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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 XIX/253/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 stycznia 2016 r. o 
przyst pieniu do sporz dzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
rejonie ulicy Boenigka w Olsztynie”. 

Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  293 ze zm.) prezydent miasta 
po  podj ciu  przez  rad  miasta  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 2020 r. 
poz. 283 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. 
Przedmiotowy projekt planu miejscowego stanowi cz ciow  zmian  miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw : „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „Niebieski Parasol” uchwalony 
Uchwa  Nr VII/61/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2011 roku (Dz. Urz d. Woj. 
Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 34 poz. 603). 

 
  

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.  
Podstaw  merytoryczn  opracowania prognozy stanowi : 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 
Boenigka w Olsztynie. 

 Obowi zuj cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – 
„Niebieski Parasol” uchwalony Uchwa  Nr VII/61/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 
11 marca 2011 roku. 

 Akty i przepisy prawa 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 
zmiany 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 1:1000 stanowi cy za cznik graficzny. 

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. Wa nym zadaniem prognozy jest informowanie lokalnej spo eczno ci, w adz 

samorz dowych  i  podmiotów  gospodarczych  o  skutkach  realizacji  ustale  planu.  
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  w  rejonie  ulicy  Boenigka  w  Olsztynie  i  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 czterech rozdzia ach, z czego w 
niniejszym opracowaniu omówiono trzy pierwsze; ostatni, czwarty 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  1 – Przepisy porz dkowe, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 

 Rozdzia  2 – Ustalenia ogólne planu: 
 ustalenie przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami, 
 zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 zasady kszta towania przestrzeni publicznych, 
 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

wspó czesnej, 
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
 zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu, 
 granice i sposoby zagospodarowanie terenów i obiektów podlegaj cych 

ochronie na podstawie przepisów odr bnych, 
 zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ytkowaniu, 
 ustalenia dotycz ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej dla ca ego obszaru w granicach planu, 
 zasady tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów, 
 ustalenia dotycz ce rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, 

 Rozdzia  3 – Ustalenia szczegó owe planu. 
 Rozdzia  4 – Ustalenia ko cowe. 
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1.3.2. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU PLANU 
 

Projekt planu miejscowego obejmuje teren po ony w s siedztwie istniej cej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej wyposa onej w niezb dn  
infrastruktur  techniczn . Obszar obj ty planem miejscowym obejmuje tereny o w pe ni 
wykszta conej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach których d ono do 
uzupe nienia istniej cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej. W zakresie 
infrastruktury  technicznej  obszar  planu  posiada  mo liwo  wyposa enia  w  niezb dne  
sieci, natomiast w zakresie komunikacji - g ówn  o  stanowi ulica Boenigka. 

Ustalenia  planu  spe niaj  wymagania  art.  1  ust  2  –  4  ustawy  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez mi dzy innymi: okre lenie wymaga adu 
przestrzennego w ustalenia szczegó owych dla terenu elementarnego, okre lenie walorów 
architektonicznych i krajobrazowych, poprzez wskazanie zasad ochrony oraz zasad 
kszta towania krajobrazu, okre lenie  wymaga  ochrony rodowiska oraz wymaga  
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej poprzez 
ustalenie zasad ochrony. Dodatkowo uwzgl dniono równie  wymagania ochrony zdrowia 
oraz bezpiecze stwa ludzi i mienia, a tak e potrzeby osób niepe nosprawnych. W 
ustaleniach planu wprowadzono zapisy okre laj ce zasady realizacji zabudowy z 
uwzgl dnieniem bezpo redniego s siedztwa. 
   

1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU 
 

Podstawowym elementem ustale  projektu planu jest okre lenie przeznaczenia 
terenów i warunków ich zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów 
rodowiska w kontek cie rozwoju okre lonych funkcji. W granicach obszaru obj tego 

niniejsz  prognoz  wyznaczono tereny elementarne przeznaczone pod zabudow  
mieszkaniow  wielorodzinn  z us ugami (1MW/U), zabudow  us ugow  z dopuszczeniem 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (2U/MW) i drog  wewn trzn  (3KDW, 4KDW). 

W granicach terenu obj tego projektem planu wprowadzono nast puj ce 
definicje: 

 teren – rozumiany jako fragment obszaru planu o ustalonym przeznaczeniu lub o 
okre lonych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami 
rozgraniczaj cymi i oznaczony symbolem cyfrowym i literowym; 

 przeznaczenie podstawowe - oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, które jest 
przewa aj ce na danym terenie, zarówno w zakresie wykorzystania powierzchni 
jak i kubatury; 

 przeznaczenie dopuszczalne - oznacza przeznaczenie ró ne ni  podstawowe, które 
mo e wspó istnie  z przeznaczeniem podstawowym w sposób nie powoduj cy 
konfliktów lub wyst puje zamiennie, o ile ustalenia szczególne nie stanowi  
inaczej; 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia poza któr  nie mo na sytuowa  
budynków; lini  t  mog  przekracza  balkony i wykusze tych obiektów, jednak nie 
wi cej ni  o 1,5 m; nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycz  lokalizacji 
obiektów ma ej architektury i terenowych urz dze  rekreacyjnych; 

 infrastruktura techniczna – rozumiana jako podziemne, naziemne albo nadziemne 
przewody lub urz dzenia wodoci gowe, kanalizacyjne, ciep ownicze, 
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne; 

 powierzchnia biologicznie czynna - teren biologicznie czynny w rozumieniu 
Rozporz dzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie; 

 obiekt - obiekt budowlany w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane; 
 wysoko  zabudowy  -  nale y  przez  to  rozumie  zewn trzny  pionowy  gabaryt  

obiektu budowlanego, przy czym: a) wysoko  zabudowy wyra ona wysoko ci  
bezwzgl dn , mierzon  w metrach nad poziomem morza, to gabaryt s cy do 
okre lenia maksymalnego wymiaru pionowego obiektu za pomoc  poziomu 

aszczyzny,  której  nie  mo e  przekroczy aden  punkt  tego  obiektu,  a  w  
szczególno ci aden punkt: stropu, ciany, attyki, aden punkt kraw dzi dachu lub 
punkt zbiegu po aci dachowych, ani aden wierzcho ek bry y obiektu. Nie dotyczy 
kominów wentylacyjnych i spalinowych; b) wysoko  zabudowy wyra ona w 
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metrach s y do okre lenia maksymalnego, pionowego wymiaru obiektu, 
liczonego od strony frontu dzia ki, od redniego poziomu terenu przy obiekcie, do 
najwy szego punktu bry y obiektu, jego: stropu, górnej kraw dzi cian 
zewn trznej,  attyki,  gzymsu,  najwy ej  po onej  kalenicy  dachu,  punktu  zbiegu  
po aci dachowych. Nie dotyczy kominów wentylacyjnych i spalinowych; c) w 
przypadku budynków, wysoko  zabudowy wyra ona jest wysoko ci  
bezwzgl dn , wysoko ci  w metrach jak równie  liczb  kondygnacji nadziemnych 
w  rozumieniu  Rozporz dzenia  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  
odpowiada  budynki i ich usytuowanie. Nie dotyczy kondygnacji podziemnych; 

 us ugi nieuci liwe – rozumiane jako us ugi, których oddzia ywanie mie ci si  w 
granicach  dzia ki  do  której  prowadz cy  us ugi  posiada  tytu  prawny,  które  
spe niaj  wymagania sanitarne w ciwe dla przeznaczenia terenu, nie s  
przedsi wzi ciami mog cymi znacz co lub potencjalnie oddzia ywa  na rodowisko 
w rozumieniu przepisów odr bnych; 

 front terenu – rozumiany jako ta cz  terenu, która przylega do drogi lub placu 
przestrzeni publicznej; 

 typ zabudowy – okre la przestrzenne usytuowanie bry y budynku. Na potrzeby 
planu ustala si  nast puj ce typy zabudowy: budynek wolnostoj cy – posiada 
samodzieln  bry  usytuowan  niezale nie od pozosta ej zabudowy; budynek w 
zabudowie pierzejowej– dwie ciany zewn trzne, przylegaj  do s siednich 
budynków,  na  kra cach  jedna,  dwie  stanowi  przedni  (wej ciow )  i  tyln  
elewacj ,  budynki  w zabudowie pierzejowej tworz  ci gi  od dwóch do kilkunastu 
obiektów; 

 rekompozycja – zmiana formy, istniej cego budynku lub jego cz ci  
z dostosowaniem do ustale  zawartych w planie. 
 
W poni szej tabeli zestawiono 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 

Dopuszczalna funkcja 
na danym terenie Rodzaj zabudowy 

Ustalenia obowi zuj ce 
okre laj ce dopuszczalne 

oddzia ywania na rodowisko 
1MW/U 
(pow. 5481,6 m2) 
 

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej z 
us ugami. 

1. Przeznaczenie podstawowe:  
   zabudowa mieszkaniowa   
   wielorodzinna. 
 
2. Przeznaczenie dopuszczalne:       
    us ugi nieuci liwe, procentowy  
    udzia  funkcji dopuszczalnej nie   
    powinien przekracza  30%   
    kubatury obiektu, lokale  
    us ugowe nale y lokalizowa  w  
    poziomie parteru lub 
    poziomie pierwszej kondygnacji 
 

 Maksymalna wysoko  
zabudowy: maksymalnie do 
154,5 npm do 6 kondygnacji 
nadziemnych i nie wi cej ni  
20 m od poziomu ternu, przy 
czym na 30% powierzchni 
zabudowy dopuszcza si  
utworzenie dominanty do 
wysoko ci 157,5 npm do 7 
kondygnacji nadziemnych i 
nie wi cej ni  23m od 
poziomu terenu. 

 Geometria dachów: dachy 
askie. 

 Nale y zachowa  ci g pieszy 
od strony ul. Boenigka, 
wzd  granicy z terenem 
U/MW w kierunku 
po udniowym zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 Nieprzekraczalna linia zabudowy – 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu. 

 Wska nik powierzchni 
zabudowanej - maksymalnie 40% 
powierzchni terenu inwestycyjnego 

 Intensywno  zabudowy: - 
minimalna 0,5 maksymalna 2,60. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w 
rodowisku ustala si  jak dla 

zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

 Udzia  procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej – minimalnie 
30% powierzchni terenu 
inwestycyjnego. 
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2U/MW 
(pow. 1631,1 m2) 
 

Teren zabudowy 
us ugowej z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1. Przeznaczenie podstawowe:  
   zabudowa us ugowa. 
 
2. Przeznaczenie dopuszczalne:       
    funkcja mieszkalna powy ej  
    kondygnacji parteru,  
    procentowy udzia  funkcji  
    dopuszczalnej nie powinien  
    przekracza  50% kubatury  
    obiektu. 
 

 Istniej  na terenie 
zabudow  uznaje si  za 
zgodn  z planem. Dopuszcza 
si  jej: przebudow , 
rozbudow  lub rekompozycj  
zgodnie z ustaleniami planu. 

 Maksymalna wysoko  
zabudowy: maksymalnie do 
148.5npm, do 4 kondygnacji 
nadziemnych jednak nie 
wi cej ni  14 m od poziomu 
terenu. 

 Geometria dachów: dachy 
askie. 

 Dla zespo u minimum trzech 
budynków dopuszcza si  typ 
zabudowy pierzejowej.  

 Dla zabudowy pierzejowej 
dopuszcza si  lokalizacj cian 
budynków bezpo rednio przy 
granicy dzia ki zgodnie z 
przepisami prawa 
budowlanego i warunkami 
technicznymi. 

 Nieprzekraczalna linia zabudowy – 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu. 

 Wska nik powierzchni 
zabudowanej - maksymalnie 60% 
powierzchni terenu inwestycyjnego 

 Intensywno  zabudowy: - 
minimalna 0,5 maksymalna 2,00. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w 
rodowisku ustala si  jak dla 

zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

 Udzia  procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej – minimalnie 
0% powierzchni terenu 
inwestycyjnego. 

3KDW 
(pow. 2200,7 m2) 

Teren drogi wewn trznej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
    droga wewn trzna. 
 

 Teren przeznaczony do 
prowadzenia drogi w celu 
prawid owej obs ugi 
przyleg ych terenów. 

 Dopuszcza si  realizacj  sieci 
uzbrojenia i urz dze  
infrastruktury technicznej. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  
miejsc postojowych oraz 
zieleni urz dzonej. 

 W projekcie zagospodarowania 
terenu, powierzchnie biologicznie 
czynne nale y wyznacza  kieruj c 
si  zasad , aby w pierwszej 
kolejno ci chroni  cenne okazy 
wykszta conej zieleni wysokiej i 
redniej tworz ce grupy drzew lub 

ziele  komponowan . 

4KDW 
(pow. 803,6 m2) 

Teren drogi wewn trznej. 1. Przeznaczenie podstawowe: 
    droga wewn trzna. 
 

 Teren przeznaczony do 
prowadzenia drogi w celu 
prawid owej obs ugi 
przyleg ych terenów. 

 Dopuszcza si  realizacj  sieci 
uzbrojenia i urz dze  
infrastruktury technicznej. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  
miejsc postojowych oraz 
zieleni urz dzonej. 

 W projekcie zagospodarowania 
terenu, powierzchnie biologicznie 
czynne nale y wyznacza  kieruj c 
si  zasad , aby w pierwszej 
kolejno ci chroni  cenne okazy 
wykszta conej zieleni wysokiej i 
redniej tworz ce grupy drzew lub 

ziele  komponowan . 

 
  
 W  granicach  obszaru  obj tego  projektem  planu  w  celu  ochrony  warto ci  
przyrodniczo-krajobrazowych wprowadzono nast puj ce zasady zagospodarowania 
polegaj ce m.in. na: 

 Wprowadzeniu zapisu, e dzia alno  us ugowa nie mo e powodowa  pogorszenia 
warunków zamieszkiwania i u ytkowania s siednich budynków oraz lokali 
przeznaczonych na pobyt ludzi, w szczególno ci mieszkalnych. 

 Wprowadzenie zapisu, e na terenach, gdzie wyst puj  przekroczenia warto ci 
dopuszczalnych poziomów ha asu, wymagane jest zastosowanie rodków ochrony 
przed ha asem, zapewniaj cych w ciwe warunki akustyczne (takich jak np.: 
ziele  izolacyjna, lokalizowanie us ug w parterach budynków z wycofaniem 
kondygnacji mieszkalnych, ekrany akustyczne oraz odpowiednie rozwi zania 
techniczne w budynkach, np. stolarka d wi koszczelna); w przypadku 
zastosowania rodka ochrony akustycznej,  jakim jest  ziele  izolacyjna,  nale y j  
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kszta towa  zgodnie z zasadami kszta towania terenów zieleni izolacyjnej oraz w 
maksymalnym stopniu wykorzystywa  ziele  istniej . 

 Nakazie zachowania w maksymalnym stopniu istniej cej warto ciowej zieleni 
wysokie i zagospodarowywania terenu wokó  drzew w sposób umo liwiaj cy 
naturaln  wegetacj . 

 Wprowadzeniu zapisu o dopuszczeniu uzupe nienia drzewostanu. 
 Zakazie prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w tym 

sk adowisk odpadów; procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych ni  
komunalne  mog  odbywa  si  jedyne  na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  o  
odpadach. 

 Wprowadzenie zapisu, e zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
okre laj  w ciwe uchwa y Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia 
szczegó owych zasad utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Olsztyn, 

ce aktem prawa miejscowego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 Zakazie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 

2000m².  
 Zakazie stosowania jaskrawej, intensywnej kolorystyki elewacji oraz dopuszcza si  

uzupe nienie elementami drewna, ceg y, szk a, stali, ceramiki. 
 Zakazie grodzenia za wyj tkiem boisk i placów zabaw dla dzieci. 
 Nakazie dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób z ograniczon  

sprawno ci , w tym dla osób niepe nosprawnych. 
 Zakazie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego, za wyj tkiem zaplecza budowy oraz zakaz 
tymczasowego zagospodarowania i urz dzania terenów. 

 Nakazie odprowadzenia cieków bytowych z budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi  na  sta y  lub  czasowy  pobyt  ludzi  -  do  miejskiej  kanalizacji  
sanitarnej; cieki z us ug gastronomicznych przed odprowadzeniem do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej, nale y podda  podczyszczeniu w separatorze t uszczu.  

 Nakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z istniej cych i 
projektowanych powierzchni szczelnych ulic i parkingów do sieci kanalizacji 
deszczowej, po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji 
ropopochodnych, z uwzgl dnieniem miejscowej retencji; zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych z pozosta ych powierzchni szczelnych i utwardzonych 
(dachy, tarasy, ci gi piesze, itp.) w granicach nieruchomo ci. Nale y ograniczy  
stosowanie powierzchni szczelnych, poprzez u ycie materia ów i technologii 
ograniczaj cych  odp yw  wody  deszczowej  w  celu  zapobiegania  zmniejszeniu  
naturalnej retencji w zlewni. W przypadku braku takiej mo liwo ci dopuszcza si  
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z uwzgl dnieniem 
miejscowej retencji. 

 Nakazie zaopatrzenia w wod  istniej cej i projektowanej zabudowy z istniej cej i 
projektowanej sieci wodoci gowej, przy uwzgl dnieniu przepisów dotycz cych 
zaopatrzenia w wod  do celów przeciwpo arowych. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  zaopatrzenie  w  gaz  przewodowy  mo na  realizowa  z  
istniej cej sieci gazowej niskiego lub redniego ci nienia poprzez jej rozbudow ; 
nale y zachowa  normatywne odleg ci projektowanych obiektów i urz dze  od 
sieci gazowej, na podstawie w ciwych przepisów. Zapewnienie technicznych 
pasów eksploatacyjnych dla istniej cego i projektowanego uzbrojenia oraz stref 
kontrolowanych sieci gazowej jest obowi zuj ce dla ca ego planu. Zapewnienie 
pasów eksploatacyjnych oraz stref kontrolowanych sieci gazowej obowi zuje 
równie  przy projektowaniu i realizacji trwa ych elementów zagospodarowania 
terenu w postaci tarasów, ma ej architektury, ogrodze , urz dze  sportowo-
rekreacyjnych, ogródków kawiarnianych, drzew i ro linno ci o rozbudowanych 
systemach korzeniowych, itp. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  adaptuje  si  istniej ce  sieci  i  urz dzenia  
elektroenergetyczne; zaopatrzenie w energi  elektryczn  nale y realizowa  z 
istniej cej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej. 

 Wprowadzenie zapisu, e zaopatrzenie odbiorców w cza telefoniczne nale y 
realizowa  z istniej cej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej  zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 
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 Wprowadzeniu zapisu, e zaopatrzenie w ciep o projektowanej zabudowy nale y 
realizowa , w pierwszej kolejno ci, w oparciu o zasilanie z miejskiego systemu 
ciep owniczego; dopuszcza si  rozwi zania indywidualne w oparciu o 
niskoemisyjne systemy ogrzewania. 

 Wyznaczeniu nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu zgodnie z 
którymi nale y realizowa  now  zabudow  oraz rozbudowy budynków 
istniej cych. 

 Okre leniu parametrów i wska ników okre laj cych zasady kszta towania 
zabudowy takie jak: wska nik maksymalnej powierzchni zabudowy, wska nik 
intensywno ci zabudowy, minimalny udzia  procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalna wysoko  zabudowy, gabaryty obiektów. 

 Nakazie zabezpieczenia minimalnej liczby miejsc postojowych zlokalizowanych w 
granicach terenu inwestycji, w tym na parkingach otwartych i wbudowanych w 
zabudow  zgodnie ze wska nikami dla poszczególnych funkcji. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  teren  obj ty  opracowaniem  po ony  jest  w  zasi gu  
udokumentowanego G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Subzbiornik Warmia 
nr 205 oraz G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Olsztyn (zbiornik 
mi dzymorenowy Olsztyn) nr 213. 
W ustaleniach dotycz cych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji  okre lono,  e  powi zanie  terenu  opracowania  z  zewn trznym  uk adem  
komunikacyjnym odbywa si  poprzez istniej cy uk ad dróg z ul. Ignacego Krasickiego, 
przez ul. Jana Boenigka do ul. Biskupa Tomasza Wilczy skiego. W planie ustalono 
realizacj cie ek rowerowych na terenach wyznaczonych ulic, placów, terenów zieleni 
oraz  ci gów  pieszych  skoordynowanych  z  systemem  dróg  rowerowych,  okre lonym  w  
Programie budowy dróg rowerowych w Olsztynie lub jego aktualizacji. 

Na  obszarze  obj tym  projektem  planu  wyznaczono  przestrze  publiczn  która  
stanowi droga publiczna oznaczona symbolem KDW. 
 
 

1.4. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU OBSZARU – RÓ NICE POMI DZY OBOWI ZUJ CYM  
PLANEM A PROJEKTEM PLANU 

 
OBOWI ZUJ CY PLAN 

POD NAZW : 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY  

UL. BOENIGKA W OLSZTYNIE  
– „NIEBIESKI PARASOL”  

 
uchwalony Uchwa  Nr VII/61/11 

 Rady Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2011 roku 
 

PROJEKT PLANU 
POD NAZW : 

 
 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
W REJONIE ULICY BOENIGKA W OLSZTYNIE  

Oznaczenie w 
planie Przeznaczenie terenu Oznaczenie w 

planie Przeznaczenie terenu 

1UH Teren us ug handlu. 1MW/U Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami. 

2UH Teren us ug handlu. 2U/MN 
Tereny zabudowy  us ugowej z 
dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej. 

KDD Tereny dróg dojazdowych 3KDW Tereny dróg wewn trznych. 

KDW Tereny dróg wewn trznych. 
4KDW Tereny dróg wewn trznych. 

1MW/U Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami. 

 
 
1.5. 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   
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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. 

Uk ad  w owy  województwa  tworzy  sie  równomiernie  rozmieszczonych  49  
miejskich o rodków osadniczych. Miasta charakteryzuj  si  wielofunkcyjno ci , gdzie 
oprócz osadnictwa, rozwijaj  si  funkcje administracyjne, us ugowe i produkcyjne.  
W hierarchii osadniczej w województwie najwa niejszy jest Olsztyn, który jest o rodkiem 
wojewódzkim wzmacnianym przez o rodek regionalny – Elbl g oraz subregionalny – E k. 
Trzy ww. najwi ksze miasta województwa s  nasycone wszystkimi funkcjami typowo 
miejskimi i posiadaj  dobrze rozwini ty potencja  gospodarczy. Struktur  osadnicz  
wzmacniaj  o rodki ponadlokalne I rz du i II rz du, a uzupe niaj  o rodki lokalne. 

rodek wojewódzki Olsztyn stanowi o rodek krajowy pe ni cy niektóre funkcje 
metropolitalne, w którym nast puje koncentracja funkcji o znaczeniu mi dzynarodowym i 
krajowym,  nale y  do  podstawowej  sieci  powi za  funkcjonalnych  miast;  jako  stolica  
regionu  koncentruje  ró norodne  funkcje  –  siedziba  administracji  pa stwowej  i  
samorz dowej, mie ci wyspecjalizowane formy lecznictwa, instytucje kultury, 
koncentruje liczne obiekty us ugowe, handlowe o wiatowe o zasi gu regionalnym; jest to 

ówny o rodek wzrostu gospodarczego w regionie, charakteryzuje si  znacznym 
potencja em gospodarczym; o rodek naukowy z potencja em naukowo-badawczym. 

Uk ad liniowy to system powi za  funkcjonalno-przestrzennych oparty na uk adzie 
wybranych  dróg  w  województwie,  cz cy  si  z  krajowym  i  europejskim  systemem  
drogowym. Tworz  go najwa niejsze drogi krajowe i droga wojewódzka charakteryzuj ce 
si  najwi kszymi nat eniami ruchu drogowego (transport towarów, transport ludzi, w 
tym  tranzyt).  Si a  i  kierunek  powi za  zosta a  okre lona  przez  wielko  nat  
wynikaj  m.in. z czasu przejazdu, dost pno ci komunikacyjnej, odleg ci mi dzy 
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rodkami, ich funkcji i znaczenia. Uk ad liniowy jest oparty na drogach krajowych: nr 16 
(docelowo S5 i 16/S16) stanowi cych równole nikow  o  województwa oraz drogach 
krajowych nr: 7, 15, 22, 51, 53, 57, 58, 59, 63, 65 i drodze wojewódzkiej nr 610. 
Najsilniejsze  powi zania  wyst puj  w  cz ci  zachodniej  województwa  w  obr bie  drogi  
krajowej  nr  7  i  cz ci  centralnej  w  obr bie  drogi  krajowej  nr  51  (relacja  Olsztyn  –  
Olsztynek) oraz drogi krajowej nr 16 w pasie od Ostródy do Mr gowa. 

Uk ad strefowy tworz  trzy rozci gaj ce si  równole nikowo strefy 
charakteryzuj ce si  ró nymi uwarunkowaniami fizyczno-geograficznymi oraz 
dominuj cym sposobem u ytkowania i zagospodarowania terenów. Miasto Olsztyn 
po one  jest  w  Strefie  II  obejmuj  centraln  cz  województwa  obejmuj  pas  
pojezierzy wyró niaj cy si  znacznym udzia em wód powierzchniowych i kompleksów 
le nych, urozmaicon  rze  terenu oraz wewn trznie zró nicowanymi warto ciami 
ekologicznymi. Strefa rozci ga si  od Pojezierza I awskiego poprzez Pojezierze 
Olszty skie, Pojezierze Mr gowskie, Krain  Wielkich Jezior Mazurskich do Pojezierza 

ckiego. Obszar cechuje wielofunkcyjno  z silnie rozwini  funkcj  turystyczn  w 
obr bie jezior.  

Miasto Olsztyn wyró nia si  wysokimi walorami i warto ciami kulturowymi na tle 
województwa i kraju z uwagi na zachowan  w dobrym stanie tkank  urbanistyczn , du e 
walory turystyczne, a tak e du y potencja  ekonomiczny.  

Miasto Olsztyn wraz z gminami bezpo rednio z nim s siaduj cymi wchodzi w sk ad 
Miejskiego  Obszaru  Funkcjonalnego  O rodka  Wojewódzkiego  Olsztyn  (zwany  MOF  OW  
Olsztyna, MOF).  W KPZK 2030 miejski obszar funkcjonalny definiowany jest jako uk ad 
osadniczy ci y przestrzennie z ony z odr bnych jednostek administracyjnych, który 
obejmuje  zwarty  obszar  miejski  oraz  powi zan  z  nim  funkcjonalnie  stref  
zurbanizowan . Celem wyznaczenia miejskiego obszaru funkcjonalnego o rodka 
wojewódzkiego jest wzmacnianie jego funkcji metropolitalnych dla zapewnienia bardziej 
równomiernego rozwoju kraju,  opieraj cego si  na policentrycznej  sieci  g ównych miast  
Polski. Wsparcie rozwoju funkcji metropolitalnych Olsztyna obejmowa  ma wzmacnianie i 
dywersyfikacj  funkcji gospodarczych, wzmacnianie potencja u badawczo-naukowego, 
dostosowywanie struktury przestrzennej i funkcjonalnej do potrzeb rozwojowych 
gospodarki  opartej  na  wiedzy  i  innowacyjno ci  oraz  wspieranie  biznesu  i  nauki.  KPZK  
2030 przewiduje,  i  w perspektywie do 2030 r.  Olsztyn wzmocni  swoj  pozycj  w sieci  
osadniczej;  b dzie  równie ,  wraz  ze  stref  podmiejsk ,  obszarem  o  jednym  z  
najwi kszych przyrostów liczby ludno ci. 

Struktura przestrzenna miasta zosta a okre lona jako dwubiegunowa, oparta z 
jednej  strony  na  starej  cz ci  miasta  ( ródmie cie,  Zatorze),  a  z  drugiej  na  nowych  
osiedlach mieszkaniowych pe ni cych funkcje „sypialni” (Nagórki, Jaroty, Pieczewo). W 
mie cie wyodr bniaj  si  strefy o dominuj cych funkcjach, wyznaczone na podstawie 
sposobu zainwestowania, istniej cych warunków przyrodniczych oraz historycznie 
ukszta towanej struktury przestrzennej. W cz ci centralnej miasta wyró nia si  strefa 
ródmiejska (intensywna zabudowa mieszkaniowo-us ugowa). Od wschodu przylega do 

niej strefa zabudowy produkcyjnoprzemys owej i us ugowej, a z pozosta ych stron strefy 
zabudowy mieszkaniowej z us ugami towarzysz cymi. Strefy mieszkaniowe tworz  
zwarte kompleksy w cz ci po udniowej (przewaga zabudowy wielorodzinnej), centralnej i 
zachodniej (z dominuj cym udzia em zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). W 
po udniowej cz ci miasta wyró nia si  strefa zabudowy us ugowo-mieszkaniowej (tzw. 
strefa Uniwersytetu Warmi sko-Mazurskiego). Szczególny udzia  w strukturze miasta 
maj  strefy  o  funkcji  przyrodniczej,  krajobrazowej  i  rekreacyjnej;  zaliczaj  si  do  nich  
strefy le na (kompleks Lasu Miejskiego) oraz wód powierzchniowych (jezior) z 
otoczeniem (jeziora: Ukiel, Redykajny i Tyrsko, Kortowskie, Skanda). 

Plan województwa warmi sko-mazurskiego realizowany b dzie mi dzy innymi 
poprzez uwzgl dnianie jego ustale  w studiach uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 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.: Kszta towanie i wzmacnianie 
zrównowa onej struktury sieci osadniczej oraz rozwój o rodków osadniczych; 
Porz dkowanie ró nych elementów i funkcji przestrzeni oraz zachowanie harmonii mi dzy 
nimi jako niezb dny wyznacznik równowa enia rozwoju; Usprawnienie systemu 
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planowania przestrzennego; Budowanie wiadomo ci spo ecznej dotycz cej stanu adu 
przestrzennego i jego znaczenia dla jako ci ycia cz owieka; Ochrona rodowiska 
kszta tuj cego warunki ycia cz owieka; Sprawnie funkcjonuj ce systemy zaopatrzenia w 
wod  w ca ym województwie; Sprawnie funkcjonuj ce systemy utylizacji cieków w 
oparciu o wysokosprawne technologie w ca ym województwie; Zwi kszanie wytwarzania 
energii z OZE. 
 
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.  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. Zapewnia ci  dzia  zwi zanych 
z tworzeniem warunków zrównowa onego rozwoju województwa, jest kontynuacj  i 
rozszerzeniem planów okre lonych w Programie Ochrony rodowiska Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego na lata 2011–2014 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 
2015–2018. 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:  1.  Ochrona  klimatu  i  jako ci  powietrza.   
2. Zagro enia ha asem. 3. Pola elektromagnetyczne. 4. Gospodarowanie wodami.  
5. Gospodarka wodno- ciekowa. 6. Zasoby geologiczne. 7. Gleby. 8. Gospodarka 
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 9. Zasoby przyrodnicze. 10. Zagro enia 
powa nymi awariami. 

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

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

o Obszar – Gospodarowania wodami, Kierunek – utrzymanie dobrego stanu 
ilo ciowego i chemicznego wód podziemnych, Kierunek – doskonalenie 
planowania przestrzennego. 

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

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

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

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

czenie  si  województwa  (formalne  i  jako ciowe)  do  g 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. 

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 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.  
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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. 
 
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 . 

Krajowy  Program  Ochrony  Powietrza  do  roku  2020  (z  perspektyw  do  2030)  
(KPOP) obowi zuje od 1 pa dziernika 2015 r. Jest to dokument strategiczny, którego 

ównym celem jest poprawa jako ci ycia Polaków, w tym szczególnie ochrona ich 
zdrowia i warunków ycia, z uwzgl dnieniem ochrony rodowiska oraz z jednoczesnym 
zachowaniem zasad zrównowa onego rozwoju. Cel g ówny Programu b dzie realizowany 
poprzez okre lenie celów szczegó owych oraz wskazanie kierunków interwencji, które 
spowoduj  przezwyci enie barier hamuj cych efektywn  realizacj  programów ochrony 
powietrza, przez co przyczyni  si  do poprawy stanu jako ci powietrza w Polsce. 

Wyzwaniem dla Polski, w pierwszej kolejno ci, jest osi gni cie poziomów 
dopuszczalnych ustanowionych dla py ów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu, poprzez realizacj  dzia  naprawczych okre lonych w 
obowi zuj cych programach ochrony powietrza, a w rezultacie osi gni cie poprawy 
jako ci  powietrza  na  terenie  ca ego  kraju,  w  szczególno ci  w  obszarach,  na  których  
wyst puj  du e skupiska ludno ci, a jednocze nie notuje si  najwy sze st enia 
zanieczyszcze  powietrza. W ciwa jako  powietrza, zgodnie z prawodawstwem 
krajowym i unijnym, powinna zosta  osi gni ta do 2020 r. W perspektywie do 2030 r. 
powinny natomiast  zosta  standardy jako ci  powietrza na poziomach okre lonych przez 
wiatow  Organizacj  Zdrowia (WHO). 

Krajowa strategia dzia  zmierzaj cych do przywrócenia i utrzymania co najmniej 
standardów jako ci powietrza opiera si  na ni ej wskazanych kierunkach dzia :  
1. Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jako ci powietrza poprzez skonsolidowanie 
dzia  na szczeblu krajowym oraz powo anie Partnerstwa na rzecz poprawy jako ci 
powietrza. 2. Stworzenie ram prawnych sprzyjaj cych realizacji efektywnych dzia  
maj cych na celu popraw  jako ci powietrza. 3. 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. 4. Rozwój i 
rozpowszechnienie technologii sprzyjaj cych poprawie jako ci powietrza. 5. Rozwój 
mechanizmów kontrolowania róde  niskiej emisji sprzyjaj cych poprawie jako ci 
powietrza. 6. Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjaj cych poprawie 
jako ci powietrza. 

Realizacja dzia  na poziomie krajowym b dzie skutkowa  w pierwszej kolejno ci 
wprowadzeniem mo liwo ci zastosowania nowych narz dzi poprawy jako ci powietrza, 

ównie  przez  zmiany  legislacyjne  oraz  organizacyjne,  które  umo liwi  podj cie  na  
poziomie wojewódzkim i lokalnym efektywnych dzia  okre lonych w programach 
ochrony powietrza. Wsparcie finansowe dla dzia  maj cych na celu popraw  jako ci 
powietrza,  w  tym  szczególnie  dzia  dotycz cych  redukcji  emisji  z  sektora  bytowo-
komunalnego oraz transportu, a tak e dzia  promuj cych bezemisyjne odnawialne 
ród a energii b dzie skutkowa  trwa ym obni eniem tzw. t a zanieczyszcze . W ród 
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dzia  naprawczych  d ugoterminowych  (do  roku  2030)  mo liwych  do  podj cia  na  
szczeblu gminnym wymieniono m.in. Wprowadzenie uchwa  stref ograniczonej emisji 
transportowej, Realizacja PGN, Podniesienie wiadomo ci spo ecznej na temat 
wykorzystania i zalet budownictwa pasywnego, Budowa parkingów typu Park&Ride oraz 
Park&Bike, Rozwój i modernizacja ciep a systemowego. 

W 2016 roku Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego przyj  Uchwa   
Nr  XIX/446/16  z  dnia  30  sierpnia  2016  r.  w  sprawie  okre lenia  Programu ochrony 
powietrza  dla  strefy  miasto  Olsztyn  ze  wzgl du  na  przekroczenie  poziomu  
dopuszczalnego py u PM10. Program ochrony powietrza jest dokumentem, który 
wskazuje istotne powody ( ród a) wyst powania przekrocze  zanieczyszcze  powietrza 
py em zawieszonym PM10 oraz okre la skuteczne i mo liwe do zrealizowania dzia ania, 
których  wdro enie  spowoduje  obni enie  poziomu  zanieczyszcze  co  najmniej  do  
poziomów dopuszczalnych. G ównym celem sporz dzenia i wdro enia Programu ochrony 
powietrza  jest  przywrócenie  naruszonych  standardów  jako ci  powietrza,  a  przez  to  
poprawa  warunków  ycia  mieszka ców,  podwy szenie  standardów  cywilizacyjnych  oraz  
lepsza jako ycia w mie cie.  Program opracowany zosta  na podstawie danych za rok 
2014 (dane emisyjne, meteorologiczne, itp.), natomiast realizacj  zaproponowanych 
dzia  naprawczych przewidziano na 10 lat – do 31.12.2025 r. Zgodnie z ocen  roczn  
za rok 2014, w wyniku klasyfikacji stref z uwzgl dnieniem kryteriów ochrony zdrowia dla 
py u  zawieszonego  PM10,  strefa  miasto  Olsztyn  zosta a  zakwalifikowana  do  klasy  C.  w  
dokumencie wskazano, e  w przypadku niepodejmowania adnych dodatkowych dzia , 
poza tymi,  których realizacja wynika z przepisów prawa, w strefie  miasto Olsztyn 2025 
roku,  st enia  py u  zawieszonego  PM10  nie  zmieni  si  w  sposób  istotny.  Prognoza  
st  na  rok  zako czenia  Programu  ochrony  powietrza  (2025  r.)  wskazuje,  i  na  
obszarze strefy miasto Olsztyn, po realizacji dzia  naprawczych, nie b  wyst powa y 
obszary  narusze  standardów  jako ci  powietrza  w  zakresie  zanieczyszczenia  py em  
zawieszonym PM10. W zakresie emisji ze róde  komunikacyjnych (która w mie cie 
przewa a),  prognozuje  si  istotny  wzrost  emisji  z  tego  sektora  –  prognozowany  przez  
GDDKiA wzrost nat enia ruchu do 2025 r., dla Olsztyna wynosi oko o 31,4%. Planowane 
zmiany  w  organizacji  ruchu,  w  tym  wyprowadzenie  cz ci  ruchu  w  wyniku  budowy  
obwodnicy po udniowej oraz sukcesywne ograniczanie ruchu w ródmie ciu, rozbudowa 
transportu tramwajowego, wymiana taboru autobusowego na niskoemisyjny, rozbudowa 
ITS i rozbudowa systemu cie ek rowerowych, wp yn  jednak na do  znacz ce obni enie 
emisji  py u  z  tego  ród a.  Ponadto  zak ada  si  sukcesywn  wymian  floty  pojazdów  w  
mie cie,  co  równie  wp ynie  na  obni enie  emisji  py u  wskutek  obni enia  emisji  ze  
spalania  paliw  w  silnikach.  Tak  wi c,  prognozowany  wzrost  emisji  py u  zawieszonego  
PM10, b cy efektem wzrostu ruchu, b dzie niwelowany przez wy ej opisane dzia ania 
w zakresie komunikacji, a wr cz dzia ania te wp yn  na sukcesywne obni anie st  
py u zawieszonego PM10 w strefie. 

Dzia ania kierunkowe zmierzaj ce do przywrócenia standardów jako ci powietrza 
w  zakresie  py u  zawieszonego  PM10  s  to  wszelkie  dzia ania,  których  wdra anie  
spowoduje obni enie emisji py u zawieszonego PM10, 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 codziennej praktyki. Uchwalenie projektu planu pozwala na podejmowanie 
dzia  w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej i liniowej tj.: rozbudowa 
centralnych systemów zaopatrzenia w energie ciepln , zmiana paliwa na inne o mniejszej 
zawarto ci popio u lub zastosowanie energii elektrycznej, wzgl dnie indywidualnych 
róde  energii odnawialnej, kanalizowanie ruchu tranzytowego z omini ciem cz ci 

centralnych  miasta  i  stref  zamieszkania,  tworzenie  stref  ograniczonego  ruchu  i  stref  
uspokojonego ruchu, rozwój systemu tras rowerowych i infrastruktury rowerowej, 
stosowanie przy modernizacji  dróg i  parkingów materia ów i  technologii  gwarantuj cych 
ograniczenie  emisji  py u  podczas  eksploatacji,  budowa  systemu  parkingów  P&R  oraz  
parkingów buforowych wraz z systemem informacji o zaj to ci miejsc postojowych, 
wspieranie  rozwi za  proekologicznych  w  zakresie  transportu  (np.  wspieranie  stacji  
adowania pojazdów elektrycznych. 

W 2013 roku Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego przyj  Uchwa   
Nr XXXI/614/13 z dnia 28 pa dziernika 2013 r. w sprawie okre lenia Programu ochrony 
powietrza  ze  wzgl du  na  przekroczenia  poziomu  docelowego  bezno(a)pirenu  dla  strefy  
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miast Olsztyn. Program Ochrony Powietrza jest dokumentem który, wskazuje istotne 
powody ( ród a) wyst powania przekrocze  zanieczyszcze  powietrza benzo(a)pirenem 
oraz okre la skuteczne i mo liwe do zrealizowania dzia ania, których wdro enie 
spowoduje obni enie poziomu zanieczyszcze  co najmniej do poziomu docelowego. 

ównym celem sporz dzenia i wdro enia Programu Ochrony Powietrza jest przywrócenie 
naruszonych standardów jako ci powietrza, a przez to poprawa warunków ycia 
mieszka ców, podwy szenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsza jako ycia w 
mie cie. Realizacja zada  wynikaj cych z Programu Ochrony Powietrza ma na celu 
zmniejszenie  st enia  substancji  zanieczyszczaj cej  w  powietrzu  w  danej  strefie  do  
poziomu docelowego i utrzymywania go na takim poziomie. 

Uchwalenie projektu planu pozwala na podejmowanie dzia  naprawczych 
maj cych  na  celu  przywrócenie  standardów  jako ci  powietrza  w  zakresie  st  B(a)P  
poprzez obni enie emisji z ogrzewania indywidulanego. 
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA OLSZTYN DO ROKU 2020. 

Program Ochrony rodowiska dla Miasta Olsztyna jest narz dziem realizacji 
polityki ochrony rodowiska miasta i opracowany zosta  na podstawie dokumentów 
okre laj cych strategi  rozwoju kraju, województwa i powiatu, strategii zintegrowanych, 
dokumentów programowych, aktów prawnych z zakresu ochrony rodowiska, dost pnych 
informacji o stanie rodowiska i jego zagro eniach oraz przewidywanych ród ach 
finansowania zada  opisanych w Programie. 

W Programie przewidziano 149 zada  do realizacji przez ró nej podmioty przy 
ró nym zapotrzebowaniu na rodki finansowe. W ramach obszaru „ochrona klimatu i 
jako ci powietrza” przewidziano m.in. modernizacj  systemu drogowego MOF Olsztyna 
oraz modernizacja systemu grzewczego miasta. Realizacja zada  w obszarach 
„gospodarka wodno- ciekowa” i „gospodarowanie wodami” obejmuje dzia ania zwi zane z 
ochron  gleb  i  wód  powierzchniowych  przed  zanieczyszczaniem  ciekami  oraz  
zwi kszeniem retencji wód powierzchniowych. S  to g ównie zadania uj te w aktualizacji 
KPO K,  zwi zane  z  budow  i  remontami  oczyszczalni  cieków  oraz  rozwojem  sieci  
kanalizacyjnych w aglomeracjach, a tak e na terenach wiejskich. Zadania realizacyjne w 
obszarach „zasoby geologiczne”, „gleby” oraz „zasoby przyrodnicze” obejmuj  g ównie 
dzia ania zwi zane z ochron  zasobów: cennych siedlisk przyrodniczych i zagro onych 
gatunków, walorów krajobrazu oraz rozwojem terenów zielonych w obszarach miejskich. 
Koszty realizacji dzia  w obszarze „gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów”  obejmuj  dzia ania  w  sferze  zmniejszenia  ilo ci  wytwarzanych  oraz  
sk adowanych  odpadów,  w  tym  zwi kszenia  zakresu  odzysku  i  recyklingu  odpadów,  a  
tak e w zakresie unieszkodliwiania odpadów. 

Analizowany projekt planu wpisuje si  w nast puj ce cele, kierunki i interwencje 
okre lone w Programie Ochrony rodowiska dla Miasta Olsztyna: 

 Gospodarowanie wodami – poprawa stanu/ potencja u ekologicznego wód 
powierzchniowych; utrzymanie dobrego stanu ilo ciowego i chemicznego wód 
podziemnych. 

 Gospodarka wodno- ciekowa – zaopatrzenie ludno ci w wod ; utrzymanie dobrej 
jako ci wody przeznaczonej do spo ycia; oszcz dnego gospodarowanie wod ; 
budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych. 

 Ochrona gleb – zapewnienie w ciwego sposobu u ytkowania powierzchni ziemi. 
 Zmniejszenie ilo ci odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez 

sk adowanie – zbiórka odpadów. 
 Utrzymanie wysokiego poziomu czysto ci rodowiska – zapobieganie 

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi oraz patologiom w zakresie zagospodarowania 
odpadów. 

 
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 
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utrzymania zintegrowanej i wystarczaj cej sieci instalacji gospodarowania odpadami, 
spe niaj cych wymagania ochrony rodowiska. 

WPGO 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; wyeliminowanie praktyk nielegalnego 
post powania z odpadami; wysoka wiadomo  ekologiczna mieszka ców województwa.  

Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu gospodarki odpadami 
województwa (…), poniewa  przewiduje, e gospodarowania odpadami komunalnymi 
okre laj  w ciwe uchwa y Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia szczegó owych 
zasad utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Olsztyn, b ce aktem prawa 
miejscowego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Ponadto w projekcie planu 
wprowadzono zakaz prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w 
tym sk adowisk odpadów; procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych ni  
komunalne mog  odbywa  si  jedyne na zasadach okre lonych w przepisach o odpadach. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA. 
   W Regulaminie (…) okre lono szczegó owe zasady utrzymania czysto ci i porz dku 
na terenie gminy Olsztyn, 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;  
 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; 
 wymagania  odno nie  utrzymywania  zwierz t  gospodarskich  na  terenach  

wy czonych z produkcji rolniczej; 
 wyznaczenie  obszarów  podlegaj cych  obowi zkowej  deratyzacji  i  terminy  jej  

przeprowadzania. 
Analizowany  projekt  planu  jest  zgodny  z  przepisami  Regulaminu  utrzymania  

czysto ci  i  porz dku  na  terenie  miasta  Olsztyna,  poniewa  wprowadzono  zapis,  e  
gospodarowania odpadami komunalnymi okre laj  w ciwe uchwa y Rady Miasta 
Olsztyna w sprawie ustalenia szczegó owych zasad utrzymania czysto ci i porz dku na 
terenie  Gminy  Olsztyn,  b ce  aktem  prawa  miejscowego,  zgodnie  z  obowi zuj cymi  
przepisami. Ponadto w projekcie planu wprowadzono zakaz prowadzenia dzia alno ci 
zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w tym sk adowisk odpadów; procesy odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów innych ni  komunalne mog  odbywa  si  jedyne na zasadach 
okre lonych w przepisach o odpadach. 
 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA – OLSZTYN 2020. 

Wizja rozwoju Olsztyna w 2020 r. to Olsztyn – nowoczesna aglomeracja z dobrze 
rozwini tymi funkcjami metropolitalnymi, tworzona przez unikatowe rodowisko 
przyrodnicze, wyj tkow  jako ycia i konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. 
 Strategia rozwoju Olsztyna okre la cztery cele strategiczne Miasta: A. Wzrost 
poziomu  kapita u  spo ecznego.  B.  Wzrost  nap ywu  kapita u  inwestycyjnego.  C.  Wzrost  
innowacyjno ci. D. Rozwój funkcji metropolitalnych.  
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Uchwalenie omawianego planu miejscowego wpisuje si  w przytoczon  wizj , 
poniewa  pozwoli na realizacj  celów strategicznych i operacyjnych przyj tych w 
Strategii Rozwoju Miasta Olsztyn. 
 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA OLSZTYNA. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest strategicznym dokumentem, który wyznacza 
kierunki rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Olsztyna na lata 2014 – 2020, w 
zakresie dzia  inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport 
publiczny i prywatny, budownictwo i mieszkalnictwo, gospodarka przestrzenna, 
energetyka i o wietlenie, gospodarka odpadami, gospodarka wodno- ciekowa oraz 
informacja i edukacja. 

Celem PGN osi gni cie celów okre lonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym 
(tzw.  pakiet  3x20)  do  2020  r.  tj.:  redukcji  emisji  gazów  cieplarnianych  o  20%;  
zwi kszenia udzia u odnawialnych róde  energii do 20%; redukcja energii finalnej 
poprzez podniesienie efektywno ci energetycznej o 20%. 

PGN  dla  miasta  Olsztyna  zosta  opracowany  w  celu  przedstawienia  koncepcji  
dzia  s cych  poprawie  jako ci  powietrza  na  terenie  miasta  Olsztyna,  w  tym  
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i ograniczenia niskiej emisji poprzez 
zwi kszenie wykorzystania odnawialnych róde  energii oraz redukcj  zu ycia energii 
finalnej i poprawy efektywno ci energetycznej. 

Do skutecznej  realizacji  w/w zada  wyznaczono cele szczegó owe i  priorytety (w 
obszarach dzia ). W ramach priorytetów wyznaczono zadania (realizuj ce konkretne 
cele szczegó owe). Cel szczegó owy 1. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020. 
Cel  szczegó owy  2.  zmniejszenie  zu ycia  energii  do  2020  roku.  Cel  szczegó owy  3:  
zwi kszenie wykorzystania energii ze róde  odnawialnych do 2020 roku. 
W zwi zku ze zidentyfikowanymi obszarami problemowymi na terenie Miasta, które 
stanowi : budownictwo i mieszkalnictwo, jako  powietrza oraz transport, jako 
najistotniejsze  i  priorytetowe  nale y  uzna  dzia ania  w  obszarach:  Obszar  1  –  
wykorzystanie  alternatywnych  róde  energii.  Obszar  2  –  efektywna  produkcja  i  
dystrybucja  energii.  Obszar  3  –  ograniczenie  emisji  w  budynkach.  Obszar  4  –  
Niskoemisyjny transport. 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wpisuje  si  w  Obszar  1.  Wykorzystanie  alternatywnych  róde  energii  oraz  Obszar  3.  
Ograniczenie emisji w budynkach.  
 
STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLSZTYNA. 

Obszar obj ty projektem planu zgodnie ze Studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  Olsztyna  po ony  jest  w  Strefie  funkcjonalnej  M9   
(strefa mieszkaniowa Nagórki, Jaroty, Pieczewo). W granicach strefy wyznaczono:  
Obszary:  

 mieszkalnictwa o wysokiej intensywno ci z dominuj  zabudow  wielorodzinn , 
 mieszkalnictwa o redniej intensywno ci z przewag  zabudowy jednorodzinnej, 
 us ug ogólnomiejskich – redniej i niskiej intensywno ci, 
 us ug ogólnomiejskich i mieszkalnictwa wielorodzinnego z us ugami o wysokiej 

intensywno ci, 
 koncentracji us ug komercyjnych, 
 rozmieszczenia Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych, 
 zieleni urz dzonej, parkowej, izolacyjnej. 

Tereny: 
 lasów ochronnych; 

Elementy systemów: 
 transportowego, 
 infrastruktury technicznej, 
 miejskiego systemu rodowiska naturalnego. 

Celami  polityki  przestrzennej  w  Strefie  M10  jest  m.in.  Utrzymanie  podstawowej  
funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z us ugami 
podstawowymi: szko ami, obiektami kultury, o rodkami zdrowia, placami za-baw, 
lokalnymi centrami us ugowymi oraz urz dzon  zieleni  z obiektami sportu i rekreacji; 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W REJONIE ULICY BOENIGKA W OLSZTYNIE  

 

20 

realizowanie nowej zabudowy mieszkalnictwa wielorodzinnego wy cznie na wolnych, 
niezabudowanych terenach; ograniczenie zwi kszenia intensywno ci zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach ju  zagospodarowanych wy cznie do 
niezb dnych przekszta ce ; dopuszczenie przebudowy istniej cych zespo ów 
mieszkaniowych zalecane w ramach zintegrowanych dzia  zwi zanych z 
przekszta ceniem ca ych zespo ów zabudowy z zachowaniem czytelnego uk adu 
funkcjonalnego; uzupe nienie obszarów o podstawowe us ugi nieuci liwe w zakresie 
handlu i gastronomi, kultury, s by zdrowia, opieki nad dzie mi, osobami starszymi i 
niepe nosprawnymi itp.; dzia anie na rzecz poprawy warunków zamieszkania przez 
podnoszenie standardów technicznych i walorów architektonicznych istniej cych 
budynków. 

 
 
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 
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  
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  

ytkowania terenu. 
Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano 

nast puj ce metody prognozowania: 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 tej 
zmiany planu na rodowisko przyrodnicze w zakresie: jako ci poszczególnych elementów 
przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jako ci rodowiska, obszarach wyst powania 
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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. 

Metod  analizy i oceny skutków realizacji postanowie  projektu planu jest m.in. 
ocena aktualno ci studiów i planów sporz dzana przez prezydenta miasta 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  74  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. 

 
 

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  w  po udniowej  cz ci  miasta  

Olsztyna, na osiedlu Jaroty i obejmuje powierzchni  oko o 1 ha. Granice terenu obj tego 
opracowaniem wyznacza z ka dej strony ulica Jana Boenigka. Teren jest zabudowany i 
zagospodarowany. W jego granicach zlokalizowane s  budynki o funkcji us ugowej, 
parkingi oraz drogi wewn trzne. Pomi dzy terenami zabudowanym i utwardzonymi 
wyst puj  niewielkie powierzchnie biologicznie czynne z ma ym udzia em zieleni – 

ównie trawiastej oraz pojedynczymi nasadzeniami krzewów i drzew.  
W s siedztwie terenu obj tego opracowaniem wyst puj  tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz us ugowej, w tym obiekty u yteczno ci publicznej 
(przedszkole, centrum opieki Niebieski Parasol).  

Obszar obj ty niniejszym opracowaniem zgodnie z przyj tym przez  
J. KONDRACKIEGO [2011]  systemem  rejonizacji  fizycznogeograficznej,  znajduje  si  w  
granicach nast puj cych jednostek: Region Wysoczyzny m odoglacjalne (przewa nie z 
jeziorami), Mezoregion Pojezierze Olszty skie, Makroregion Pojezierze Mazurskie, 
Podprowincja Pojezierza Wschodnioba tyckie, Prowincja Ni  Wschodnioba tycko-
Bia oruski, Megaregion Ni  Wschodnioeuropejski. 

Miasto  Olsztyn  po one  jest  w  obr bie  syneklizy  peryba tyckiej  na  granicy  z  
wyniesieniem mazursko-suwalskim. Na podstawie wierce  studziennych wg bn  budow  
geologiczn  miasta rozpoznano do g boko ci 333 m. Najstarsz  rozpoznan  w Olsztynie 
formacj  geologiczn  s  utwory kredy górnej. W przewa aj cej mierze s  to osady 
piaszczyste z niewielkim udzia em utworów marglistych (piaski i s abo zwi e 
piaskowce). Miejscami osady te przechodz  w szarozielone mu ki i i y (zaliczane cz sto do 
paleocenu). Bezpo rednio na kredzie zalega trzeciorz d, którego utwory na tym terenie 
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 silnie zaburzone glacitektonicznie. Rozpoczyna je nieci a seria osadów piaszczystych 
zaliczana  do  paleocenu.  Wy ej  przechodz  one  w  morskie  osady  oligoce skie  
wykszta cone przewa anie w postaci drobnoziarnistych zielonych piasków glaukonitowych 
i glaukonitowo-kwarcowych z przewarstwieniami spiaszczonych mu ków. Trzeciorz d 
przykryty jest osadami czwartorz dowymi o zró nicowanej mi szo ci; najwi ksze 
mi szo ci stwierdzono w kopalnej dolinie w rejonie Olsztyna i G awek, gdzie 
przekraczaj  250 m. Najwy szy poziom utworów plejstoce skich tworzy glina morenowa, 
cz sto silnie spiaszczona i miejscami przykryta p atami piasków glacjalnych. W wielu 
miejscach glina zosta a erozyjnie zniszczona przez wody roztopowe topniej cego l dolodu 
lub przez rzeki w czasie rozwoju dolin rzecznych. Fragmentami na powierzchni, w obr bie 
wysoczyzny, jeziora Ukiel, osi ga mi szo  powy ej 300 m. 

Zgodnie ze Szkicem Geomorfologicznym w skali 1:100000 obszar obj ty 
opracowaniem znajduje si  w zasi gu moren czo owych. Powo uj c si  na Szczegó ow  
Map  Geologiczn  Polki  w  skali  1:50000  na  terenie  opracowania  wyst puj  gliny  
zwa owe, ich zwietrzeliny oraz piaski i wiry lodowcowe. 

Teren obj ty opracowaniem w wyniku prac niwelacyjnych zwi zanych z aktualnym 
sposobem zagospodarowania zosta  wyrównany i jest niemal e p aski, dlatego te  w jego 
granicach nie wyst puj  tereny nara one na niebezpiecze stwo osuwania si  mas 
ziemnych. 

Z uwagi, e teren obj ty opracowaniem zosta  ca kowicie przekszta cony w wyniku 
przeprowadzonych prac budowlanych zwi zanych z aktualnym sposobem 
zagospodarowania naturalna pokrywa glebowa zosta a przekszta cona i uleg a 
nieodwracalnemu przekszta ceniu. W wyniku dzia  zwi zanych z realizacj  zabudowy i 
modyfikacj  ro linno ci wykszta ci y si  gleby antropogeniczne. W profilach glebowych 
dosz o do mechanicznych przekszta ce  wynikaj cych z przemieszczania poziomów i 
warstw  glebowych  w  uk adzie  pionowym  i  poziomym;  domieszania  do  materia u  
glebowego materia ów obcych, g ównie o charakterze odpadów; skrócenia profilu 
glebowego, przewa nie przez usuni cie poziomu próchnicznego; ubicia warstw glebowych 
przez ci ki sprz t budowlany. Zazwyczaj ww. zmianom towarzyszy szereg przekszta ce  
chemicznych i fizyczno-chemicznych, które mo na scharakteryzowa  jako wyra aj ce si  
w  zmianach:  zasolenia  gleb,  wzajemnego  stosunku  do  siebie  jonów,  odczynu  gleby,  
zawarto ci próchnicy glebowej, zawarto ci pierwiastków ladowych, zawarto ci 
niektórych substancji organicznych, np. pochodnych ropy naftowej, zawarto ci produktów 
rozk adu materii i mikrobiologicznej przemiany materii (intoksykacja metaboliczna). 

Zgodnie z map  ewidencyjn  w granicach obszaru opracowania wyst puj  grunty 
oznaczone jako Bi (inne tereny zabudowane). 

W granicach terenu obj tego opracowaniem nie wyst puj  wody powierzchniowe, 
w tym zewidencjonowane urz dzenia melioracyjne. Najbli ej po onymi zbiornikami 
wodnymi s  po one w odleg ci oko o 1,8 km na pó nocny-wschód od terenu obj tego 
niniejszym opracowaniem jezioro Skanda oraz po one w odleg ci ok. 2,5 km w 
kierunku po udniowy jezioro Bartag. 

Obszar obj ty opracowaniem po ony jest w rejonie wodnym yny i W gorapy, w 
Obszarze Dorzecza Prego y. Dla obszaru dorzecza Prego y opracowano Plan 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Prego y zatwierdzony Rozporz dzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika 2016 r.  w sprawie Plan gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Prego y (Dz. U. z 2016 r. poz. 1959). 

Teren po ony jest w zasi gu naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych 
RW700020584511 yna  od  dop ywu  z  jeziora  Je gu  (Je gu skiego)  do  Kana u  Dywity.  
Ocena aktualnego stanu JCWP okre lana jest jako dobra, a ocena ryzyka nieosi gni cia 
celów rodowiskowych okre lana jest jako niezagro ona. 

Wed ug podzia u hydrogeologicznego Polski miasto Olsztyn le y w rejonie 
mazurskim, makroregionie wschodniego Ni u Polskiego. Warunki hydrograficzne na 
terenie miasta s  skomplikowane, co jest konsekwencj  z onej budowy geologicznej. 

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  obszarze ochronnym udokumentowanego G ównego Zbiornika 
Wód Podziemnych tj.: Zbiornik mi dzymorenowy Olsztyn nr 213. Przyj ta przez Ministra 
rodowiska w 2008 roku „Dokumentacja okre laj ca warunki hydrogeologiczne dla 

ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Olsztyn (GZWP nr 213)” 
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okre li a przestrzenne obszary ochronne zbiornika, wydzielaj c w ród nich obszary 
ochronne o zaostrzonych rygorach – w obr bie których szacowany czas dop ywu wód 
opadowych do poziomu wodono nego jest krótszy ni  25 lat. Miasto Olszyn w ca ci 
po one jest w obszarze ochronnym; wyspowo zalegaj  niedu e tereny okre lane jako 
praktycznie niezagro one, gdzie czas dop ywu szacuje si  na ponad 100 lat. 

Warunki naturalne zaopatrzenia w wod  okre lane s  jako korzystne. 
Zasadniczym wodono cem s  dwa mi dzymorenowe czwartorz dowe poziomy 
wodono ne. Poziomy te charakteryzuj  si  wspó wyst powaniem, bezpo rednim 
zwi zkiem hydraulicznym oraz s  jednocze nie ujmowane w uj ciach Olsztyna. 
Najwi ksze  uj cia,  stanowi ce  podstaw  zaopatrzenia  miasta  w  wod  pitn ,  to  uj cie  
Wad g  (Karolin),  uj cie  Zachód  i  uj cie  Kortowo.  St enia  g ównych  sk adników  wód  
podziemnych mieszcz  si  w granicach st  dla wód do picia. Jedynie zwi zki elaza i 
manganu, b ce naturalnymi sk adnikami wód podziemnych, przekraczaj  dopuszczalne 
st enia dla wód do picia. 

Obszar opracowania le y w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych o numerze 
20 kod JCWPd PLGW700020. Ocena stanu ilo ciowego i chemicznego wód okre lana jest 
jako dobra, a ocena zagro enia nieosi gni cia dobrego stanu ilo ciowego i jako ciowego 
jako niezagro ona. 

Teren obj ty opracowaniem zakwalifikowany zosta  do obszarów o rednim  
stopniu zagro enia g ównego u ytkowego poziomu wodono nego wód podziemnych 
wynikaj cym ze s abej izolacji g ównego u ytkowego poziomu wodono nego. 

Olszyn  nale y  do  mazurskiej  dzielnicy  klimatycznej  która  jest  najch odniejsza  w  
nizinnej cz ci Polski, co zwi zane jest z ch odnymi zimami i wiosnami. Warunki te 
kszta tuj  bardzo krótki okres wegetacyjny, który dla rejonu Olsztyna wynosi tylko oko o 
200  dni.  rednia  roczna  temperatura  w  rejonie  Olsztyna  wynosi  oko o  7oC. Najni sze 
temperatury  z  wielolecia  notowane  s  w  styczniu  i  lutym  (oko o  3,9oC – 4,2oC), a 
najwy sze  –  w  czerwcu,  lipcu  i  sierpniu  (oko o  16,1oC  -  16,9oC). rednia liczba dni 
gor cych (powy ej 25oC)  wynosi  26.  rednia  liczba  dni  mro nych  (poni ej  0oC) wynosi 
oko o  50.  Roczne  sumy  opadów  wynosz rednio  oko o  600  mm.  Najwi ksze  s  latem   
(w lipcu oko o 90 mm), a najmniejsze zim  i wczesn  wiosna (stycze  – kwiecie ; oko o 
26  –  32  mm).  Dni  z  opadem  jest  oko o  160  w  roku.  Pokrywa  nie na  utrzymuje  si  
rednio oko o 106 dni  w roku. Najwi cej  dni  pochmurnych wyst puje pó  jesieni  (w 

grudniu), a najmniej pó nym latem (we wrze niu). Zachmurzenie generalnie jest wi ksze 
w  okresie  pó nej  jesieni  i  zim ,  mniejsze  w  pozosta ych  porach  roku.  Przewa aj  
zdecydowanie wiatry z kierunku po udniowo – zachodniego (ok. 18%). Tak e do  
znaczny udzia  maj  wiatry z kierunku zachodniego (ok. 13%). Cz sto  wiania wiatrów z 
pozosta ych kierunków wynosi rednio oko o 7-10%. Przewa aj  wiatry s abe i o redniej 
pr dko ci.  Na  mikroklimat  w  rejonie  obj tym  opracowaniem  ma  wp yw  sposób  
zagospodarowania terenu obj tego opracowaniem i terenów s siednich. W rejonie 
opracowania z uwagi na dominacj  „asfaltowo-betonowego” sposobu zagospodarowania 
mo na  zaobserwowa  efekt  „miejskiej  wyspy  ciep a”  tj.:  efekt  oddawania  ciep a  
zw aszcza w nocy przez rozgrzane powierzchnie asfaltowe i betonowe.   

W granicach terenu opracowania nie wyst puj  z a kopalin oraz tereny górnicze 
w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze.  Zgodnie  z  informacjami  
umieszczonymi w Centralnej Bazie Danych Geologicznych Pa stwowego Instytutu 
Geologicznego najbli sze udokumentowane z e znajduje si  w odleg ci oko o 6,0 km 
na po udniowy-zachód – Z e Ru . 

Wed ug regionalizacji geobotanicznej J. MATUSZKIEWICZA [1993] miasto Olsztyn 
po one jest w obr bie dzia u Pó nocno Mazursko-Bia oruskiego, w krainie Mazurskiej, w 
Podkrainie Zachodniomazurskiej, w okr gu Olszty sko-Szczytnowskimi, w podokr gu 
Olszty skim. 

Wed ug regionalizacji potencjalnej ro linno ci naturalnej Polski J. MATUSZKIEWICZA 
[2008]  miasto  Olsztyn  po one  jest  w  obr bie  grupy  zbiorowisk  eutroficzne  lasy  
li ciaste, gr d subkontynantalny odmiana subborealna; w zasi gu typu zbiorowiska 
potencjalnego zespó  Tillo Carpinetum. 
 Z uwagi na sposób zagospodarowania terenu wyst puj ce gatunku ro lin s  
typowymi dla terenów zurbanizowanych. W granicach obszaru dominuj  zbiorowiska 
niskiej ro linno ci antropogenicznej i ruderalnej o niskich walorach przyrodniczych. 
Jedynie miejscami wyst puj  zadrzewienia tj.: jesion wynios y, klon zwyczajny, lipa 
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drobnolistna. Podczas wizji terenowych zinwentaryzowano nast puj ce gatunki ro lin.: 
babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka zwyczajna (Plantago major), gwiazdnica 
pospolita (Stellaria media), wiechlina roczna (Poa annua), ligustr pospolity (Ligustrum 
vulgare), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), tlica ow osiona (Galinsoga ciliata), 
pi ciornik g si (Potentilla anserina). W czasie wizji nie stwierdzono wyst powania ro lin 
obj tych ochron  gatunkow . 

W granicach obszaru obj tego opracowaniem nie stwierdzono wyst powania 
siedlisk przyrodniczych zwierz t. W czasie wizji zaobserwowano jedynie gatunki ptaków 
typowe dla terenów miejskich tj.: sroka zwyczajna (Pica pica), bogatka (Parus major), 
wróbel domowy (Passer domesticus), kawka zwyczajna (Coloeus monedula), szpak 
(Turnus vulgaris), go b miejski (Columba livia f. urbana). W otoczeniu terenu obj tego 
opracowaniem wyst puj  natomiast siedliska zwierz t obj tych ochron  gatunkow . 
Dominuj cymi gatunkami s  ptaki zwi zane g ównie z zabudow  mieszkaniow  
wielorodzinn ,  a  tak e  z  enklawami  zadrzewie  i  zakrzewie .  W  zabudowie  blokowej  
wiele ptaków znajduje odpowiednie warunki do zak adania gniazd i ch tnie korzysta z 
resztek po ywienia pozostawionych przez ludzi. W ród wyst puj cych gatunków 
wymieni  mo na sierpówk  Streptopelia decaocto, wróbla Passer domesticus, jerzyka 
Apus apus, kawk  Corvus monedula, go bia skalnego Columba livia, jaskó  dymówk  
Hirundo rustica, jaskó  oknówk  Delichon urbica, bogatk  Parus major, szpaka Sturnus 
vulgaris, zi  Fringilla coelebs, pliszk  siw  Motacilla alba, modraszk  Parus caeruleus.  

Teren obj ty opracowaniem po ony jest poza granicami obszarów obj tych 
prawnymi  formami  ochrony  przyrody  na  podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.   
o ochronie przyrody. Najbli sze obszary obj te ochrona prawn  zlokalizowane s :  
w odleg ci oko o 3,4 km na po udnie Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy 
Napiwodzko-Ramuckiej;  w  odleg ci  oko o  3,4  km  na  po udnie  Obszar  Specjalnej  
Ochrony Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007; w odleg ci  ok.  2,3 km na zachód 
Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rodkowej yny. 

Na terenie opracowania oraz w s siedztwie nie wyst puj  obiekty i obszary obj te 
ochron  na postawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W granicach omawianego terenu nie wyst puj  obiekty mog ce powodowa  
uci liwo ci ha asowe. Funkcjonuj ce obiekty us ugowe nie powoduj  uci liwo ci 
akustycznych dla otoczenia.  

Teren obj ty opracowaniem od strony pó nocnej graniczy z ulic  Jana Boenigka o 
znacznym nat eniu ruchu stanowi  miejsce emisji ha asu (drga ).   

Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wra liwych na 
zanieczyszczenia komponentów rodowiska, który jednocze nie decyduje o warunkach 
ycia cz owieka,  zwierz t  i  ro lin.  Z y stan aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia 

ludno ci,  straty  w  rodowisku,  zw aszcza  w  drzewostanie  iglastym,  a  tak e  wymierne  
straty gospodarcze. W granicach terenu opracowania emisje zanieczyszcze  do powietrza 
zwi zane s  z ogrzewaniem  budynków w okresie grzewczym oraz emisj  zanieczyszcze  
do powietrza z parkuj cych pojazdów oraz poruszaj cych si  ulic  Jana Boenigka. 

 
 

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  na 
przyk ad skomplikowany i niewygodny dojazd do obiektów budowlanych, usytuowanie 
obok siebie obiektów uci liwych wzgl dem siebie, nieekonomiczne i rozrzutne 
gospodarowanie przestrzeni , a co za tym idzie wzrost kosztów funkcjonowania 
przedsi biorstw, ograniczenie mo liwo ci rozwoju gospodarczego, ograniczenie 
mo liwo ci zabudowy spowodowane przypadkowymi i nie pasuj cymi do siebie 
inwestycjami. Nale y podkre li , e ad przestrzenny jest realizacj  rozwoju 
zrównowa onego w przestrzeni. 
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W przypadku braku realizacji projektu planu teren pozostanie w dotychczasowym 
stanie u ytkowania lub zostanie zagospodarowany zgodnie z wytycznymi obowi zuj cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw : „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „Niebieski 
Parasol” uchwalony Uchwa  Nr VII/61/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2011 
roku (Dz. Urz d. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 34 poz. 603). 

 
 
6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 

ODDZIA YWANIEM 
 

Z uwagi na skal  planowanej zabudowy oraz jej charakter nawi zuj cy do 
istniej cej w s siedztwie zabudowy nie przewiduje si  znacz cego oddzia ywania na stan 
rodowiska, nie analizuje si  stanu rodowiska na obszarach s siednich. Na etapie 

opracowywania niniejszej prognozy nie znaleziono informacji dotycz cych stanu 
rodowiska na terenach s siednich. 

 
 

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  

teren obj ty opracowaniem po ony jest poza granicami obszarów obj tych prawnymi 
formami ochrony przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000. Ponadto na terenie nie 
wyst puj  pomniki przyrody. Z uwagi, e obszar obj ty projektem planu po ony jest w 

siedztwie terenów zabudowach i zagospodarowanych, realizacja projektu planu nie 
wp ynie w aden sposób na obszary obj te prawnymi formami ochrony 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 

 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej na a na Polsk  nowe obowi zki, wynikaj ce 

z konieczno ci dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona rodowiska 
wraz z Traktatem z Maastricht (1991) w czona zosta a przez Wspólnoty Europejskie do 
spisu  ich  sta ych  zada ,  dla  których  okre lono  cele  dzia  zapobiegawczych  i  
reguluj cych. Obecnie prawo Unii Europejskiej reguluj ce ochron rodowiska liczy sobie 
kilkaset aktów prawnych, obejmuj cych dyrektywy, rozporz dzenia, decyzje i zalecenia.   

Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony rodowiska zaliczy  nale y 
m.in. przeciwdzia anie zmianom klimatu, ochron  ró norodno ci biologicznej, 
ograniczenie wp ywu zanieczyszczenia na zdrowie, a tak e lepsze wykorzystanie zasobów 
naturalnych. 

Polityka ekologiczna pa stwa, a wi c i polityka lokalna, oparte s  na 
konstytucyjnej zasadzie zrównowa onego rozwoju. Oznacza to konieczno  
uwzgl dniania tej zasady we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, 
przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W praktyce zasada 
zrównowa onego rozwoju powinna by  stosowana wraz z wieloma zasadami 
pomocniczymi i konkretyzuj cymi, w ród których nale y wymieni : Zasad  prewencji – 
stanowi , e przeciwdzia anie negatywnym skutkom dla rodowiska powinno by  
podejmowane ju  na etapie planowania i realizacji przedsi wzi . Zasad  integracji 
polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczaj  uwzgl dnienie w politykach 
sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i spo ecznymi. Zasad  
skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej odnosz  si  do wyboru 
planowanych przedsi wzi  inwestycyjnych ochrony rodowiska a nast pnie do oceny 
osi gni tych wyników a oznaczaj  potrzeb  minimalizacji nak adów na jednostk  
uzyskanego efektu. Zasad  uspo ecznienia realizowan  poprzez stworzenie 
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instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udzia u obywateli, grup 
spo ecznych i organizacji pozarz dowych w procesie kszta towania modelu 
zrównowa onego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu 
wiadomo ci i wra liwo ci ekologicznej oraz kszta towaniu nowej etyki zachowa  wobec 
rodowiska. 

Podstawow  zasad  realizacji polityki ekologicznej pa stwa jest zasada 
zrównowa onego rozwoju zak adaj ca jako ycia na poziomie, na jaki pozwala obecny 
rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans przysz ych pokole  na ich zaspokojenie. 
Realizacja zasady zrównowa onego rozwoju nast powa  powinna przy jednoczesnym 

eniu do osi gni cia adu przestrzennego rozumianego 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. Planowane dzia ania w 

obszarze ochrony rodowiska w Polsce wpisuj  si  w priorytety w skali Unii Europejskiej i 
cele 6. Wspólnotowego programu dzia  w zakresie rodowiska naturalnego. Zgodnie z 
ostatnim przegl dem wspólnotowej polityki ochrony rodowiska do najwa niejszych 
wyzwa  nale y zaliczy  dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego 
rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu i ochrona bioró norodno ci biologicznej. 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jest ukierunkowany na 
przywrócenie  w ciwej  roli  planowania  przestrzennego  na  obszarze  ca ego  kraj,  w  
szczególno ci dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
powinno by  podstaw  lokalizacji nowych inwestycji. 

Na szczeblu krajowym cele ochrony rodowiska ustanawiaj  strategiczne 
dokumenty rz dowe w tym „Polityka ekologiczna Pa stwa”. Podstawowym celem 
okre lonym w dokumencie 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  
ytkowników nie stwarza y zagro enia dla jako ci i trwa ci przyrodniczych zasobów. 
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  
m.in.: w budownictwie i gospodarce komunalnej – unowocze nienie systemów 
grzewczych z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii odnawialnej, 
termomodernizacj  zasobów budowlanych, modernizacj  sieci cieplnych i 
wodoci gowych, racjonalizacj  zu ycia wody, segregacj mieci i odzysk surowców, 
wykorzystanie ciep a odpadowego i stosowanie szeregu innych nowoczesnych rozwi za  
w  infrastrukturze  technicznej  miast  i  osiedli,  które  nie  tylko  zmniejszy  presj  tej  
infrastruktury  na  rodowisko,  ale  tak e  ograniczy  koszty  jej  eksploatacji;  ochrona  
krajobrazu przy planowaniu osiedli miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz 
rozmieszczaniu obiektów produkcyjnych w strefach urbanizuj cych si ; 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. Cz  z celów 
znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach omawianego w prognozie projektu mpzp tj.: 
zrównowa one u ytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzi  i susz  
poprzez odpowiednie zapis w projekcie planu ustalaj cy odprowadzanie wód opadowych i 
roztopowych. 

Dokumentem o charakterze strategicznym przenosz cym za enia i cele zawarte 
w  tzw.  Ramowej  Dyrektywie  Wodnej  jest  Plan  gospodarowania  wodami  na  obszarze  
dorzecza Prego y. Plan ten jest narz dziem planistycznym, stanowi cym pewnego rodzaju 
fundament  przy  podejmowaniu  decyzji  wp ywaj cych  na  stan  zasobów  wodnych  oraz  
zasady gospodarowania wodami w przysz ci. W planie tym ustalono cele rodowiskowe 
dla wód powierzchniowych oraz odst pstwa od osi gni cia celów rodowiskowych. Przy 
ustalaniu celów rodowiskowych JCWP brano pod uwag  aktualny stan JCWP w zwi zku z 
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wymaganym zgodnie z Ramow  Dyrektyw  Wodn  warunkiem niepogarszania ich stanu. 
Dla  JCWP  b cych  obecnie  w  bardzo  dobrym  stanie/potencjale  ekologicznym  celem  
rodowiskowym b dzie utrzymanie tego stanu/potencja u. Ze wzgl du na istotne ró nice 

mi dzy naturalnymi oraz silnie zmienionymi i sztucznymi cz ciami wód, zró nicowano 
cele rodowiskowe wymagane do osi gni cia dla poszczególnych rodzajów wód. W 
przypadku naturalnych cz ci wód celem b dzie osi gni cie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, a w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych – co najmniej dobrego 
potencja u ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osi gni cia dobrego stanu lub 
potencja u wymagane jest jednocze nie utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
chemicznego. 

W kontek cie analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulicy Boenigka w Olsztynie istotne jest uwzgl dnienie celów 
rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitej cz ci wód powierzchniowych 

PLRW700020584511 yna od dop ywu z jeziora Je gu  (Je gu skiego) do Kana u Dywity 
oraz  jednolitej  cz ci  wód  podziemnych  PLGW700020.   Aktualny  stan  jednolitej  cz ci  
wód  powierzchniowych  PLRW700020584511  oraz  jednolitej  cz ci  wód  podziemnych  
PLGW700020  okre lany  jest  jako  dobry  i  ocena  ryzyka  nieosi gni cia  celów  
rodowiskowych jest niezagro ona. Celem rodowiskowym jest dobry stan lub potencja  

ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Analizuj c wp yw realizacji ustale  projektu 
planu miejscowego na osi gni cie celów rodowiskowych dla wspomnianych JCWP i 
JCWPd  nie  przewiduje  si  wyst pienia  negatywnego  oddzia ywania  w  tym  zakresie.  Do  
projektu  planu  wprowadzono  zapisy  w  zakresie  wyposa enia  terenu  w  zakresie  
infrastruktury technicznej tj.: zaopatrzenia w wod , odprowadzania cieków oraz 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych. 

Program Wodno– rodowiskowy Kraju (PW K) jako jeden z podstawowych 
dokumentów planistycznych stanowi realizacj  wymaga  wskazanych w Dyrektywie 
2000/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  pa dziernika  2000  r.  
ustanawiaj cej  ramy  wspólnotowego  dzia ania  w  dziedzinie  polityki  wodnej,  tzw.  
Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczno ci opracowania programów 
dzia . PW K stanowi uporz dkowany zbiór dzia , których realizacja pozwoli na 
osi gni cie przez wody celów rodowiskowych. W my l Ramowej Dyrektywy Wodnej 
sformu owano nast puj ce cele: niepogarszanie stanu cz ci wód; osi gni cie dobrego 
stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan 
chemiczny i ilo ciowy dla wód podziemnych; spe nienie wymaga  specjalnych, zawartych 
w unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
rodowiska  lub  ograniczone  zrzuty  tych  substancji.  Celem  Programu  Wodno  –  
rodowiskowego Kraju jest przedstawienie zestawie  dzia  dla realizacji za  celów 
rodowiskowych,  których  wype nienie  w  okre lonym  czasie  pozwoli  uzyska  efekty  w  

postaci  lepszego  stanu  wód.  Okre lone  w  analizowanym  projekcie  planu  zasady  
odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych wpisuj  si  w 
za enia ww. dokumentu. 

Celem Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych jest ograniczenie 
zrzutów  niedostatecznie  oczyszczanych  cieków,  a  co  za  tym  idzie  ochrona  rodowiska  
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Krajowy Program Oczyszczania cieków 
Komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i 
okre lono dzia ania na rzecz wyposa enia aglomeracji miejskich i wiejskich o RLM 
wi kszej od 2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie cieków komunalnych. 
Program koordynuje dzia ania gmin i przedsi biorstw wodoci gowo-kanalizacyjnych w 
realizacji  infrastruktury  sanitarnej  na  ich  terenach.  G ównym  celem  odprowadzenia  i  
oczyszczenia cieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalni cieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie lub realizacja systemów 
indywidualnych na terenach o zabudowie rozproszonej. Zgodnie z wymaganiami 
zwi zanymi z realizacj  w/w celów s  zalecenia e: budow  urz dze  s cych do 
zaopatrzenia w wod  realizuje si  jednocze nie z rozwi zaniem spraw gospodarki 
ciekowej, w szczególno ci przez budow  systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 
cieków; w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przynios aby korzy ci 

dla rodowiska lub powodowa aby nadmierne koszty, nale y stosowa  systemy 
indywidualne;  wprowadzaj cy  cieki  do  wód  lub  do  ziemi  s  obowi zani  zapewni  
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ochron  wód przed zanieczyszczeniem, w szczególno ci poprzez budow  i eksploatacj  
urz dze  s cych tej ochronie. W projekcie planu przewidziano rozwi zania zgodne z 
za eniami Krajowego programu (…) tj.: zaopatrzenie w wod  z sieci wodoci gowej; w 
zakresie odprowadzania cieków sanitarnych przewidziano ich odprowadzanie do sieci 
kanalizacji sanitarnej; w zakresie wód opadowych i roztopowych przewidziano ich 
odprowadzanie z powierzchni szczelnych ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, 
po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych, z 
uwzgl dnieniem miejscowej retencji, a z pozosta ych powierzchni szczelnych i 
utwardzonych (dachy, tarasy, ci gi piesze, itp.) odprowadzanie w granicach 
nieruchomo ci lub do sieci kanalizacji deszczowej z uwzgl dnieniem miejscowej retencji. 

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. U ytkowanie ró norodno ci biologicznej w sposób 
zrównowa ony, z uwzgl dnieniem równego i sprawiedliwego podzia u korzy ci i kosztów 
jej  zachowania,  w  tym  tak e  kosztów  zaniechania  dzia  rozwojowych  ze  wzgl du  na  
ochron  zasobów przyrody. 

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 

 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. 
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 Dalekosi nym celem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 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. G 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: ZPO; zmniejszenie ilo ci odpadów komunalnych 
ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów; d enie do 
zmniejszania ilo ci sk adowanych odpadów; 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.  

Analizuj c  opisane  powy ej  cele  ochrony  rodowiska,  istotne  z  punktu  widzenia  
projektowanego dokumentu, okre lone na szczeblu mi dzynarodowym, krajowym i 
lokalnym,  nale y  uzna ,  e  zosta y  one  uwzgl dnione  w  projekcie  planu  w  sposób  

ciwy. Uchwalenie przedmiotowego projektu planu miejscowego pozwala na 
prowadzenie odpowiedniej gospodarki przestrzennej, bior cej pod uwag  interes gminy i 
spo eczno ci lokalnej, przy uwzgl dnieniu zasobów przyrodniczych. 
 
 
9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, 

PO REDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE  
I D UGOTERMINOWE, STA E  I  CHWILOWE  ORAZ  POZYTYWNE  I  NEGATYWNE, NA  CELE   
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ  INTEGRALNO  TEGO  OBSZARU,  
A TAK E RODOWISKO 

 
Z  uwagi,  e  teren  obj ty  projektem  planu  jest  obecnie  zabudowany   

i  zagospodarowany,  a  w  bezpo rednim  s siedztwie  znajduj  si  ci gi  komunikacyjne   
i tereny zabudowane przewidywane w projekcie planu sposoby zagospodarowania nie 

 powodowa y negatywnych zmian w rodowisku. 
W  zwi zku  z  obecnym  sposobem  zagospodarowania  terenów  nie  przewiduje  si  

negatywnego wp ywu na ró norodno  biologiczn , a tym samym na flor  i faun .  
W granicach terenów dominuje ro linno  synantropijna i antropogeniczna, a jedynie 
miejscami wyst puj  zadrzewienia i zakrzewienia. W granicach terenu obj tego 
opracowaniem wyst puj  miejscami pojedyncze zadrzewienia (tj.: jesion wynios y, klon 
zwyczajny,  lipa drobnolistna).  Realizacja zabudowy mo e wi za  si  z  konieczno ci  ich 
usuni cia, jednak e na etapie opracowywania prognozy nie ma mo liwo ci okre lenia 
jakie gatunki drzew i w jakiej ilo ci b  musia y by  usuni te. 

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 
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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 

 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 w 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: 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  
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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.  
   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 koliduj cych z ewentualn  
zabudow  czy planowanym zagospodarowaniem prowadzona by a poza sezonem 

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. 

W projekcie planu uwzgl dniono niezb dny dla zapewnienia w ciwych warunków 
ytkowania rozwój infrastruktury technicznej, której niedostatki s  jednym z bardziej 

istotnych problemów w ciwego stanu ochrony rodowiska. W projekcie planu znalaz o 
si  szereg ustale  dotycz cych ochrony rodowiska, które w sposób bezpo redni i 
po redni wp ywaj  korzystnie na rodowisko przyrodnicze oraz warunki ycia i zdrowia 
ludzi. Ustalenia te dotycz  m.in. ochrony powietrza i preferencji róde  niskoemisyjnych, 
ochrony  wód,  powierzchni  ziemi  i  gleby,  ochrony  przed  ha asem.  Tak e  bezpo rednio  
wyra one zapisy dotycz ce gospodarki wodno- ciekowej, gospodarki odpadami oraz 
warunkami zaopatrzenia w energie elektryczn , gaz i ciep o. Zapisy te docelowo d  do 
zapewnienia wysokiej jako ci u ytkowania obiektów poprzez zapewnienie dost pu do 
infrastruktury technicznej. 

Oddzia ywanie na zdrowie ludzi mo e wyst pi  na etapie realizacji zabudowy w 
wyniku transportu samochodami materia ów budowlanych i ludzi na place budów oraz 
wywozu  urobku  z  wykopów  pod  fundamenty  budynków.  Uci liwo ci  zwi zane  z  
oddzia ywaniem transportu samochodowego, tj. zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i 
pylenie z dróg) i  ha as b  ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i  czasowo ( do 
okresu budowy). 

Niew tpliwie realizacja ustale  projektu planu b dzie mia a wp yw na gospodark  
odpadami – wytwarzanie odpadów zarówno na etapie likwidacji istniej cych obiektów 
budowlanych i realizacji nowych (jako oddzia ywanie chwilowe), a tak e u ytkowania/ 
funkcjonowania obiektów (jako oddzia ywanie sta e). Okresowe, zwi kszone 
oddzia ywanie w zakresie gospodarki odpadami b dzie zachodzi  na etapie realizacji 
zabudowy. Na etapie budowy mog  powstawa  nast puj ce typy odpadów: materia y, 
takie jak: szk o, drewno, papier, tworzywa sztuczne; odpady asfaltowe; odpady z betonu, 
gruzu, gipsu, materia ów ceramicznych; gleba i ziemia; odpady komunalne (g ównie b  
to odpady uj te w grupie 17 katalogu odpadów). Odpady powsta e w trakcie budowy 
powinny by  w pierwszej kolejno ci wtórnie wykorzystane, b  usuwane i 
zagospodarowywane zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Dzia aniami prewencyjnymi w 
zakresie potencjalnego negatywnego oddzia ywania gospodarki odpadami oraz po rednio 
ochrony  rodowiska  s  przepisy  znajduj ce  si  w  projekcie  planu  tj.:  wprowadzenie  
zapisu, e  zasady gospodarowania odpadami komunalnymi okre laj  w ciwe uchwa y 
Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia szczegó owych zasad utrzymania czysto ci i 
porz dku  na  terenie  Gminy  Olsztyn,  b ce  aktem  prawa  miejscowego,  zgodnie  z  
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obowi zuj cymi przepisami. ponadto w projekcie planu wprowadzono zapis, e zakazuje 
si  prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w tym sk adowisk 
odpadów; procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych ni  komunalne mog  
odbywa  si  jedyne na zasadach okre lonych w przepisach o odpadach. 

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  2  stycznia  2020  r.  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10). Ilo  
odpadów  powstaj cych  w  trakcie  budowy  jest  aktualnie  niemo liwa  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, 

boko  posadowienia, lokalizacja. 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. Na etapie budowy w celu zminimalizowania oddzia ywania na 
rodowisko nale y pami ta  o zachowaniu 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 
154). 

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 oraz wodami opadowymi nale y uzna  za daj ce potencjaln  
gwarancj  ochrony rodowiska w odniesieniu do wód podziemnych (w tym GZWP nr 213 
– Zbiornik mi dzymorenowy Olsztyn nr 213) i powierzchniowych ze wzgl du na 
systemowy sposób rozwi zania gospodarki wodno- ciekowej. Nale y pami ta , e brak 
lub nieodpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych mo e wywo ywa  
straty w rodowisku polegaj ce m.in. na niszczeniu budynków i infrastruktury, zagro eniu 
dla zdrowia i ycia mieszka ców, zniszczeniu rodowiska naturalnego oraz – w okresie 
pó niejszym – obni eniu poziomu wód gruntowych. Post powanie z wodami opadowymi 
powinno by  traktowane jako element zrównowa onego rozwoju ka dego miasta. 
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 – infiltruj ce itp. Wod  opadow  mo emy równie  
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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, 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. 

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 szkod  dla gruntów s siednich, w tym 
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). 
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Ujmowanie wód opadowych realizowane jest równie  poprzez wykorzystanie 
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 . 

Na  etapie  funkcjonowania  obiektów  przyrost  ilo  wytwarzanych  cieków  
sanitarnych b dzie skorelowany z przyrostem powierzchni u ytkowych zabudowy oraz 
liczb  osób  korzystaj cych  z  obiektów.  Zwa ywszy  na  zawarte  w  projekcie  planu  
ustalenia dotycz ce lokalizowanych rodzaju zabudowy us ugowej, mo na wnioskowa , e 
odprowadzane cieki 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 zaopatrzenie w ciep o w oparciu o zasilanie z miejskiego 
systemu ciep owniczego lub z systemu indywidualnego w oparciu o niskoemisyjne 
systemy ogrzewania. 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 PM10 i PM2.5 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. 

Monitoring  jako ci  powietrza  na  terenie  Olsztyna  prowadzony  jest  przez  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Olsztynie. Automatyczna stacja 
pomiarów  zanieczyszcze  powietrza  zlokalizowana  przy  ulicy  Puszkina  16  rejestruje  
st enia: SO2, NO, NO2, NOX, CO, O3, PM10, benzen, toluen, ksyleny, etylobenzen oraz 
warunki meteorologiczne. 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. rednio roczne st enie 
dwutlenku azotu na stacji w Olsztynie kszta towa o si  poni ej redniorocznego st enia 
dopuszczalnego, które wynosi 40 µg/m3 i  wynosi o  14,6  µg/m3. G ównym ród em 
dwutlenku siarki s  paleniska przemys owe i domowe, spalaj ce paliwa sta e, zw aszcza 

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 pa dziernika do marca i notuje 
si  wtedy ekstremalne warto ci  jednogodzinne i  redniodobowe. G 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”. G 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 
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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.   Wg  informacji  WIO  w  Olsztynie  warto ci  
maksymalne nigdy nie przekroczy y po owy warto ci dopuszczalnej. Ozon jest tzw. 
zanieczyszczeniem wtórnym. Powstaje w wyniku procesów fotochemicznych w 
troposferze. Do prekursorów takiej reakcji nale  mi dzy innymi tlenki azotu i 

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. G 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 
miasta 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. 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 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. 

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 
ciep a, popraw  warunków wilgotno ciowych i sanitarnych powietrza, ogranicza 
bezpowrotna utrata terenów zieleni, a w wielu przypadkach niew ciwe ich 
rozplanowanie. 
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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  
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 
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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]: poni ej 35 dB(A) nieszkodliwe dla 
zdrowia, mog  by  denerwuj ce lub przeszkadza  w pracy wymagaj cej skupienia; 
35 ÷ 70 dB(A) wp ywaj  na zm czenie uk adu nerwowego cz owieka, powa nie 
utrudniaj  zrozumia  mowy,  zasypianie  i  wypoczynek;  70  ÷  85  dB(A)  wp ywaj  na  
znaczne  zmniejszenie  wydajno ci  pracy,  mog  by  szkodliwe  dla  zdrowia  i  powodowa  
uszkodzenie s uchu; 85 ÷ 130 dB(A) powoduj  liczne schorzenia organizmu ludzkiego, 
uniemo liwiaj  zrozumia  mowy nawet z odleg ci 0,5 m; 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. 

W fazie rozbiórki istniej cych obiektów oraz budowy nowych 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. 
Warto podkre li , e z punktu widzenia ochrony rodowiska zagospodarowanie 

terenów poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest bardzo 
korzystne. Wynika to z kwestii, e rozwój i kszta towanie przestrzeni przy pomocy planów 
odbywa si  w warunkach regulowanych, o jasno wytyczonych zasadach 
zagospodarowania przestrzeni. Stworzenie klarowanych zasad funkcjonowania 
przestrzeni pozwala na harmonijny rozwój w warunkach zrównowa onego rozwoju. 

Planowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisów ochrony przyrody i nie 
powoduje konfliktów z obszarami i obiektami prawnie chronionymi. Nie przewiduje si  
adnego bezpo redniego lub po redniego wp ywu na tereny obj te sieci  Natura 2000. 

  
 

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, racjonalne kszta towanie rodowiska i gospodarowanie 
zasobami rodowiska zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju oraz przywracanie 
elementów  przyrodniczych  do  w ciwego  stanu  zgodnie  z  art.  3  pkt  13  ustawy  z  dnia   
27 kwietnia 2001 r. 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. 
Pod poj ciem zrównowa onego rozwoju nale y rozumie , wed ug cytowanej 

ustawy taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym nast puje proces integrowania 
dzia  politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwa ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 
spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych pokole . 

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 
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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 nie wp ynie na zasoby przyrodnicze, w tym na obszary 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 

rozwi za  zawartych  w  projektowanym  dokumencie  przedstawia  si  wówczas,  gdy  
wynika  to  z  potrzeby  ochrony  obszaru  Natura  2000  i  jego  integralno ci.  Z  analizy  
dokumentów i materia ów wynika, e kierunki zagospodarowania przestrzennego 
okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b  oddzia ywa y znacz co negatywnie na 
obszary  Natura  2000,  dlatego  te  nie  przedstawia  si  w  tym  zakresie  rozwi za  
alternatywnych. 

 
 

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

W celu ograniczenia niekorzystnego potencjalnego wp ywu nowych sposobów 
zagospodarowania na rodowisko zaleca si  zwróci  uwag  na poni sze uwagi.: 

 Plac  budowy  i  jego  zaplecze  nale y  zorganizowa  w  sposób  zapewniaj cy  
oszcz dne korzystanie z terenu. 

 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby ludzie nie wchodzili 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. 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  
odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych; 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; 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 (tj. Dz. U. 
z  2020  r.  poz.  154);  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 
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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 harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. 

 Z uwagi na wyst powanie w granicach terenu zadrzewie  i zakrzewie  
stanowi cych potencjalne miejsca bytowania ptaków wskazanym jest, aby 
ewentualna  wycinka  drzew  i  krzewów  koliduj cych  z  przysz  zabudow  
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  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 terenu nie mo e narusza  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. Nale y pami ta , e zgodnie  
z art. 234 ust. 1 ustawy prawo wodne w ciciel gruntu o ile przepisy ustawy nie 
stanowi  inaczej,  nie  mo e:  1)  zmienia  kierunku  i  nat enia  odp ywu  
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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). 
 
Rozwi zania  przyj te  w  analizowanym  projekcie  planu  wprowadzaj  sposób  

zagospodarowania zgodny ze sposobem zagospodarowania terenów w s siedztwie, 
dlatego  te ,  w  wyniku  w ciwej  realizacji  ustale  projektu  planu  nie  przewiduje  si  
znacz cego negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci 
sytuacji problemowych. 

 
 

13. STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb powsta a dla potrzeb 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego 
za cznikiem graficznym do Uchwa y Nr XIX/253/16 Rady Miasta Olsztyna  
z  dnia  27  stycznia  2016  r.  o  przyst pieniu  do  sporz dzenia  „Miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Boenigka w Olsztynie”. Zgodnie z art. 
17  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym (Dz.  U.  z  2020 r.  poz.  293 ze zm.) prezydent miasta po podj ciu przez 
rad  miasta 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  2020 r.  poz.  283 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. 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego stanowi cz ciow  zmian  miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw : „Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „Niebieski Parasol” uchwalony 
Uchwa  Nr VII/61/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2011 roku (Dz. Urz d. Woj. 
Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 34 poz. 603). 

Projekt planu miejscowego obejmuje teren po ony w s siedztwie istniej cej 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej wyposa onej w niezb dn  
infrastruktur  techniczn . Obszar obj ty planem miejscowym obejmuje tereny o w pe ni 
wykszta conej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach których d ono do 
uzupe nienia istniej cej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej. W zakresie 
infrastruktury  technicznej  obszar  planu  posiada  mo liwo  wyposa enia  w  niezb dne  
sieci, natomiast w zakresie komunikacji - g ówn  o  stanowi ulica Boenigka. 

Ustalenia  planu  spe niaj  wymagania  art.  1  ust  2  –  4  ustawy  o  planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez mi dzy innymi: okre lenie wymaga adu 
przestrzennego w ustalenia szczegó owych dla terenu elementarnego, okre lenie walorów 
architektonicznych i krajobrazowych, poprzez wskazanie zasad ochrony oraz zasad 
kszta towania krajobrazu, okre lenie  wymaga  ochrony rodowiska oraz wymaga  
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó czesnej poprzez 
ustalenie zasad ochrony. Dodatkowo uwzgl dniono równie  wymagania ochrony zdrowia 
oraz bezpiecze stwa ludzi i mienia, a tak e potrzeby osób niepe nosprawnych. W 
ustaleniach planu wprowadzono zapisy okre laj ce zasady realizacji zabudowy z 
uwzgl dnieniem bezpo redniego s siedztwa. Ustalenia projektu planu zosta y 
sformu owane w czterech rozdzia ach, z czego w niniejszym opracowaniu omówiono trzy 
pierwsze; ostatni, czwarty zawiera przepisy ko cowe, które nie odnosz  si  do mo liwych 
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oddzia ywa  ustale  projektu planu na rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami 
dokumentu s : 
 Rozdzia  1 – Przepisy porz dkowe, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 

 Rozdzia  2 – Ustalenia ogólne planu: 
 ustalenie przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami, 
 zasady ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 zasady kszta towania przestrzeni publicznych, 
 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury 

wspó czesnej, 
 zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
 zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu, 
 granice i sposoby zagospodarowanie terenów i obiektów podlegaj cych 

ochronie na podstawie przepisów odr bnych, 
 zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci, 
 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

ytkowaniu, 
 ustalenia dotycz ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej dla ca ego obszaru w granicach planu, 
 zasady tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania terenów, 
 ustalenia dotycz ce rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, 

 Rozdzia  3 – Ustalenia szczegó owe planu. 
 Rozdzia  4 – Ustalenia ko cowe. 

W granicach obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono tereny elementarne 
przeznaczone pod zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn  z us ugami (1MW/U), 
zabudow  us ugow  z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (2U/MW) i 
drog  wewn trzn  (3KDW, 4KDW). 

 W granicach obszaru obj tego projektem planu w celu ochrony warto ci 
przyrodniczo-krajobrazowych wprowadzono nast puj ce zasady zagospodarowania 
polegaj ce m.in. na: 

 Wprowadzeniu zapisu, e dzia alno  us ugowa nie mo e powodowa  pogorszenia 
warunków zamieszkiwania i u ytkowania s siednich budynków oraz lokali 
przeznaczonych na pobyt ludzi, w szczególno ci mieszkalnych. 

 Wprowadzenie zapisu, e na terenach, gdzie wyst puj  przekroczenia warto ci 
dopuszczalnych poziomów ha asu, wymagane jest zastosowanie rodków ochrony 
przed ha asem, zapewniaj cych w ciwe warunki akustyczne (takich jak np.: 
ziele  izolacyjna, lokalizowanie us ug w parterach budynków z wycofaniem 
kondygnacji mieszkalnych, ekrany akustyczne oraz odpowiednie rozwi zania 
techniczne w budynkach, np. stolarka d wi koszczelna); w przypadku 
zastosowania rodka ochrony akustycznej,  jakim jest  ziele  izolacyjna,  nale y j  
kszta towa  zgodnie z zasadami kszta towania terenów zieleni izolacyjnej oraz w 
maksymalnym stopniu wykorzystywa  ziele  istniej . 

 Nakazie zachowania w maksymalnym stopniu istniej cej warto ciowej zieleni 
wysokie i zagospodarowywania terenu wokó  drzew w sposób umo liwiaj cy 
naturaln  wegetacj . 

 Wprowadzeniu zapisu o dopuszczeniu uzupe nienia drzewostanu. 
 Zakazie prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w tym 

sk adowisk odpadów; procesy odzysku lub unieszkodliwiania odpadów innych ni  
komunalne  mog  odbywa  si  jedyne  na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  o  
odpadach. 

 Wprowadzenie zapisu, e zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
okre laj  w ciwe uchwa y Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia 
szczegó owych zasad utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Olsztyn, 

ce aktem prawa miejscowego, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 
 Zakazie lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 

2000m².  
 Zakazie stosowania jaskrawej, intensywnej kolorystyki elewacji oraz dopuszcza si  

uzupe nienie elementami drewna, ceg y, szk a, stali, ceramiki. 
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 Zakazie grodzenia za wyj tkiem boisk i placów zabaw dla dzieci. 
 Nakazie dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób z ograniczon  

sprawno ci , w tym dla osób niepe nosprawnych. 
 Zakazie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego, za wyj tkiem zaplecza budowy oraz zakaz 
tymczasowego zagospodarowania i urz dzania terenów. 

 Nakazie odprowadzenia cieków bytowych z budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi  na  sta y  lub  czasowy  pobyt  ludzi  -  do  miejskiej  kanalizacji  
sanitarnej; cieki z us ug gastronomicznych przed odprowadzeniem do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej, nale y podda  podczyszczeniu w separatorze t uszczu.  

 Nakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z istniej cych i 
projektowanych powierzchni szczelnych ulic i parkingów do sieci kanalizacji 
deszczowej, po podczyszczeniu w piaskownikach i separatorach substancji 
ropopochodnych, z uwzgl dnieniem miejscowej retencji; zagospodarowanie wód 
opadowych i roztopowych z pozosta ych powierzchni szczelnych i utwardzonych 
(dachy, tarasy, ci gi piesze, itp.) w granicach nieruchomo ci. Nale y ograniczy  
stosowanie powierzchni szczelnych, poprzez u ycie materia ów i technologii 
ograniczaj cych  odp yw  wody  deszczowej  w  celu  zapobiegania  zmniejszeniu  
naturalnej retencji w zlewni. W przypadku braku takiej mo liwo ci dopuszcza si  
odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej z uwzgl dnieniem 
miejscowej retencji. 

 Nakazie zaopatrzenia w wod  istniej cej i projektowanej zabudowy z istniej cej i 
projektowanej sieci wodoci gowej, przy uwzgl dnieniu przepisów dotycz cych 
zaopatrzenia w wod  do celów przeciwpo arowych. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  zaopatrzenie  w  gaz  przewodowy  mo na  realizowa  z  
istniej cej sieci gazowej niskiego lub redniego ci nienia poprzez jej rozbudow ; 
nale y zachowa  normatywne odleg ci projektowanych obiektów i urz dze  od 
sieci gazowej, na podstawie w ciwych przepisów. Zapewnienie technicznych 
pasów eksploatacyjnych dla istniej cego i projektowanego uzbrojenia oraz stref 
kontrolowanych sieci gazowej jest obowi zuj ce dla ca ego planu. Zapewnienie 
pasów eksploatacyjnych oraz stref kontrolowanych sieci gazowej obowi zuje 
równie  przy projektowaniu i realizacji trwa ych elementów zagospodarowania 
terenu w postaci tarasów, ma ej architektury, ogrodze , urz dze  sportowo-
rekreacyjnych, ogródków kawiarnianych, drzew i ro linno ci o rozbudowanych 
systemach korzeniowych, itp. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  adaptuje  si  istniej ce  sieci  i  urz dzenia  
elektroenergetyczne; zaopatrzenie w energi  elektryczn  nale y realizowa  z 
istniej cej lub projektowanej sieci elektroenergetycznej. 

 Wprowadzenie zapisu, e zaopatrzenie odbiorców w cza telefoniczne nale y 
realizowa  z istniej cej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej  zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Wprowadzeniu zapisu, e zaopatrzenie w ciep o projektowanej zabudowy nale y 
realizowa , w pierwszej kolejno ci, w oparciu o zasilanie z miejskiego systemu 
ciep owniczego; dopuszcza si  rozwi zania indywidualne w oparciu o 
niskoemisyjne systemy ogrzewania. 

 Wyznaczeniu nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku planu zgodnie z 
którymi nale y realizowa  now  zabudow  oraz rozbudowy budynków 
istniej cych. 

 Okre leniu parametrów i wska ników okre laj cych zasady kszta towania 
zabudowy takie jak: wska nik maksymalnej powierzchni zabudowy, wska nik 
intensywno ci zabudowy, minimalny udzia  procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej, maksymalna wysoko  zabudowy, gabaryty obiektów. 

 Nakazie zabezpieczenia minimalnej liczby miejsc postojowych zlokalizowanych w 
granicach terenu inwestycji, w tym na parkingach otwartych i wbudowanych w 
zabudow  zgodnie ze wska nikami dla poszczególnych funkcji. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  teren  obj ty  opracowaniem  po ony  jest  w  zasi gu  
udokumentowanego G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Subzbiornik Warmia 
nr 205 oraz G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Olsztyn (zbiornik 
mi dzymorenowy Olsztyn) nr 213. 
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W ustaleniach dotycz cych zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji  okre lono,  e  powi zanie  terenu  opracowania  z  zewn trznym  uk adem  
komunikacyjnym odbywa si  poprzez istniej cy uk ad dróg z ul. Ignacego Krasickiego, 
przez ul. Jana Boenigka do ul. Biskupa Tomasza Wilczy skiego. W planie ustalono 
realizacj cie ek rowerowych na terenach wyznaczonych ulic, placów, terenów zieleni 
oraz  ci gów  pieszych  skoordynowanych  z  systemem  dróg  rowerowych,  okre lonym  w  
Programie budowy dróg rowerowych w Olsztynie lub jego aktualizacji. 

Na  obszarze  obj tym  projektem  planu  wyznaczono  przestrze  publiczn  która  
stanowi droga publiczna oznaczona symbolem KDW. 

W punkcie 1.4 prognozy przedstawiono w formie tabelarycznej ró nice pomi dzy 
przeznaczeniem terenu okre lonym w obowi zuj cym planie miejscowym,  
a przeznaczeniem okre lonym w projekcie planu miejscowego. 

W punkcie 1.5 prognozy dokonano analizy odniesienia projektu planu miejscowego 
do dokumentów opracowywanych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym 
oraz w punkcie 8 prognozy do dokumentów opracowywanych na szczeblu 
mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Obszar  obj ty  projektem  planu  po ony  jest  w  po udniowej  cz ci  miasta  
Olsztyna, na osiedlu Jaroty i obejmuje powierzchni  oko o 1 ha. Granice terenu obj tego 
opracowaniem wyznacza z ka dej strony ulica Jana Boenigka. Teren jest zabudowany i 
zagospodarowany. W jego granicach zlokalizowane s  budynki o funkcji us ugowej, 
parkingi oraz drogi wewn trzne. Pomi dzy terenami zabudowanym i utwardzonymi 
wyst puj  niewielkie powierzchnie biologicznie czynne z ma ym udzia em zieleni – 

ównie trawiastej oraz pojedynczymi nasadzeniami krzewów i drzew. W s siedztwie 
terenu obj tego opracowaniem wyst puj  tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  oraz  us ugowej,  w  tym  obiekty  u yteczno ci  publicznej  (przedszkole,  
centrum opieki Niebieski Parasol). Obszar obj ty niniejszym opracowaniem zgodnie z 
przyj tym przez J. KONDRACKIEGO [2011] systemem rejonizacji fizycznogeograficznej, 
znajduje si  w granicach nast puj cych jednostek: Region Wysoczyzny m odoglacjalne 
(przewa nie z jeziorami), Mezoregion Pojezierze Olszty skie, Makroregion Pojezierze 
Mazurskie, Podprowincja Pojezierza Wschodnioba tyckie, Prowincja Ni  
Wschodnioba tycko-Bia oruski, Megaregion Ni  Wschodnioeuropejski. Miasto Olsztyn 
po one  jest  w  obr bie  syneklizy  peryba tyckiej  na  granicy  z  wyniesieniem  mazursko-
suwalskim. Na podstawie wierce  studziennych wg bn  budow  geologiczn  miasta 
rozpoznano do g boko ci 333 m. Najstarsz  rozpoznan  w Olsztynie formacj  
geologiczn  s  utwory kredy górnej.  W przewa aj cej  mierze s  to osady piaszczyste z 
niewielkim udzia em utworów marglistych (piaski i s abo zwi e piaskowce). Miejscami 
osady  te  przechodz  w  szarozielone  mu ki  i  i y  (zaliczane  cz sto  do  paleocenu).  
Bezpo rednio na kredzie zalega trzeciorz d, którego utwory na tym terenie s  silnie 
zaburzone glacitektonicznie. Rozpoczyna je nieci a seria osadów piaszczystych 
zaliczana  do  paleocenu.  Wy ej  przechodz  one  w  morskie  osady  oligoce skie  
wykszta cone przewa anie w postaci drobnoziarnistych zielonych piasków glaukonitowych 
i glaukonitowo-kwarcowych z przewarstwieniami spiaszczonych mu ków. Trzeciorz d 
przykryty jest osadami czwartorz dowymi o zró nicowanej mi szo ci; najwi ksze 
mi szo ci stwierdzono w kopalnej dolinie w rejonie Olsztyna i G awek, gdzie 
przekraczaj  250 m. Najwy szy poziom utworów plejstoce skich tworzy glina morenowa, 
cz sto silnie spiaszczona i miejscami przykryta p atami piasków glacjalnych. W wielu 
miejscach glina zosta a erozyjnie zniszczona przez wody roztopowe topniej cego l dolodu 
lub przez rzeki w czasie rozwoju dolin rzecznych. Fragmentami na powierzchni, w obr bie 
wysoczyzny,  jeziora  Ukiel,  osi ga  mi szo  powy ej  300  m.  Zgodnie  ze  Szkicem  
Geomorfologicznym  w  skali  1:100000  obszar  obj ty  opracowaniem  znajduje  si  w  
zasi gu moren czo owych. Powo uj c si  na Szczegó ow  Map  Geologiczn  Polki w skali 
1:50000 na terenie opracowania wyst puj  gliny zwa owe, ich zwietrzeliny oraz piaski  i  
wiry lodowcowe. Teren obj ty opracowaniem w wyniku prac niwelacyjnych zwi zanych z 

aktualnym sposobem zagospodarowania zosta  wyrównany i jest niemal e p aski, dlatego 
te  w jego granicach nie wyst puj  tereny nara one na niebezpiecze stwo osuwania si  
mas ziemnych. Z uwagi, e teren obj ty opracowaniem zosta  ca kowicie przekszta cony 
w wyniku przeprowadzonych prac budowlanych zwi zanych z aktualnym sposobem 
zagospodarowania naturalna pokrywa glebowa zosta a przekszta cona i uleg a 
nieodwracalnemu przekszta ceniu. W wyniku dzia  zwi zanych z realizacj  zabudowy i 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
W REJONIE ULICY BOENIGKA W OLSZTYNIE  

 

44 

modyfikacj  ro linno ci wykszta ci y si  gleby antropogeniczne. W profilach glebowych 
dosz o do mechanicznych przekszta ce  wynikaj cych z przemieszczania poziomów i 
warstw  glebowych  w  uk adzie  pionowym  i  poziomym;  domieszania  do  materia u  
glebowego materia ów obcych, g ównie o charakterze odpadów; skrócenia profilu 
glebowego, przewa nie przez usuni cie poziomu próchnicznego; ubicia warstw glebowych 
przez ci ki sprz t budowlany. Zazwyczaj ww. zmianom towarzyszy szereg przekszta ce  
chemicznych i fizyczno-chemicznych, które mo na scharakteryzowa  jako wyra aj ce si  
w  zmianach:  zasolenia  gleb,  wzajemnego  stosunku  do  siebie  jonów,  odczynu  gleby,  
zawarto ci próchnicy glebowej, zawarto ci pierwiastków ladowych, zawarto ci 
niektórych substancji organicznych, np. pochodnych ropy naftowej, zawarto ci produktów 
rozk adu materii i mikrobiologicznej przemiany materii (intoksykacja metaboliczna). 
Zgodnie z map  ewidencyjn  w granicach obszaru opracowania wyst puj  grunty 
oznaczone  jako  Bi  (inne  tereny  zabudowane).  W  granicach  terenu  obj tego  
opracowaniem nie wyst puj  wody powierzchniowe, w tym zewidencjonowane urz dzenia 
melioracyjne. Najbli ej po onymi zbiornikami wodnymi s  po one w odleg ci oko o 
1,8 km na pó nocny-wschód od terenu obj tego niniejszym opracowaniem jezioro Skanda 
oraz  po one  w  odleg ci  ok.  2,5  km  w  kierunku  po udniowy  jezioro  Bartag.  Obszar  
obj ty  opracowaniem  po ony  jest  w  rejonie  wodnym  yny  i  W gorapy,  w  Obszarze  
Dorzecza Prego y. Dla obszaru dorzecza Prego y opracowano Plan gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Prego y zatwierdzony Rozporz dzeniem Rady Ministrów z 
dnia 18 pa dziernika 2016 r. w sprawie Plan gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Prego y (Dz. U. z 2016 r. poz. 1959). Teren po ony jest w zasi gu naturalnej 
jednolitej cz ci wód powierzchniowych RW700020584511 yna od dop ywu z jeziora 
Je gu  (Je gu skiego) do Kana u Dywity. Ocena  aktualnego  stanu  JCWP  okre lana  jest  
jako dobra, a ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych okre lana jest jako 
niezagro ona. Wed ug podzia u hydrogeologicznego Polski miasto Olsztyn le y w rejonie 
mazurskim, makroregionie wschodniego Ni u Polskiego. Warunki hydrograficzne na 
terenie miasta s  skomplikowane, co jest konsekwencj  z onej budowy geologicznej. 
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  obszarze ochronnym udokumentowanego G ównego Zbiornika 
Wód Podziemnych tj.: Zbiornik mi dzymorenowy Olsztyn nr 213. Przyj ta przez Ministra 
rodowiska w 2008 roku „Dokumentacja okre laj ca warunki hydrogeologiczne dla 

ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Olsztyn (GZWP nr 213)” 
okre li a przestrzenne obszary ochronne zbiornika, wydzielaj c w ród nich obszary 
ochronne o zaostrzonych rygorach – w obr bie których szacowany czas dop ywu wód 
opadowych do poziomu wodono nego jest krótszy ni  25 lat. Miasto Olszyn w ca ci 
po one jest w obszarze ochronnym; wyspowo zalegaj  niedu e tereny okre lane jako 
praktycznie  niezagro one,  gdzie  czas  dop ywu  szacuje  si  na  ponad  100  lat.  Warunki  
naturalne zaopatrzenia w wod  okre lane s  jako korzystne. Zasadniczym wodono cem 

 dwa mi dzymorenowe czwartorz dowe poziomy wodono ne. Poziomy te 
charakteryzuj  si  wspó wyst powaniem, bezpo rednim zwi zkiem hydraulicznym oraz 

 jednocze nie ujmowane w uj ciach Olsztyna. Najwi ksze uj cia, stanowi ce podstaw  
zaopatrzenia miasta w wod  pitn , to uj cie Wad g (Karolin), uj cie Zachód i uj cie 
Kortowo. St enia g ównych sk adników wód podziemnych mieszcz  si  w granicach 
st  dla  wód  do  picia.  Jedynie  zwi zki  elaza  i  manganu,  b ce  naturalnymi  
sk adnikami  wód  podziemnych,  przekraczaj  dopuszczalne  st enia  dla  wód  do  picia.  
Obszar opracowania le y w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych o numerze 20 kod 
JCWPd  PLGW700020.  Ocena  stanu  ilo ciowego  i  chemicznego  wód  okre lana  jest  jako  
dobra, a ocena zagro enia nieosi gni cia dobrego stanu ilo ciowego i jako ciowego jako 
niezagro ona. Teren obj ty opracowaniem zakwalifikowany zosta  do obszarów o rednim  
stopniu zagro enia g ównego u ytkowego poziomu wodono nego wód podziemnych 
wynikaj cym ze s abej izolacji g ównego u ytkowego poziomu wodono nego. Olszyn 
nale y do mazurskiej  dzielnicy klimatycznej  która jest  najch odniejsza w nizinnej  cz ci  
Polski,  co  zwi zane  jest  z  ch odnymi  zimami  i  wiosnami.  Warunki  te  kszta tuj  bardzo  
krótki okres wegetacyjny, który dla rejonu Olsztyna wynosi tylko oko o 200 dni. rednia 
roczna temperatura w rejonie Olsztyna wynosi oko o 7oC.  Najni sze  temperatury  z  
wielolecia  notowane  s  w  styczniu  i  lutym  (oko o  3,9oC – 4,2oC),  a  najwy sze  –  w  
czerwcu, lipcu i sierpniu (oko o 16,1oC -  16,9oC). rednia liczba dni gor cych (powy ej 
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25oC)  wynosi  26.  rednia  liczba  dni  mro nych  (poni ej  0oC) wynosi oko o 50. Roczne 
sumy  opadów  wynosz rednio  oko o  600  mm.  Najwi ksze  s  latem   
(w lipcu oko o 90 mm), a najmniejsze zim  i wczesn  wiosna (stycze  – kwiecie ; oko o 
26  –  32  mm).  Dni  z  opadem  jest  oko o  160  w  roku.  Pokrywa  nie na  utrzymuje  si  
rednio oko o 106 dni  w roku. Najwi cej  dni  pochmurnych wyst puje pó  jesieni  (w 

grudniu), a najmniej pó nym latem (we wrze niu). Zachmurzenie generalnie jest wi ksze 
w  okresie  pó nej  jesieni  i  zim ,  mniejsze  w  pozosta ych  porach  roku.  Przewa aj  
zdecydowanie wiatry z kierunku po udniowo – zachodniego (ok. 18%). Tak e do  
znaczny udzia  maj  wiatry z kierunku zachodniego (ok. 13%). Cz sto  wiania wiatrów z 
pozosta ych kierunków wynosi rednio oko o 7-10%. Przewa aj  wiatry s abe i o redniej 
pr dko ci.  Na  mikroklimat  w  rejonie  obj tym  opracowaniem  ma  wp yw  sposób  
zagospodarowania terenu obj tego opracowaniem i terenów s siednich. W rejonie 
opracowania z uwagi na dominacj  „asfaltowo-betonowego” sposobu zagospodarowania 
mo na  zaobserwowa  efekt  „miejskiej  wyspy  ciep a”  tj.:  efekt  oddawania  ciep a  
zw aszcza  w  nocy  przez  rozgrzane  powierzchnie  asfaltowe  i  betonowe.   W  granicach  
terenu  opracowania  nie  wyst puj  z a  kopalin  oraz  tereny  górnicze  w  rozumieniu  
ustawy prawo geologiczne i górnicze.  Zgodnie  z  informacjami  umieszczonymi  w  
Centralnej Bazie Danych Geologicznych Pa stwowego Instytutu Geologicznego najbli sze 
udokumentowane z e znajduje si  w odleg ci oko o 6,0 km na po udniowy-zachód – 

e Ru . Wed ug regionalizacji geobotanicznej J. MATUSZKIEWICZA [1993] miasto Olsztyn 
po one jest w obr bie dzia u Pó nocno Mazursko-Bia oruskiego, w krainie Mazurskiej, w 
Podkrainie Zachodniomazurskiej, w okr gu Olszty sko-Szczytnowskimi, w podokr gu 
Olszty skim. Wed ug regionalizacji potencjalnej ro linno ci naturalnej Polski J. 
MATUSZKIEWICZA [2008]  miasto  Olsztyn  po one  jest  w  obr bie  grupy  zbiorowisk  
eutroficzne lasy li ciaste, gr d subkontynantalny odmiana subborealna; w zasi gu typu 
zbiorowiska potencjalnego zespó  Tillo Carpinetum. Z uwagi na sposób zagospodarowania 
terenu wyst puj ce gatunku ro lin s  typowymi dla terenów zurbanizowanych. W 
granicach obszaru dominuj  zbiorowiska niskiej ro linno ci antropogenicznej i ruderalnej 
o niskich walorach przyrodniczych. Jedynie miejscami wyst puj  zadrzewienia tj.: jesion 
wynios y, klon zwyczajny, lipa drobnolistna. Podczas wizji terenowych zinwentaryzowano 
nast puj ce gatunki ro lin.: babka lancetowata (Plantago lanceolata), babka zwyczajna 
(Plantago major), gwiazdnica pospolita (Stellaria media), wiechlina roczna (Poa annua), 
ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus), tlica 
ow osiona (Galinsoga ciliata), pi ciornik g si (Potentilla anserina). W czasie wizji nie 
stwierdzono wyst powania ro lin obj tych ochron  gatunkow . W granicach obszaru 
obj tego opracowaniem nie stwierdzono wyst powania siedlisk przyrodniczych zwierz t. 
W czasie wizji zaobserwowano jedynie gatunki ptaków typowe dla terenów miejskich tj.: 
sroka zwyczajna (Pica pica), bogatka (Parus major), wróbel domowy (Passer 
domesticus), kawka zwyczajna (Coloeus monedula), szpak (Turnus vulgaris), go b 
miejski (Columba livia f. urbana). W otoczeniu terenu obj tego opracowaniem wyst puj  
natomiast siedliska zwierz t obj tych ochron  gatunkow . Dominuj cymi gatunkami s  
ptaki zwi zane g ównie z zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn , a tak e z enklawami 
zadrzewie  i zakrzewie . W zabudowie blokowej wiele ptaków znajduje odpowiednie 
warunki  do  zak adania  gniazd  i  ch tnie  korzysta  z  resztek  po ywienia  pozostawionych  
przez ludzi. W ród wyst puj cych gatunków wymieni  mo na sierpówk  Streptopelia 
decaocto, wróbla Passer domesticus, jerzyka Apus apus, kawk  Corvus monedula, 
go bia skalnego Columba livia, jaskó  dymówk  Hirundo rustica, jaskó  oknówk  
Delichon urbica, bogatk  Parus major, szpaka Sturnus vulgaris, zi  Fringilla coelebs, 
pliszk  siw  Motacilla alba, modraszk  Parus caeruleus. Teren obj ty opracowaniem 
po ony jest poza granicami obszarów obj tych prawnymi formami ochrony przyrody na 
podstawie  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o ochronie przyrody. Najbli sze obszary 
obj te ochrona prawn  zlokalizowane s : w odleg ci oko o 3,4 km na po udnie Obszar 
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej; w odleg ci oko o 3,4 km na 
po udnie  Obszar  Specjalnej  Ochrony  Puszcza  Napiwodzko-Ramucka  PLB280007;  w  
odleg ci ok. 2,3 km na zachód Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rodkowej yny. 
Na  terenie  opracowania  oraz  w  s siedztwie  nie  wyst puj  obiekty  i  obszary  obj te  
ochron  na postawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
W granicach omawianego terenu nie wyst puj  obiekty mog ce powodowa  uci liwo ci 
ha asowe. Funkcjonuj ce obiekty us ugowe nie powoduj  uci liwo ci akustycznych dla 
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otoczenia.  Teren  obj ty  opracowaniem  od  strony  pó nocnej  graniczy  z  ulic  Jana  
Boenigka  o  znacznym  nat eniu  ruchu  stanowi  miejsce  emisji  ha asu  (drga ).   
Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wra liwych na zanieczyszczenia 
komponentów rodowiska, który jednocze nie decyduje o warunkach ycia cz owieka, 
zwierz t i ro lin. Z y stan aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludno ci, straty w 
rodowisku, zw aszcza w drzewostanie iglastym, a tak e wymierne straty gospodarcze. W 

granicach terenu opracowania emisje zanieczyszcze  do powietrza zwi zane s  z 
ogrzewaniem  budynków w okresie grzewczym oraz emisj  zanieczyszcze  do powietrza 
z parkuj cych pojazdów oraz poruszaj cych si  ulic  Jana Boenigka. 

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

W przypadku braku realizacji projektu planu teren pozostanie w dotychczasowym 
stanie u ytkowania lub zostanie zagospodarowany zgodnie z wytycznymi obowi zuj cego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazw : „Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Boenigka w Olsztynie – „Niebieski 
Parasol” uchwalony Uchwa  Nr VII/61/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2011 
roku (Dz. Urz d. Woj. Warm.-Maz. z 2011 r. Nr 34 poz. 603). 

Rozwi zania  przyj te  w  analizowanym  projekcie  planu  wprowadzaj  sposób  
zagospodarowania zgodny ze sposobem zagospodarowania terenów w s siedztwie, 
dlatego  te ,  w  wyniku  w ciwej  realizacji  ustale  projektu  planu  nie  przewiduje  si  
znacz cego negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci 
sytuacji problemowych. W punkcie 9 niniejszej prognozy wskazano przewidywane 
oddzia ywania wynikaj ce z realizacji ustale  projektu planu, 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. 

W celu ograniczenia niekorzystnego potencjalnego wp ywu nowych sposobów 
zagospodarowania na rodowisko zaleca si  zwróci  uwag  na poni sze uwagi.: 

 Plac  budowy  i  jego  zaplecze  nale y  zorganizowa  w  sposób  zapewniaj cy  
oszcz dne korzystanie z terenu. 

 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby ludzie nie wchodzili 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. 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  
odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych; 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; 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 (tj. Dz. U. 
z  2020  r.  poz.  154);  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 
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oddzia ywaniem warunków atmosferycznych, odpady których sk adowanie nie 
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 harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. 

 Z uwagi na wyst powanie w granicach terenu zadrzewie  i zakrzewie  
stanowi cych potencjalne miejsca bytowania ptaków wskazanym jest, aby 
ewentualna  wycinka  drzew  i  krzewów  koliduj cych  z  przysz  zabudow  
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  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 terenu nie mo e narusza  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. Nale y pami ta , e zgodnie  
z art. 234 ust. 1 ustawy prawo wodne w ciciel gruntu o ile przepisy ustawy nie 
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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). 
Z  analizy  dokumentów  i  materia ów  wynika,  e  kierunki  zagospodarowania  

przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b  oddzia ywa y 
znacz co  negatywnie  na  obszary  Natura  2000,  dlatego  te  nie  przedstawia  si  w  tym  
zakresie rozwi za  alternatywnych. Analizowany projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nie zawiera rozwi za  stanowi cych kompensacj  
przyrodnicz , gdy  realizacja zapisów projektu planu nie wp ynie na zasoby przyrodnicze, 
w tym na obszary Natura 2000. 

Z uwagi na skal  opracowania, rodzaj przewidywanego zagospodarowania oraz 
po enie  terenu  w  odleg ci  oko o  74  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. 
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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  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 2020 r. poz. 283 ze zm.). 

Jednocze nie  o wiadczam,  e  jestem  wiadomy  odpowiedzialno ci  karnej  za  

enie fa szywego o wiadczenia. 

 
 
 

 
 ………………………………………… 
       podpis 
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