  przyrodnicz  nale y dokonywa  wówczas, gdy 
ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo liwa. Natomiast w wietle ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przes ank  kompensacji przyrodniczej jest 
realizacja planu lub dzia  mog cych znacz co negatywne oddzia ywa  na cele ochrony 
obszaru Natura 2000 lub obszary znajduj ce si  na li cie, o której mowa w art. 27 ust. 3 
pkt 1, a jej wykonywanie ma na celu zapewnienie spójno ci i w ciwego funkcjonowania 
obszarów Natura 2000 (art. 34). 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
zawiera rozwi za  stanowi cych kompensacj  przyrodnicz , gdy  realizacja zapisów 
projektu planu mo e jedynie wp yn  na zasoby przyrodnicze (elementy rodowiska 
przyrodniczego), a nie wp ynie znacz co negatywnie na obszar Natura 2000. 
 
 
11. ROZWI ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ZA  ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU 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 

 
Zgodnie  z  art.  51  ust.  2  pkt.  3  b  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, rozwi zania alternatywne do 
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rozwi za  zawartych  w  projektowanym  dokumencie  przedstawia  si  wówczas,  gdy  
wynika  to  z  potrzeby  ochrony  obszaru  Natura  2000  i  jego  integralno ci.  Z  analizy  
dost pnych dokumentów i materia ów planistycznych wynika, e kierunki 
zagospodarowania przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b  
oddzia ywa y znacz co negatywnie na obszar Natura 2000, dlatego te  nie przedstawia 
si  w tym zakresie rozwi za  alternatywnych. 
 
 
12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Rozwi zania  przyj te  w  analizowanym  projekcie  planu  wprowadzaj  sposób  
zagospodarowania zgodny z istniej cym sposobem zagospodarowania terenów i 
sposobem zagospodarowania terenów w s siedztwie oraz kierunkami wyznaczonymi w 
Studium uwarunkowa   i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Miko ajki. 

W trakcie realizacji przysz ych za  inwestycyjnych na terenie obj tym 
projektem planu nale y pami ta , aby: 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  
odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów ze szczególny uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych.  

 W celu zminimalizowania oddzia ywania planowanej zabudowy, niezb dnym 
dzie zachowanie poni szych warunków:  

 odpady wytworzone podczas realizacji zabudowy w miar  mo liwo ci 
nale y zagospodarowa  we w asnym zakresie, a w przypadku braku takiej 
mo liwo ci przekaza  je podmiotom posiadaj cym odpowiednie 
uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami,  

 warstw  humusu oraz ziemi  pochodz  z wykonanych wykopów nale y 
wykorzysta  w miejscu realizacji inwestycji w mo liwie jak najwi kszym 
stopniu, natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z wykopów nale y j  
zagospodarowa  zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,  

 w przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów 
budowlanych  w  miejscu  realizacji  zabudowy,  nale y  zadba  o  ich  
zabezpieczenie przed mo liwo ci  rozmoczenia (np. z powodu 
niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci  
sp ywu wymytych z nich substancji do rodowiska gruntowo-wodnego, 
natomiast miejsca ich magazynowania wyznaczy  poza obszarami cennymi 
pod wzgl dem przyrodniczym; odpady których sk adowanie mog oby 
przyczynia  si  do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, powinny by  sk adowane w szczelnych kontenerach 
budowlanych, zabezpieczonych przed oddzia ywaniem warunków 
atmosferycznych,  odpady  których  sk adowanie  nie  b dzie  wi za  si  z  
zanieczyszczeniem, powinny by  równie  zabezpieczone przed 
oddzia ywaniem atmosferycznym, jednak dopuszcza si  ich sk adowanie 
poza szczelnymi kontenerami budowlanymi, 

 w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni  
sposób ich bezpiecznego magazynowania dla rodowiska oraz transport, 
który powinien odbywa  si  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834). 

 Miejsce lokalizacji zaplecza budowy powinno by  wyznaczone przez wcze niejsze 
rozpoznanie stanu rodowiska w przedmiotowym miejscu. 

 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na 
teren obj ty pracami i aby zminimalizowa  mo liwo  ich uwi zienia. 

 Prace budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk 
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie 
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie 
maszyn i urz dze  sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy), 
przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przeciwpo arowych,  uporz dkowanie  i  
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp. 
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 W harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. 

 W przypadku konieczno ci usuni cia drzew odpowiednim terminem na 
prowadzenie  takich  prac  jest  okres  od  1  wrze nia  do  ko ca  lutego.  Nale y  
pami ta , e w przypadku stwierdzenia wyst powania miejsc l gowych, schronie  
i miejsc rozrodu ptaków zastosowanie maj  przepisy rozporz dzenia Ministra 
rodowiska  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.). Czynno ci zabronione w stosunku do 
chronionych  gatunków  zwierz t  okre lone  w  art.  52  ust.  1  ustawy  o  ochronie  
przyrody  oraz  par.  6  rozp.  M  (tj.  umy lne  zabijanie;  umy lne  okaleczanie  lub  
chwytanie; umy lne niszczenie ich jaj, postaci m odocianych lub form 
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, b cych ich obszarem rozrodu, 
wychowu m odych, odpoczynku, migracji lub erowania, niszczenie, usuwanie lub 
uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, eremi, tam, tarlisk, zimowisk lub 
innych schronie ) mog  zosta  podj te wy cznie po uzyskaniu stosowanej decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie wydanej na podstawie 
art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spe nienia przes anek okre lonych w 
art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) na wykonanie czynno ci podlegaj cych 
zakazom, w stosunku do gatunków obj tych ochron cis  i cz ciow . 

 Drzewa  pozostaj ce  w  obr bie  prowadzonych  prac  budowlanych,  a  nie  
przeznaczone do wycinki nale y zabezpieczy  tak, aby chroni  je przed 
uszkodzeniem. Najodpowiedniejszym okresem do prowadzenia prac budowlanych 
wokó  drzew jest czas od pa dziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia 
prac od kwietnia do pa dziernika, nale y zabezpieczy  korzenie przed 
wyschni ciem.  

 Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by  realizowana poprzez zastosowanie 
ciwych zabezpiecze  technicznych. Na etapie realizacji zabudowy niezb dne 

dzie zapewnienie wszelkich dzia , które ogranicz  potencjaln  mo liwo  
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego ró nego rodzaju substancjami, 
czy te ciekami. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia negatywnego 
oddzia ywania na rodowisko gruntowo-wodnego powinno si  prowadzi  dzia ania 
minimalizuj ce  tj.:  wykonywa  wykopy  ziemne  ze  szczególn  ostro no ci ,  a  
roboty ziemne ogranicza  do bezwzgl dnego minimum, aby uniemo liwi  
penetracj  ewentualnych zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy 
wodono nej;  niezb dny  do  wykorzystania  podczas  realizacji  zabudowy  sprz t  
powinien by  sprawny pod wzgl dem technicznym; materia y u yte podczas 
budowy powinny by  zabezpieczane przed ewentualnym niekontrolowanym 
zanieczyszczeniem wód podziemnych; w przypadku wyst pienia ewentualnych 
wycieków  (smaru,  olejów,  paliwa)  nale y  natychmiast  je  usuwa  poprzez  
wykorzystanie odpowiednich sorbentów;  utrzymywa  czysto  na placu budowy 
oraz placach postojowych maszyn budowlanych oraz rodków transportu; 
utrzymywa  plac budowy bez zastoisk wody; magazynowa  odpady w miejscach o 
szczelnej powierzchni o ograniczonym dost pie osób postronnych i przekazywa  je 
uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania. 

 Na czas prowadzonych prac budowlanych nale y zastosowa  bezodp ywowe 
kontenery sanitarne na cieki bytowe. 

 Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie narusza a przepisów m.in. 
ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo ochrony rodowiska w 
zakresie zmiany stanu wody na gruncie skutkuj cym naruszeniem stosunków 
wodnych ze szkod  dla gruntów s siednich. 
Przy w ciwej realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje si  jego znacz cego 

negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci sytuacji 
problemowych. Przewidywane przekszta cenia w strukturze przyrodniczej i funkcjonalno–
przestrzennej sprowadzaj  si  do koniecznych, niezb dnych regulacji w celu zachowania i 
ochrony najbardziej cennych komponentów rodowiska. 
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13. STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz.  U.  z  2018 r.  poz.  1945 ze zm.) burmistrz po 
podj ciu przez rad  gminy uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia planu miejscowego, 
sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko. Prognoza 
oddzia ywania  na  rodowisko  jest  elementem  strategicznej  oceny  oddzia ywania  na  
rodowisko,  o  której  mowa  w  ustawie  o  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o udost pnianiu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm). 
Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. W my l art. 
51 ust. 1 cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz  
oddzia ywania na rodowisko. Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji wymaganych w 
prognozie oddzia ywania na rodowisko zosta  okre lony w pi mie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie – znak WOO .411.23.2019.MK z dnia 
04.03.2019  r.  oraz  w  pi mie  Pa stwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  
Mr gowie – znak ZNS.4082.13.2019 z dnia 13.03.2019 r. 

Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem 
graficznym  do  Uchwa y  Nr  XXXIX/80/2018  Rady  Miejskiej  w  Miko ajkach  z  dnia  15  
pa dziernika 2018 r. w sprawie przyst pienia do sporz dzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego cz ci miasta Miko ajki, obr b Miko ajki gmina 
Miko ajki.  Burmistrz  Miasta  jako  organ  sporz dzaj cy  projekt  planu,  zwa  interes  
publiczny  i  interes  prywatny,  w  tym  zg oszone  wnioski  i  uwagi  do  projektu  planu  
wynikaj ce z ochrony interesu prawnego podmiotów w adaj cych nieruchomo ciami. 
W ustaleniach planu wzi to pod uwag  potrzeby interesu publicznego, w tym w zakresie 
infrastruktury technicznej, a tak e potrzeb  ochrony komponentów rodowiska 
przyrodniczego.  W  granicach  planu  wi ksz  cz  stanowi  grunty  prywatne,  w  
niewielkiej cz ci grunty Gminy Miko ajki. Wi kszo  terenów zlokalizowana jest w 

siedztwie istniej cej zabudowy wyposa onej w niezb dn  infrastruktur  techniczn , 
ponadto na wnioskowanym terenie wyst puj  sieci elektroenergetyczne, 
telekomunikacyjne i gazowe. W zakresie infrastruktury technicznej obszar planu posiada 
mo liwo  wyposa enia w niezb dne sieci, natomiast w zakresie komunikacji - g ówn  o  
stanowi  ulica  Ko ciuszki.  W  granicach  planu  przewiduje  si  zadania  w asne  gminy  z  
zakresu infrastruktury technicznej polegaj ce na realizacji zbiorczej sieci wodoci gowej i 
kanalizacyjnej obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 
Kszta towanie struktur przestrzennych i planowanej zabudowy, uwzgl dnia wymagania 
adu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzeni  oraz walory ekonomiczne 
przestrzeni. Na terenach, gdzie sytuuje si  now  zabudow  uwzgl dniono d enie do 
minimalizowania transportoch onno ci uk adu przestrzennego. Nowa zabudowa 
mieszkaniowa lokalizowana jest w sposób umo liwiaj cy mieszka com maksymalne 
wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego oraz atwe przemieszczanie si  
pieszych i rowerzystów. Cz  obszaru obj tego planem miejscowym obejmuje tereny o 
w pe ni wykszta conej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach 
których d ono do uzupe nienia istniej cej zabudowy. Natomiast na pozosta ych terenach 
wzi to pod uwag  dost p do sieci komunikacyjnej oraz wyposa enie w sieci adekwatne 
do nowej, planowanej zabudowy.  

Ustalenia  projektu  planu  zosta y  sformu owane  w  trzech  rozdzia ach,  z  czego  w  
niniejszym  opracowaniu  omówiono  dwa  pierwsze;  ostatni,  trzeci  zawiera  przepisy  
ko cowe,  które  nie  odnosz  si  do  mo liwych  oddzia ywa  ustale  projektu  planu  na  
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s : 
 Rozdzia  I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego terenu obj tego planem, 

zawieraj cy: 
 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 
 ustalenie zakresu rysunku planu,  
 ustalenia zasad zagospodarowania na ca ym obszarze obj tym planem, w tym: 
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 zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, 
 zasady kszta towania krajobrazu, 
 zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  krajobrazów  

kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej, 
 wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych, 
 zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ytkowaniu 
 tymczasowy sposób zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów 
 ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej, 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
 zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
 inwestycje celu publicznego. 

 Rozdzia  II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce terenów elementarnych. 
 Rozdzia  III – Ustalenia ko cowe. 

W granicach obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono nast puj ce tereny 
elementarne przeznaczone pod: 

 Zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn  (MW.01-MW.11)  
 Zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn  z us ugami (MWU.01) 
 Zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  z us ugami (MNU.01-MNU.30) 
 Zabudow  us ugow  (U.01-U.04) 
 Zabudow  u yteczno ci publicznej (UP.01-UP.04) 
 Zabudow  gara ow  (G.01, G.02) 
 Sport i rekreacj  (US.01) 
 Ziele  urz dzon  (ZP.01) 
 Rol  (R.01) 
 Drogi publiczne (KD.01-KD.14) 
 Drogi wewn trzne (KDW.01-KDW.11) 
 Ci gi pieszo-jezdne (KPJ.01-KPJ.04) 
 Ci gi pieszo-rowerowe (KPR.01-KPR.03) 
 Parkingi (KP.01) 
 Infrastruktur  techniczn  (IT.01-IT.05) 

W granicach wydzielonych terenów elementarnych okre lono przeznaczenie 
podstawowe i uzupe niaj ce terenu, które zdefiniowane s  nast puj co: 
 przeznaczenie podstawowe – oznacza przeznaczenie, które przewa a na danym 

terenie elementarnym zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury; 
 przeznaczenie uzupe niaj ce – oznacza inne rodzaje przeznaczenia ni  podstawowe, 

które  uzupe niaj  i  nie  koliduj  z  przeznaczeniem  podstawowym,  przy  czym  
przeznaczenia uzupe niaj cego nie mo na realizowa  samodzielnie. 

W punkcie 1.3.3 prognozy w formie tabelarycznej zestawiono szczegó owe 
warunki kszta towania zabudowy i zagospodarowania, które wp ywaj  na jako  
rodowiska  w  wyznaczonych  terenach  dla  których  okre lono  rodzaj  i  zakres  

obowi zuj cych standardów rodowiska. 
 W granicach omawianego terenu przewiduje si  wprowadzenie nast puj cych 
ustale  maj cych wp yw na jako rodowiska: 

 Wprowadzenie ustale  w zakresie kolorystyki i wyko czenia obiektów 
budowlanych, wyko czenia i kolorystyki dachów. 

 Wprowadzenie ustale  w zakresie ogrodze  i rozmieszczenia reklam. 
 Wprowadzenie ustale  w zakresie realizacji zieleni urz dzonej tj.: nakaz 

stosowania  rodzimych  gatunków  z  przewag  ro lin  li ciastych,  w  tym  w  
szczególno ci ywop otów, nakaz wprowadzenia celowych nasadze  z przewag  
zieleni wysokiej w strefie zieleni komponowanej wyznaczonej na rysunku 
projektu planu, stosowanie nasadze  alejowych wzd  dróg publicznych, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 
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 Wprowadzenie zapisu, e wschodni fragment planu miejscowego zlokalizowany 
jest  w  granicach  Mazurskiego  Parku  Krajobrazowego,  w  którym  obowi zuj  
przepisy o ochronie przyrody oraz przepisy lokalne, w tym w szczególno ci Plan 
Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego. 

 Wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych do mog cych zawsze 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego. 

 Wprowadzenie zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 
tym tymczasowych obiektów us ugowo-handlowych, obiektów kontenerowych, 
obiektów rekreacyjnych, gara y wykonanych z blachy, z wyj tkiem obiektów 
zaplecza budowy. 

 Zaopatrzenie  w  wod  z  sieci  wodoci gowej;  przy  projektowaniu  sieci  
wodoci gowej nale y uwzgl dnia  wymagania dotycz ce zaopatrywania w wod  
do celów przeciwpo arowych zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej. Zakaz 
stosowania przydomowych oczyszczalni cieków. 

 Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg, 
parkingów  i  placów  manewrowych  zgodnie  z  przepisami  odr bnymi,  w  
szczególno ci dotycz cymi prawa wodnego oraz ochrony rodowiska, a z 
powierzchni dachów odprowadzanie do kanalizacji deszczowej lub 
zagospodarowanie w granicach w asnej dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Zaopatrzenie w energi  elektryczn  z istniej cej sieci i urz dze  
elektroenergetycznych. Adaptuje si  istniej ce sieci i urz dzenia 
elektroenergetyczne, w tym stacje transformatorowe i linie napowietrzne oraz linie 
kablowe. Lokalizacj  obiektów budowlanych w stosunku do sieci i urz dze  
elektroenergetycznych nale y realizowa  zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Zaopatrzenie  w  gaz  z  istniej cej  i  projektowanej  sieci  gazowej,  a  lokalizacj  
obiektów budowlanych w stosunku do sieci gazowej nale y realizowa  na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Zaopatrzenie w ciep o z indywidualnych lub zbiorowych róde  ciep a z u yciem 
technologii zapewniaj cych zachowanie norm emisji spalin wynikaj cych z 
przepisów odr bnych. 

 Usuwanie odpadów sta ych zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami 
okre lonymi w regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie; zakaz 
unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnej dzia ki lub terenu elementarnego. 

   W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji okre lono, e podstawowy uk ad komunikacyjny w granicach planu stanowi  
ulice: Ko ciuszki, ulica Z otych K osów oraz ulica Ptasia, które powinny docelowo spe nia  
parametry techniczne odpowiadaj ce klasie technicznej D (droga dojazdowa). Powi zanie 
z uk adem komunikacyjnym wy szego rz du nast puje poprzez ul. Kolejow  (DK16) i 
ulic  Jana Paw a II, le cymi poza granicami planu. Obs uga komunikacyjna 
poszczególnych terenów elementarnych w granicach planu nast puje poprzez istniej ce 
drogi  publiczne oznaczone symbolem KD, drogi  wewn trzne oznaczone symbolami KDW 
oraz ci gi pieszo-jezdne oznaczony symbolem KPJ. 

W granicach terenu obj tego opracowaniem przewiduje si  zadania w asne gminy 
z  zakresu  infrastruktury  technicznej  polegaj ce  na  realizacji  sieci  wodoci gowej  i  
kanalizacyjnej obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 

Ponadto okre lono inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegaj ce 
na  budowie  i  urz dzeniu  dróg  publicznych  KD  oraz  realizacji  sieci  wodoci gowej  i  
kanalizacyjnej obs uguj cej tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-us ugowej. 

 Szkielet  metodyki  prognozy  wyznaczony  jest  przez  ustaw  z  dnia  3  
pa dziernika 2008 r. o  udost pnianiu  informacji  o  rodowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko. 
Zgodnie  z  ustaw  dokonuje  si  oceny  wp ywu  ustale  projektu  planu  na  poszczególne  
komponenty rodowiska oraz uwzgl dnia zale no ci pomi dzy jego poszczególnymi 
elementami.   
W  trakcie  pracy  przyjmuje  si ,  e  przyj te  zapisy  projektu  planu  zostan  w  pe ni  
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zrealizowane. Oznacza to z jednej strony maksymalizacj  oddzia ywa  powsta ych na 
skutek realizacji projektu planu – tych negatywnych i pozytywnych, a z drugiej realizacj  
wszystkich ustale  dotycz cych ochrony rodowiska. Ocena mo liwo ci wyst pienia 
danych skutków dokonywana jest na podstawie aktualnego stanu rodowiska i 
planowanych zmian w zagospodarowaniu. Proponowane formy u ytkowania determinuj , 
bowiem  si  oraz  skal  oddzia ywania  na  rodowisko.  Istotnym  jest  przeprowadzenie  
analizy wp ywów rodowiskowych, wywo anych realizacj  ustale  projektu planu, na 
tereny  znajduj ce  si  w  granicach  opracowania  oraz  jego  otoczenie,  ze  szczególnym  
uwzgl dnieniem wszystkich form ochrony przyrody. Ko cowym etapem opracowania jest 
sformu owanie wniosków i ustalenie ewentualnych zmian, których wprowadzenie do 
projektu  planu  mo e  skutkowa  zmniejszeniem  presji.  Z  uwagi  na  fakt,  e  miejscowy  
plan zagospodarowania przestrzennego stanowi zespó  zasad i wytycznych do 
zagospodarowania przestrzeni (nie stanowi natomiast pe nego i docelowego obrazu 
poszczególnych inwestycji) w prognozie dokonuje si  przede wszystkim diagnozy 
prawdopodobnych, g ównych zmian w rodowisku, opieraj c si  na analogii zachodz cych 
przeobra  w rodowisku. Przewidzenie wszystkich skutków realizacji projektu planu 
jest w praktyce niemo liwe. Mo na natomiast z pewnym przybli eniem wskaza  si  
oddzia ywania zaproponowanych rozwi za  przestrzennych w odniesieniu do 
poszczególnych terenów funkcjonalnych. Wskazanie to opiera si  g ównie na sile presji 
zaproponowanej, lub ju  istniej cej i usankcjonowanej przez plan, formy u ytkowania 
terenu. Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano 
badania terenowe, analizy dost pnych materia ów kartograficznych, analizy literatury i 
dost pnych materia ów ród owych oraz analizy dokumentacji fotograficznych. 

Z uwagi na skal  opracowania, rodzaj przewidywanego zagospodarowania oraz 
po enie  terenu  w  odleg ci  oko o  60  km  na  po udnie  od  pó nocnej  granicy  kraju  w  
wyniku realizacji ustale  projektu planu nie prognozuje si  mo liwo ci wyst pienia 
transgranicznych oddzia ywa  na rodowisko. 

Obszar  obj ty  projektem  planu  po ony  jest  we  wschodniej  cz ci  miasta  
Miko ajki  i  obejmuje  powierzchni  ok.  68  ha.  Ponad  po owa  obszaru  jest  zabudowa  i  
zagospodarowania; zlokalizowana jest tam zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
wielorodzinna, zabudowa us ugowa oraz obiekty u yteczno ci publicznej wraz obiektami 
towarzysz cymi. Pasy drogowe ulic miejskich obejmuj  drogi gminne i fragment drogi 
powiatowej oraz ci gi piesze i pieszo-jezdne o nawierzchnia uszczelnionych – asfaltowych 
i betonowych miejscami z towarzysz  ro linno ci  ruderaln  oraz nasadzeniami 
antropogenicznymi. Cz  wschodni  obszaru stanowi  tereny rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej oraz tereny otwarte zieleni niskiej. Dojazd zapewniony jest istniej cymi 
zwyczajowymi drogami gruntowymi. W granicach terenu zlokalizowane s  rowy 
melioracyjne oraz zbiorniki wodne, w tym antropogeniczne zlokalizowane w obni eniach 
terenów z towarzysz  ro linno ci  wodolubn . Obszar obj ty opracowaniem po ony 
jest  w  rejonie  wodnym  rodkowej  Wis y,  w  Obszarze  Dorzecza  Wis y,  dla  którego  
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1911). Teren obj ty opracowaniem znajduje si  w dwóch jednolitych cz ciach wód 
powierzchniowych. Cz ci pó nocna terenu po ona jest w naturalnej jednolitej cz ci 
wód powierzchniowych PLRW20002526439 Jezioro Miko ajskie i Ba dany, której aktualny 
stan  lub  potencja  JCW  okre lany  jest  jako  dobry  i  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  
rodowiskowych jest niezagro ona.  Cele rodowiskowe dla JCW zosta y okre lone jako 

dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Cz  po udniowa terenu po ona jest w 
naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych PLRW20002526473 Pisa z jeziorem 
niardwy  i  Orzysz  do  wp ywu  do  jeziora  Ro ,  której aktualny stan lub potencja  JCW 

okre lany  jest  jako  dobry  i  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  rodowiskowych  jest  
niezagro ona.  Cele rodowiskowe dla JCW zosta y okre lone jako dobry stan ekologiczny 
i dobry stan chemiczny. Tereny obj ty opracowaniem po ony jest w zasi gu jednolitej 
cz ci  wód  podziemnych  PLGW200031,  dla  której  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  
rodowiskowych jest niezagro ona. JCWP charakteryzuje si  dobrym stanem ilo ciowym i 

chemicznym. Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na stronach internetowych 
Pa stwowego Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by Hydrogeologicznej teren 
obj ty opracowaniem znajduje si  poza zasi giem G ównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP). Szata ro linna terenu obj tego opracowaniem odznacza si  
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znacznym zró nicowaniem. Wschodnia cz  obszaru obejmuje tereny wykorzystywane 
rolniczo g ównie jako ki i pastwiska (u ytki zielone), pomi dzy którymi przebiegaj  
rowy melioracji szczegó owej. Ponadto  wyst puj  skupiska  ródpolnych  zakrzewie  w  
obni eniach terenu (na nieu ytkach), niektóre z towarzysz cymi niewielkimi 
zadrzewieniami, miejscami podmok e. W pozosta ej cz ci terenu wyst puje ro linno ci 
antropogeniczna i synantropijna towarzysz ca istniej cej zabudowie. Na terenie obj tym 
opracowaniem wyst puj  m.in. nast puj ce gatunki ro lin.: babka lancetowata (Plantago 
lanceolata L.), babka rednia (Plantago media L.), babka zwyczajna (Plantago major L.), 
brzoza  brodawkowata  (Betula  pendula  Roth),  bylica  polna  (Artemisia  campestris  L.),  
fio ek  polny  (Viola  arvensis   Murray),  glistnik  jaskó cze  ziele  (Chelidonium  majus  L.),  
groszek kowy (Lathyrus pratensis L.), bylica pospolita (Artemisia vulgaris L.), chmiel 
zwyczajny  (Humulus  lupulus),  cieciorka  pstra  (Coronilla  varia  L.),  cykoria  podró nik  
(Cichorium intybus L.), dere  bia y (Cornus alba L.), dr czka rednia (Briza media L.), 
dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum L.), dzwonek rozpierzch y (Campanula 
patula L.), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.), koniczyna bia a (Trifolium repens 
L.),  farbownik  lekarski  (Anchusa  officinalis  L.),  fio ek  polny  (Viola  arvensis  Murray),  
glistnik jaskó cze ziele (Chelidonium majus  L.), groszek kowy (Lathyrus pratensis L.), 
gwiazdnica b otna (Stellaria palustris Retz.), gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea  
L.), jaskier roz ogowy (Ranunculus repens L.), jastrun w ciwy (Leucanthemum vulgare  
Lam.),  jesion  wynios y  (Fraxinus  excelsior  L.),  klon  pospolity  (Acer  platanoides  L.),  

osówka  we nista  (Holcus  lanatus  L.),  bez  czarny  (Sambucus  nigra  L.),  bluszczyk  
kurdybanek  (Glechoma  hederacea  L.),  bniec  bia y  (Melandrium  album  (Mill.)  Garcke),  
koniczyna  kowa  (Trifolium  pratense  L.),  kostrzewa  czerwona  (Festuca  rubra  L.),  
kostrzewa kowa (Festuca pratensis  Huds.), kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea (L.) 
Vill.), koz ek lekarski (Valeriana officinalis L.), kupkówka Aschersona (Dactylis polygama 
Horv.), marchew zwyczajna (Daucus carota L.), mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.), 
mietlica psia (Agrostis canina L.), mi ta nadwodna (Mentha aquatica L.), kupkówka 
pospolita (Dactylis glomerata L.), lepi nik kutnerowaty (Petasites spurius (Retz.) Rchb.), 
lilak  pospolity  (Syringa  vulgaris  L.),  lipa  drobnolistna  (Tilia  cordata  Mill.),  lucerna  
sierpowata (Medicago falcata L.), lucerna siewna (Medicago sativa L.), opian 
paj czynowaty (Arctium tomentosum  Mill.), marchew zwyczajna (Daucus carota L.), 
mietlica pospolita (Agrostis capillaris L.), mietlica psia (Agrostis canina L.), naw  
pospolita (Solidago virgaurea L.), naw  pó na (Solidago gigantea L.), niezapominajka 
polna  (Myosotis  arvensis  (L.)  Hill),  oset  k dzierzawy  (Carduus  crispus  L.),  ostro  
lancetowaty (Cirsium vulgare  (Savi) Ten.), ostro  polny (Cirsium arvense  (L.) Scop.), 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica L.), pi ciornik g si (Potentilla anserina  L.), pi ciornik 
kurze ziele (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), przetacznik polny (Veronica arvensis L.), 
przymiotno  bia e  (Erigeron  annuus  (L.)  Pers.),  przytulia  czepna  (Galium  aparine  L.),  
przytulia pospolita (Galium mollugo), rdest kolankowy (Polygonum lapathifolium L. ssp. 
Lapathifolium), toje  pospolita (Lysimachia vulgaris L.), toje  rozes ana (Lysimachia 
nummularia L.), topola dr ca (Populus tremula L.), rdest ptasi (Polygonum aviculare L.), 
rumianek pospolity (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), rzepik pospolity (Agrimonia 
eupatoria L.), rze ucha gorzka (Cardamine amara L.), rze ucha kowa (Cardamine 
pratensis  L.),  sosna  pospolita  (Pinus  sylvestris  L.),  wierk  pospolity (Picea abies (L.) 
H.Karst), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), toje  pospolita (Lysimachia vulgaris L.), 
toje  rozes ana  (Lysimachia  nummularia  L.),  topola  dr ca  (Populus  tremula  L.),  
wiechlina gajowa (Poa nemoralis L.), wiechlina kowa (Poa pratensis L.), wiechlina 
roczna  (Poa  annua  L.),  wierzba  krucha  (Salix  fragilis  L.),  wierzba  bia a  (Salix  alba  L.),  
wyka  p otowa  (Vicia  sepium  L.),  wyka  ptasia  (Vicia  cracca  L.),  mijowiec  zwyczajny  
(Echium  vulgare  L.),  ycica  trwa a  (Lolium  perenne  L.),  wierzba  pi ciopr cikowa  (Salix  
pentandra L.), drzewa owocowe i krzewy ozdobne. Podczas wizji terenowych w granicach 
obszaru obj tego projektem planu oraz w s siedztwie obserwowano nast puj ce gatunki 
ptaków:  bielik,  b otniak  kowy,  b otniak  stawowy,  uraw,  derkacz,  cierniówka,  zi ba,  
szpak, kos, sroka, bogatka, mieszka. Z uwagi, e obserwowane gatunki ptaków obj te 

 ochron  gatunkow , na za czniku graficznym niniejszej prognozy nie zaznaczano 
miejsc ich wyst powania. Skutkiem udost pnienia informacji na za czniku graficznym do 
prognozy mog oby by amanie zakazów obowi zuj cych w stosunku do gatunków 
chronionych, a w konsekwencji  mog oby doprowadzi  do zagro enia dla rodowiska.  Na 
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obszarze  obj tym  opracowaniem  nie  wyst puj  z a  kopalin  oraz  tereny  górnicze  w  
rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. W nawi zaniu do art. 6 ustawy z dnia 16 
kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody cz  terenu obj tego projektem planu po ona 
jest w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto obszar obj ty 
opracowaniem od strony wschodniej graniczy z obszarem specjalnej ochrony Jezioro 
uknajno  PLB280003 oraz  rezerwatem przyrody  Jezioro  uknajno.  Rezerwat  jest  obj ty  

ochron  mi dzynarodow  jako obszar wodno-b otny wyznaczony na mocy Konwencji 
Ramsarskiej oraz uznany za Rezerwat Biosfery UNESCO „Man and the Biosphere”. Klimat 
gminy Miko ajki wykazuje w ciwo ci klimatu przej ciowego kontynentalno-morskiego. 
Przej ciowo  ta objawia si  du  dynamik  zmian pogodowych w krótkich przedzia ach 
czasowych. Charakterystyczn  cech  jest znaczna amplituda temperatur w uk adach noc-
dzie  i  lato-zima.  Wed ug  podzia u  na  Regiony  Klimatyczne  Polski  zaproponowanego  
przez  E.  Romera  -  gmina  W gorzewo  nale y  do  regionu  pojeziernego.  Teren  gminy  
wyró nia si  niskim nas onecznieniem, wi kszym zachmurzeniem. Liczba dni gor cych i 
upalnych nie przekracza 20, natomiast dni mro nych i bardzo mro nych jest rednio 66. 
Rozk ad opadów jest zgodny z ukszta towaniem terenu. Opady rednie utrzymuj  si  na 
poziomie  550  –  650  mm.  Pokrywa nie na  utrzymuje  si  ok.  90  dni.  Gmina  nale y  do  
regionu o najni szej (poza górami) redniej temperaturze roku – ok. 6 °C. Implikacje tej 
cechy tutejszego klimatu to: opó nienie, w stosunku do innych regionów, nadej cia 
wiosny i lata, z czego wynika najkrótszy w kraju okres wegetacyjny (trwa ok. 190 dni). 

Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwalenie planu miejscowego ma na celu wprowadzenie adu 
przestrzennego zdefiniowanego jako „takie ukszta towanie przestrzeni, które tworzy 
harmonijn  ca  oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie 
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-gospodarcze, rodowiskowe, 
kulturowe  oraz  kompozycyjno-estetyczne”.  Objawami  braku  adu  przestrzennego  jest  
mi dzy innymi zabudowywanie i zainwestowanie terenów cennych przyrodniczo 
wzbogacaj cych bioró norodno rodowiska, b cych siedliskami chronionych 
gatunków ro lin, zwierz t i grzybów. Brak realizacji ustale  projektu planu niekoniecznie 
oznacza pozostawienia dotychczasowych form zagospodarowania i odst pienia od 
wprowadzania nowych inwestycji na tereny dotychczas niezabudowane, bo mo e doj  do 
sytuacji  w  których  b  one  zagospodarowywane  na  podstawie  decyzji  o  warunkach  
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Jednym  z  fundamentalnych  za  ochrony  rodowiska  jest  przeciwdzia anie  
zanieczyszczeniom rodowiska oraz racjonalne kszta towanie rodowiska i 
gospodarowanie zasobami rodowiska zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju 
zgodnie z art. 3 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska. W 
przypadku, gdy nie jest mo liwe zapobie enie zanieczyszczeniu, nale y ograniczy  
negatywne oddzia ywania na rodowisko, a w szczególnych przypadkach obowi zkiem 
danego podmiotu jest kompensacja przyrodnicza. Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska pod poj ciem kompensacji przyrodniczej 
rozumie si  zespó  dzia  obejmuj cych w szczególno ci roboty budowlane, roboty 
ziemne, rekultywacj  gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie  ro linno ci, 
prowadz cych do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania 
szkód dokonanych w rodowisku przez realizacj  przedsi wzi cia i zachowanie walorów 
krajobrazowych. Podkre li  nale y, e jak wynika z art. 75 ust. 3 tej ustawy, naprawienie 
wyrz dzonych szkód, a w szczególno ci kompensacj  przyrodnicz  nale y dokonywa  
wówczas, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo liwa. Natomiast w wietle 
ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody przes ank  kompensacji 
przyrodniczej jest realizacja planu lub dzia  mog cych znacz co negatywne 
oddzia ywa  na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajduj ce si  na li cie, o 
której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, a jej wykonywanie ma na celu zapewnienie spójno ci 
i  w ciwego  funkcjonowania  obszarów  Natura  2000  (art.  34).  Analizowany  projekt  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawiera rozwi za  
stanowi cych  kompensacj  przyrodnicz ,  gdy  realizacja  zapisów  projektu  planu  mo e  
jedynie  wp yn  na  zasoby  przyrodnicze  (elementy  rodowiska  przyrodniczego),  a  nie  
wp ynie znacz co negatywnie na obszar Natura 2000. 
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Zgodnie  z  art.  51  ust.  2  pkt.  3  b  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, rozwi zania alternatywne do 

rozwi za  zawartych  w  projektowanym  dokumencie  przedstawia  si  wówczas,  gdy  
wynika  to  z  potrzeby  ochrony  obszaru  Natura  2000  i  jego  integralno ci.  Z  analizy  
dost pnych dokumentów i materia ów planistycznych wynika, e kierunki 
zagospodarowania przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b  
oddzia ywa y znacz co negatywnie na obszar Natura 2000, dlatego te  nie przedstawia 
si  w tym zakresie rozwi za  alternatywnych. 

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 wynikaj ce z przyj cia ustale  
proponowanych w projekcie planu okre lono w punkcie 9 prognozy oddzia ywania na 
rodowisko. 

W trakcie realizacji przysz ych za  inwestycyjnych na terenie obj tym 
projektem planu nale y pami ta , aby: 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  
odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów ze szczególny uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych.  

 W celu zminimalizowania oddzia ywania planowanej zabudowy, niezb dnym 
dzie zachowanie poni szych warunków:  

 odpady wytworzone podczas realizacji zabudowy w miar  mo liwo ci 
nale y zagospodarowa  we w asnym zakresie, a w przypadku braku takiej 
mo liwo ci przekaza  je podmiotom posiadaj cym odpowiednie 
uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami,  

 warstw  humusu oraz ziemi  pochodz  z wykonanych wykopów nale y 
wykorzysta  w miejscu realizacji inwestycji w mo liwie jak najwi kszym 
stopniu, natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z wykopów nale y j  
zagospodarowa  zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,  

 w przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów 
budowlanych  w  miejscu  realizacji  zabudowy,  nale y  zadba  o  ich  
zabezpieczenie przed mo liwo ci  rozmoczenia (np. z powodu 
niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci  
sp ywu wymytych z nich substancji do rodowiska gruntowo-wodnego, 
natomiast miejsca ich magazynowania wyznaczy  poza obszarami cennymi 
pod wzgl dem przyrodniczym; odpady których sk adowanie mog oby 
przyczynia  si  do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, powinny by  sk adowane w szczelnych kontenerach 
budowlanych, zabezpieczonych przed oddzia ywaniem warunków 
atmosferycznych,  odpady  których  sk adowanie  nie  b dzie  wi za  si  z  
zanieczyszczeniem, powinny by  równie  zabezpieczone przed 
oddzia ywaniem atmosferycznym, jednak dopuszcza si  ich sk adowanie 
poza szczelnymi kontenerami budowlanymi, 

 w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni  
sposób ich bezpiecznego magazynowania dla rodowiska oraz transport, 
który powinien odbywa  si  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834). 

 Miejsce lokalizacji zaplecza budowy powinno by  wyznaczone przez wcze niejsze 
rozpoznanie stanu rodowiska w przedmiotowym miejscu. 

 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na 
teren obj ty pracami i aby zminimalizowa  mo liwo  ich uwi zienia. 

 Prace budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk 
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie 
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie 
maszyn i urz dze  sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy), 
przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przeciwpo arowych,  uporz dkowanie  i  
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp. 
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 W harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. 

 W przypadku konieczno ci usuni cia drzew odpowiednim terminem na 
prowadzenie  takich  prac  jest  okres  od  1  wrze nia  do  ko ca  lutego.  Nale y  
pami ta , e w przypadku stwierdzenia wyst powania miejsc l gowych, schronie  
i miejsc rozrodu ptaków zastosowanie maj  przepisy rozporz dzenia Ministra 
rodowiska  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.). Czynno ci zabronione w stosunku do 
chronionych  gatunków  zwierz t  okre lone  w  art.  52  ust.  1  ustawy  o  ochronie  
przyrody  oraz  par.  6  rozp.  M  (tj.  umy lne  zabijanie;  umy lne  okaleczanie  lub  
chwytanie; umy lne niszczenie ich jaj, postaci m odocianych lub form 
rozwojowych; niszczenie siedlisk lub ostoi, b cych ich obszarem rozrodu, 
wychowu m odych, odpoczynku, migracji lub erowania, niszczenie, usuwanie lub 
uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, eremi, tam, tarlisk, zimowisk lub 
innych schronie ) mog  zosta  podj te wy cznie po uzyskaniu stosowanej decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie wydanej na podstawie 
art. 56 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 (pod warunkiem spe nienia przes anek okre lonych w 
art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody) na wykonanie czynno ci podlegaj cych 
zakazom, w stosunku do gatunków obj tych ochron cis  i cz ciow . 

 Drzewa  pozostaj ce  w  obr bie  prowadzonych  prac  budowlanych,  a  nie  
przeznaczone do wycinki nale y zabezpieczy  tak, aby chroni  je przed 
uszkodzeniem. Najodpowiedniejszym okresem do prowadzenia prac budowlanych 
wokó  drzew jest czas od pa dziernika do kwietnia. W przypadku prowadzenia 
prac od kwietnia do pa dziernika, nale y zabezpieczy  korzenie przed 
wyschni ciem.  

 Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by  realizowana poprzez zastosowanie 
ciwych zabezpiecze  technicznych. Na etapie realizacji zabudowy niezb dne 

dzie zapewnienie wszelkich dzia , które ogranicz  potencjaln  mo liwo  
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego ró nego rodzaju substancjami, 
czy te ciekami. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia negatywnego 
oddzia ywania na rodowisko gruntowo-wodnego powinno si  prowadzi  dzia ania 
minimalizuj ce  tj.:  wykonywa  wykopy  ziemne  ze  szczególn  ostro no ci ,  a  
roboty ziemne ogranicza  do bezwzgl dnego minimum, aby uniemo liwi  
penetracj  ewentualnych zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy 
wodono nej;  niezb dny  do  wykorzystania  podczas  realizacji  zabudowy  sprz t  
powinien by  sprawny pod wzgl dem technicznym; materia y u yte podczas 
budowy powinny by  zabezpieczane przed ewentualnym niekontrolowanym 
zanieczyszczeniem wód podziemnych; w przypadku wyst pienia ewentualnych 
wycieków  (smaru,  olejów,  paliwa)  nale y  natychmiast  je  usuwa  poprzez  
wykorzystanie odpowiednich sorbentów;  utrzymywa  czysto  na placu budowy 
oraz placach postojowych maszyn budowlanych oraz rodków transportu; 
utrzymywa  plac budowy bez zastoisk wody; magazynowa  odpady w miejscach o 
szczelnej powierzchni o ograniczonym dost pie osób postronnych i przekazywa  je 
uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania. 

 Na czas prowadzonych prac budowlanych nale y zastosowa  bezodp ywowe 
kontenery sanitarne na cieki bytowe. 

 Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie narusza a przepisów m.in. 
ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo ochrony rodowiska w 
zakresie zmiany stanu wody na gruncie skutkuj cym naruszeniem stosunków 
wodnych ze szkod  dla gruntów s siednich. 
Przy w ciwej realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje si  jego znacz cego 

negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci sytuacji 
problemowych. Przewidywane przekszta cenia w strukturze przyrodniczej i funkcjonalno–
przestrzennej sprowadzaj  si  do koniecznych, niezb dnych regulacji w celu zachowania i 
ochrony najbardziej cennych komponentów rodowiska. Rozwi zania przyj te w 
analizowanym projekcie planu wprowadzaj  sposób zagospodarowania zgodny z 
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istniej cym sposobem zagospodarowania terenów i sposobem zagospodarowania terenów 
w s siedztwie oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowa   i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miko ajki. 
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Pawe  Jab ski 
ul. Nasienna 19 
10-816 Olsztyn 
tel. 695-202-134 
 
 
 

 
O  W I A D C Z E N I E 

 
 

wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art.  74a ust.  2 ustawy  

z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 

udziale  spo ecze stwa  w  ochronie  rodowiska  oraz  o  ocenach  oddzia ywania  na  

rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). 

 

Jednocze nie  o wiadczam,  e  jestem  wiadomy  odpowiedzialno ci  karnej  za  

enie fa szywego o wiadczenia. 

 
 
 
 
 
 

 
   ………………………………………… 
       (podpis) 
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Monika Jab ska 
ul. Nasienna 19 
10-816 Olsztyn 
tel. 609-789-098 
 
 
 

 
O  W I A D C Z E N I E 

 
 

wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art.  74a ust.  2 ustawy 

z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 

udziale  spo ecze stwa  w  ochronie  rodowiska  oraz  o  ocenach  oddzia ywania  na  

rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). 

 

Jednocze nie  o wiadczam,  e  jestem  wiadoma  odpowiedzialno ci  karnej  za  

enie fa szywego o wiadczenia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ………………………………………… 
       (podpis) 
 
 
 


