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STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Rada Miasta Olsztyna na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm.), na wniosek Prezydenta Olsztyna, Uchwa  Nr XV/193/15 z dnia 28 pa dziernika 
2015 r. przyst pi a do sporz dzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego mi dzy lini  kolejow  a ulicami 
Kanarkow ,  Basie ki  i  Rz dziana  w  Olsztynie.  Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  przytoczonej  
ustawy  prezydent  miasta  po  podj ciu  przez  rad  gminy  uchwa y  o  przyst pieniu  do  
sporz dzenia planu miejscowego, sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz  
oddzia ywania na rodowisko. 

Prognoza oddzia ywania na rodowisko jest elementem strategicznej oceny 
oddzia ywania na rodowisko, o której mowa w ustawie o z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o 
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze 

zm.). Celem niniejszego opracowania jest ocena projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego osiedla Gutkowo, zlokalizowanego mi dzy lini  
kolejow  a ulicami Kanarkow , Basie ki i Rz dziana w Olsztynie w aspekcie ochrony 
zasobów naturalnych rodowiska przyrodniczego i przedstawienia przewidywanych 
przekszta ce rodowiska oraz warunków ycia ludzi w wyniku realizacji planu. 

Zgodnie  z  art.  46  pkt  1  w/w  ustawy  projekt  planu  zagospodarowania  
przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na 
rodowisko. W my l art. 51 ust. 1 cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu 

sporz dza prognoz  oddzia ywania na rodowisko. Zakres i stopie  szczegó owo ci 
informacji wymaganych w prognozie oddzia ywania na rodowisko zosta  okre lony w 
pi mie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  rodowiska  w  Olsztynie  –  znak  
WOO .411.159.2015.MT z dnia 14 grudnia 2015 r. oraz w pi mie Pa stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie – znak ZNS.4082.76.2015.SG z dnia 16 
grudnia 2015 r.  

Przyst pienie do opracowania niniejszego projektu planu ma na celu aktualizacj  
ustale  obowi zuj cego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
Gutkowo  w  Olsztynie,  przyj tego  Uchwa  Nr  VIII/82/15  Rady  Miasta  Olsztyna  z  dnia   
29 kwietnia 2015 r.  oraz Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
osiedla Gutkowo w Olsztynie w rejonie terenu oznaczonego symbolem UT17, 
uchwalonego  Uchwa  Nr  VIII/82/15  Rady  Miasta  Olsztyna  z  dnia  29  kwietnia  2015r.  i  
jest spowodowane konieczno ci  dostosowania ich ustale  do aktualnie obowi zuj cych 
przepisów  prawa.  W  projekcie  planu  za ono  zachowanie  skali  zabudowy  
charakterystycznej dla dawnej wsi Gutkowo oraz nawi zanie si  do niej z now  zabudow  
w celu uzyskania spójnej architektury. W przedmiotowym projekcie planu m.in. okre lono 
wska niki  o których mowa w ustawie o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, 
wprowadzono ustalenia chroni ce zielone tereny publiczne powi zane ci gami pieszymi i 
rowerowymi, wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy i wytyczne dotycz ce 
materia ów wyko czeniowych, zw aszcza w strefie ochrony konserwatorskiej. 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  I – Przepisy wst pne, zawieraj cy: 
 przedmiot ustale  planu, 
 zakres rysunku planu, 
 definicje wa niejszych poj  u ytych w tre ci uchwa y, 
 symbole i opis przeznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi. 

 Rozdzia  II – Ustalenia dotycz ce wszystkich terenów obj tych planem, zawieraj cy: 
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego oraz zasad 

kszta towania przestrzeni publicznych, 
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury wspó czesnej, 
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 ustalenia dotycz ce parametrów i wska ników kszta towania zabudowy oraz 
zagospodarowania, 

 ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie odr bnych przepisów, terenów 
górniczych, a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi  oraz obszarów 
osuwania si  mas ziemnych, 

 ustalenia dotycz ce szczegó owych zasad i warunków scalania i podzia u 
nieruchomo ci, 

 ustalenia dotycz ce szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u ytkowaniu, 

 ustalenia dotycz ce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 okre lenie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urz dzania 
i u ytkowania terenów, 

 okre lenie stawki procentowej stanowi cej podstaw  do okre lenia op aty, o której 
mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 ustalenia dotycz ce organizacji imprez masowych, 
 okre lenie inwestycji celu publicznego, 
 Rozdzia  3 – Ustalenia szczegó owe planu, zawieraj cy karty ustale  

szczegó owych dla wyznaczonych terenów oznaczonych poszczególnymi 
symbolami, 

 Rozdzia  4 – Postanowienia ko cowe. 
W granicach obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono nast puj ce 

jednostki funkcjonalno – przestrzenne przeznaczone pod: 
 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
 MW  – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
 MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us ugowej; 
 U – teren zabudowy us ugowej; 
 UO – teren us ug o wiaty; 
 US – teren sportu i rekreacji; 
 UK – teren zabudowy kultu religijnego; 
 PB/U – teren obiektów produkcyjnych, sk adów, magazynów, us ug; 
 ZP – ziele  urz dzona; 
 ZL – lasy; 
 ZN – ziele  nieurz dzona, obj ta formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami 

o ochronie przyrody; 
 Z –  ziele  nieurz dzona; 
 ZI – ziele  izolacyjna; 
 ZC- cmentarz; 
 KDD, KDL, KDZ – teren dróg publicznych; 
 KDW – teren dróg wewn trznych; 
 P – teren komunikacji – parking; 
 KDp – teren przej  pieszych; 
 KDj – teren ci gów pieszo – jezdnych; 
 K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja; 
 G – teren infrastruktury technicznej – gaz; 
 TI – infrastruktury technicznej – pozosta e; 
 KK – teren kolei. 

W granicach wydzielonych terenów elementarnych okre lono przeznaczenie 
podstawowe i/lub dopuszczalne terenu, które zdefiniowane nast puj co: 
 przeznaczenie podstawowe – oznacza takie przeznaczenie funkcjonalne, które jest 

przewa aj ce na danym terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy, jak i 
kubatury, 

 przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie, które uzupe nia przeznaczenie 
podstawowe lub wyst puje zamiennie, w zakresie i na warunkach okre lonych 
w ustaleniach szczegó owych planu. 
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W  granicach  obszaru  obj tego  projektem  planu  w  celu  ochrony  warto ci  
przyrodniczo-krajobrazowych wprowadzono wa ne zasady zagospodarowania polegaj ce 
m.in. na: 

 Wprowadzeniu zapisu e cz  terenów obj tych projektem planu 
oznaczona na za czniku graficznym po ona jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny na terenie którego 
obowi zuj  ustalenia i zakazy okre lone w Uchwale Nr XXVI/606/17 
Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. 
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny. 

 Nakazie utrzymania rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami 
odr bnymi.  Projekt  planu  dopuszcza  regulacj  przebiegu  rowów,  ich  
szeroko ci i skanalizowanie. Rowy melioracyjne które pozostan  jako 
otwarte na terenach zielonych powinny zosta  wkomponowa  
w zagospodarowanie terenu jako element krajobrazowy. 

 Wprowadzeniu zapisu, e gleb  usuwan  z terenu prac budowlanych 
nale y w pierwszej kolejno ci zagospodarowa  w granicach inwestycji, 
w ramach spe nienia wymogów zapewnienia minimalnych powierzchni 
biologicznie czynnych. Dopuszcza si  inne zagospodarowanie mas gleby 
i ziemi powsta ych w tracie prac budowlanych lub niezb dnych niwelacji 
terenu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o odpadach. 

 Wprowadzeniu zapisu, e parkingi terenowe, realizowane poza pasami 
drogowymi, nale y projektowa  z uwzgl dnieniem drzew, przy stosowaniu 
zasady  –  drzewo  co  cztery  stanowiska,  przy  projektowaniu  parkingów  
terenowych w maksymalnym zakresie adaptowa  drzewostan istniej cy. 

 Wprowadzeniu zapisu, e: 
o teren wokó  drzew zachowanych oraz nowo posadzonych nale y 

zagospodarowa  w sposób zapewniaj cy naturaln  wegetacj ; 
o w przypadku lokalizowania sieci na terenach zieleni, nale y 

minimalizowa  ingerencj  w ziele  istniej , zw aszcza drzewa. 
 Wprowadzeniu zapisu, e 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 oraz ziele  stabilizuj  skarpy. 

 Wprowadzeniu zapisu, e nale y d  do ograniczania powierzchni 
szczelnych, poprzez stosowanie do pokrywania terenów materia ów 
i technologii ograniczaj cych odp yw wody. 

 Z uwagi na wyst powanie w granicach opracowania skarp o stromych 
zboczach, w zagospodarowaniu terenu nale y przewidzie  ich ochron  
w taki sposób, aby nie dopu ci  do osuwania si  mas ziemnych, a ziele  
rosn ca  na  skarpach  podlega  ochronie  jako  element  stabilizacyjny  i  jej  
usuni cie wymaga szczególnego zabezpieczenia skarp przed osuwaniem 
si  mas ziemnych. 

 Okre leniu dla poszczególnych terenów elementarnych minimalnych 
powierzchni dzia ek budowlanych, minimalnego procentu powierzchni 
biologicznie czynnej oraz maksymalnego procentu zabudowy. 

 Wyznaczeniu przestrzeni publicznych którymi na obszarze planu s  tereny 
dróg KDD, KDL, KDZ, parkingi P, tereny kolei KK, tereny przej  pieszych 
KDp,  za  wyj tkiem  terenów  299KDp  i  300  KDp,  tereny  ci gów  pieszo-
jezdnych KDj, teren cmentarza ZC, lasu ZL, zieleni nieurz dzonej Z,  tak e 
tereny zieleni urz dzonej 154ZP, 156ZP, 157ZP, 159ZP, od 160ZP do 165 
ZP, 167ZP, 169ZP, 170ZP, 172ZP, 173ZP, 174ZP, 178ZP, 180ZP, 181ZP 
oraz izolacyjnej 185 ZI, 186 ZI, 187 ZI, 190 ZI,  193 ZI, 196 ZI, 197 ZI. 

 Zakazie realizacji gara y wolnostoj cych, zespo ów takich gara y oraz wiat 
gara owych na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; zakaz 
nie dotyczy gara y wielopoziomowych. 

 Ustaleniu zasad lokalizacji reklam. 
 Zakazie lokalizacji funkcji us ugowych, których funkcjonowanie powoduje 

przekroczenia którego  z parametrów dopuszczalnego poziomu 
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szkodliwych lub uci liwych oddzia ywa  na rodowisko, w rozumieniu 
przepisów ochrony rodowiska, a tak e takich, które w oczywisty sposób 
pogarszaj  warunki u ytkowania terenów s siaduj cych, np. przez emisj  
nieprzyjemnych zapachów, dymów ognisk, gromadzenie nieestetycznych 
odpadów w widocznym miejscu. 

 Zakazie lokalizacji: 
o stacji paliw, warsztatów i lakierni samochodowych, myjni 

samochodowych oraz komisów samochodowych, poza istniej cymi, 
zlokalizowanymi na podstawie decyzji o pozwoleniu na budow , 

o powtarzalnych, typowych hal o charakterze magazynowym; 
budynki o funkcji magazynowej nale y projektowa  wg projektów 
indywidualnych, dostosowuj c ich form  do otoczenia, 

o obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m². 
 Zakazie realizacji obiektów sportowych o funkcji zwi zanej ze sportami 

motorowymi oraz zwi zanych z u ywaniem broni palnej. 
 Zakazie prowadzenia dzia alno ci zwi zanej z przetwarzaniem odpadów, w 

tym sk adowisk odpadów. 
 Zakazie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj tkiem 

zaplecza budowy, obiektów wystaw i imprez plenerowych oraz obiektów 
dopuszczonych ustaleniami szczegó owymi. 

 Nakazie dostosowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób 
niepe nosprawnych m.in. poprzez obni enie do poziomu jezdni 
kraw ników chodnika w rejonie skrzy owania na ca ej szeroko ci 
przej cia dla pieszych, w sposób umo liwiaj cy zjazd i wjazd osobie 
poruszaj cej si  na wózku oraz lokalizowanie ma ej architektury w sposób 
zapewniaj cy przejazd wózka inwalidzkiego. 

 Nakazie odprowadzania cieków bytowych z budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na sta y lub czasowy pobyt ludzi - do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej, w oparciu o istniej cy system kanalizacji komunalnej. 
W przypadku prowadzenia us ug gastronomicznych, cieki, przed 
wprowadzeniem do miejskiej kanalizacji sanitarnej nale y podczy ci  
w separatorze t uszczów. 

 Nakazie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: 
o Z istniej cych i projektowanych powierzchni szczelnych ulic 

i parkingów do systemu kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu 
w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych, 
z uwzgl dnieniem miejscowej retencji. 

o Z pozosta ych w granicach nieruchomo ci do gruntu, po uprzednim 
rozpoznaniu wodoch onno ci pod a. Dla nawierzchni 
utwardzonych nale y stosowa  materia y i technologie 
umo liwiaj ce wsi kanie wód w pod e. W przypadku braku 
mo liwo ci odprowadzenia wód do gruntu, nale y odprowadza  je 
do sieci kanalizacji deszczowej. 

 Nakazie  zaopatrzenia  w  wod  obiektów  budowlanych  z  istniej cej  sieci  
wodoci gowej, poprzez jej rozbudow , przy uwzgl dnieniu przepisów 
dotycz cych zaopatrzenia w wod  do celów przeciwpo arowych. 

 Wprowadzeniu zapisu, e zaopatrzenie w gaz przewodowy nale y 
realizowa  z istniej cej sieci gazowej niskiego lub redniego ci nienia 
poprzez jej rozbudow . W przypadku projektowania obiektów i urz dze  w 

siedztwie sieci gazowych nale y zachowa  normatywne odleg ci 
zgodnie z przepisami odr bnymi. 

 Wprowadzeniu zapisu, e zaopatrzenie w energi  elektryczn  b dzie 
nast powa o z istniej cej sieci elektroenergetycznej po rozbudowie 
i przebudowie. Linie elektroenergetyczne powinny zosta  projektowane 
jako podziemne. 

 Ustaleniu dopuszczalnych poziomów ha asu odpowiednio do 
obowi zuj cych rozporz dze  wykonawczych do ustawy prawo ochrony 
rodowiska: 
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o dla terenów UO – jak dla terenów zabudowy zwi zanej ze sta ym lub 
czasowym pobytem dzieci i m odzie y, 

o dla  terenów  MN  –  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  
jednorodzinnej, 

o dla  terenów  MW,  U,  MW/U,  PB/U,  UK  –  jak  dla  terenów  na  cele  
mieszkaniowo – us ugowe, 

o dla terenów ZP, US – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
 Nakazie zastosowania rodków ochrony przed ha asem zapewniaj cych 

ciwe warunki akustyczne (takich jak np. wa y ziemne, 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) na 
terenach gdzie wyst puj  przekroczenia dopuszczalnych poziomów ha asu. 

 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 . 

 Ustaleniu, e zasady zagospodarowania odpadów komunalnych okre laj  
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. 

 W granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolem 24U3, 28U3, 
44MW5, 45MW5, od 108MN3 do 117MN3, 118MN4, 119MB4, 181ZP, 
182ZP,  183ZP,  cz  179ZP,  198ZL,  wprowadzeniu  zakazu  wykonywania  
prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze  terenu oraz nakaz 
dostosowania projektu zagospodarowania dzia ki  do istniej cej rze by 
terenu a tak e zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych 
i likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno-

otnistych. 
 W granicach terenów elementarnych oznaczonych symbolem 205aZN, 

205bZN wprowadzeniu zakazu wykonywania prac ziemnych trwale 
zniekszta caj cych rze  terenu, lokalizowania obiektów budowlanych, 
z wyj tkiem urz dze  wodnych, dokonywania zmian stosunków wodnych, 
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych i obszarów wodno-

otnistych. 
 Wyznaczeniu nieprzekraczalnych linii zabudowy na rysunku projektu 

planu, zgodnie z którymi nale y realizowa  nowe budynki oraz rozbudowy 
budynków istniej cych. 

 Nakazie zabezpieczenia minimalnej liczby miejsc postojowych dla 
samochodów w zale no ci od rodzaju zabudowy. 

 Nakazie zabezpieczenia miejsc postojowych dla rowerów w zale no ci od 
przeznaczenia terenu. 

 Wprowadzeniu zapisu, e zagospodarowanie terenu obj tego planem 
powinno by  podporz dkowane wymogom ochrony ilo ciowej i jako ciowej 
wód podziemnych G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Olsztyn, 
na jego projektowanym obszarze ochronnym o zaostrzonych rygorach, 
w  celu  utrzymania  dobrego  stanu  chemicznego  tych  wód  –  stosuje  si  
przepisy prawa wodnego. 

 Okre leniu  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego,  zabytków  oraz  dóbr  
kultury wspó czesnej, w tym m.in.  

o wprowadzeniu zapisu, e dawna wie  Gutkowo obj ta jest, zgodnie 
ze Studium Olsztyna, stref  ochrony konserwatorskiej oraz stref  
ochrony ekspozycji wzgórza ko cielnego i ko cio a, gdzie ustala si : 

 ochron  historycznego uk adu przestrzennego g ównych ulic; 
 ochron  widoku na wzgórze ko cielne z ko cio em pw. w. 

Wawrzy ca, cmentarzem i starodrzewem, stanowi ce 
dominant  wysoko ciow  w strukturze przestrzennej wsi; 
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 dla nowej zabudowy nakaz zachowania proporcji, gabarytów 
i skali wiejskiej zabudowy historycznej – budynki o rzucie 
prostok tnym, maksymalna wysoko  zabudowy dwie 
kondygnacje nadziemne w tym druga w poddaszu, 
zabudowa stanowi ca kontynuacj  lub uzupe nienie 
istniej cego uk adu przestrzennego; 

 zakaz lokalizowania obiektów dysharmonizuj cych – 
nie zachowuj cych skali zabudowy wiejskiej lub 
substandardowych;  

 nakaz zachowania w maksymalnym stopniu starodrzewu, 
cz ciowo b cego pozosta ciami nasadze  alejowych 

 zieleni towarzysz cej zabudowie dawnej wsi oraz 
zagospodarowania terenu wokó  drzew w sposób 
zapewniaj cy naturaln  wegetacj . 

o wprowadzeniu  zapisu,  e  w  granicach  planu  znajduj  si  zabytki  
nieruchome, podlegaj c ochronie na zasadach okre lonych 
przepisami dotycz cymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
tj.: budynki i obszary wpisane do rejestru zabytków, obiekty 
i  obszary  wpisane  do  gminnej  ewidencji  zabytków,  stanowisko  
archeologiczne. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  w  granicach  planu  wyznacza  si  stref  o  
szeroko ci  50  m  wokó  cmentarza,  gdzie  obowi zuj  ograniczenia  w  
zabudowie wynikaj ce z Rozporz dzenia Ministra w sprawie okre lenia, 
jakie tereny pod wzgl dem sanitarnym s  odpowiednie na cmentarze. 

W  ustaleniach  dotycz cych  zasad  obs ugi  w  zakresie  komunikacji  okre lono,  e  
powi zanie terenu obj tego opracowaniem z terenami gminy Jonkowo i centrum Olsztyna 
odbywa  si  ulic  Ba tyck  i  projektowan  ulic  Nowo  Ba tyck ,  a  z  terenami  gminy  
Gietrzwa d z ulic urawi  i ulic  Perkoza. Realizacja ci gów komunikacyjnych w 
granicach omawianego terenu wymaga uwzgl dnienia po czenia komunikacyjnego 
z terenami po onymi poza granicami planu, w granicach gminy Gietrzwa d i Jonkowo, 
równie  drogami  o  charakterze  dróg  osiedlowych  oraz  drogami  klasy  KDL,  
umo liwiaj cymi po czenie gmin komunikacj  autobusow . 

Na obszarze obj tym projektem planu do inwestycji celu publicznego w  
rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym nale : 

1) budowa i utrzymanie dróg publicznych, publicznych ci gów pieszych i dróg 
rowerowych, obiektów i urz dze  transportu publicznego i czno ci publicznej; 

2) ziele  urz dzona w formie parków na terenach ZP, które s  wymienione jako 
ogólnodost pne przestrzenie publiczne; 

3) budowa zewn trznych sieci, obiektów i urz dze  technicznego uzbrojenia terenu 
w zakresie zaopatrzenia w wod , energi  i gaz oraz odprowadzania cieków i wód 
opadowych ; 

4) budowa publicznych: obiektów sportowych, szkó , przedszkoli, obiektów ochrony 
zdrowia; 

5) budowa i utrzymanie linii kolejowych na terenie KK; 
6) budowa i utrzymanie cmentarza na terenie ZC. 

W punkcie 1.4 prognozy dokonano analizy odniesienia projektu planu miejscowego 
do dokumentów opracowywanych na poziomie lokalnym, a w punkcie 8 prognozy do 
dokumentów opracowywanych na szczeblu mi dzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym. 

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, 
 analizy dokumentacji fotograficznych. 

Przy opisie elementów rodowiska wyst puj cych na obszarze obj tym projektem 
planu wykorzystano sporz dzone w maju 2017 r. Opracowanie ekofizjograficzne terenów 
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osiedla Gutkowo zlokalizowanego mi dzy lini  kolejow  a ulicami Kanarkow , Basie ki i 
Rz dziana w Olsztynie sporz dzone do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Okre laj c wp yw ustale  realizacji projektu planu na stan rodowiska i zdrowie 
ludzi pos ono si  metod  macierzy interakcji. Przyj ta macierz jest wykresem siatki, w 
której dla poszczególnych terenów o ró nej funkcji lub ró nym sposobie 
zagospodarowania utworzono tabele, w których w wierszach wpisano wska niki 
charakteryzuj ce  i  opisuj ce  rodowisko;  w  kolumnach  za  wpisano  potencjalne  skutki  
realizacji ustale  projektu planu w podziale na: 

 pozytywne – realizacja ustale  planu ma pozytywny wp yw na analizowany 
element rodowiska,  

 oboj tne  –  realizacja  ustale  planu  nie  wp ywa  w  sposób  zauwa alny  na  
analizowany element rodowiska,  

 negatywne – realizacja ustale  planu ma negatywny wp ywu na analizowany 
element rodowiska, 

 trudne  do  okre lenia  –  realizacja  ustale  planu  mo e  spowodowa  zarówno  
pozytywne, jak i negatywne oddzia ywania na analizowany element rodowiska; 
brak mo liwo ci jednoznacznego okre lenia spodziewanego oddzia ywania ustale  
projektu planu na analizowanym element rodowiska (ocena uzale niona jest  od 
wyboru szczegó owych rozwi za  lub innych niemo liwych na obecnym etapie 
prognozowania uwarunkowa ). 
Wyst powanie wzajemnego oddzia ywania pomi dzy sk adnikami przeciwstawnych 

osi zaznaczono symbolami w odpowiedniej komórce: (+) – wp yw wyst puje i (-) – brak 
wp ywu. W wyniku przeprowadzonych analiz pod ka  tabel  umieszczono komentarz 
wyja niaj cy przewidywane oddzia ywania i skutki wp ywy ustale  projektu planu 
miejscowego na poszczególne komponenty rodowiska. 

Niezale nie  od  ustalonych  funkcji  obszaru  i  projektowanej  zabudowy,  nie  mog  
one spowodowa  istotnego pogorszenia stanu rodowiska (w stopniu naruszaj cym 
obowi zuj ce standardy). 

Punktem  wyj ciowy  do  prognozowania  zmian  w  rodowisku  w  wyniku  realizacji  
zapisów ustale  projektu planu jest przedstawienie w punkcie 5 prognozy istniej cego 
stanu rodowiska. Obszar obj ty projektem planu obejmuje teren o powierzchni oko o 
184,1 ha, po ony w pó nocno-zachodniej cz ci miasta Olsztyna obejmuj cego znaczn  
cz  osiedla Gutkowo. Obszar obj ty opracowaniem zlokalizowany jest pomi dzy 
jeziorem  Ukiel  (od  strony  wschodniej),  lini  kolejow  (od  strony  pó nocnej),  granic  
administracyjn  miasta i gmin  Jonkowo (od strony zachodniej) oraz terenami cz ciowo 
zabudowanymi i niezabudowanymi osiedla Gutkowo (od strony po udniowej). Pó nocna 
granica terenu obj tego niniejszym opracowaniem ekofizjograficznym przebiega wzd  
linii  kolejowej  relacji  Olsztyn  –  Mor g  –  Elbl g;  zachodnia  cz ciowo  pokrywa  si  z  
granic  administracyjno  miasta  i  gminy  Jonkowo,  a  cz ciowo  przebiega  wzd  ulic  
osiedlowych oraz terenów zabudowanych i niezabudowanych; po udniowa i wschodnia 
wzd  ulic osiedlowych oraz terenów zabudowanych i niezabudowanych. Obszar 
opracowania obejmuje znaczn  cz  osiedla Gutkowo tj. tereny zabudowane i 
zagospodarowane oraz zlokalizowane pomi dzy nimi tereny niezabudowane i 
niezagospodarowane (tj.: enklawy zadrzewie  i zakrzewie , obni enia terenowe, zbiorniki 
wodne). Zabudowa osiedla charakteryzuje si  w przewadze wyst powaniem 
wolnostoj cych, bli niaczych oraz szeregowych domów jednorodzinnych wraz z 
ogrodami; miejscami zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
Pomi dzy zabudowaniami mieszkalnymi znajduj  si  obiekty us ugowe i u yteczno ci 
publicznej  tj.:  szko a  podstawowa  i  gimnazjalna,  przedszkole  miejskie,  ko ció ,  poczta,  
sklepy,  apteka,  stacja  paliw,  itp.  W  cz ci  pó nocnej  terenu  znajduje  si  kompleks  
obiektów  us ugowych  i  magazynowych  oraz  stacja  kolejowa  Gutkowo.  Znaczna  cz  
terenu jest niezabudowana, miejscami zmeliorowana z wyst puj cymi obni eniami 
terenowymi i zbiornikami wodnymi, poro ni ta zadrzewieniami i zakrzaczeniami. 
Pomi dzy terenami zabudowanymi wyst puj  niewielkie przestrzenie niezabudowane, 
niektóre cz ciowo zagospodarowane (np. trawiaste boiska, zbiorniki wodne) i 
niezagospodarowane, poro ni te zadrzewieniami i zakrzewieniami. Podstawowy uk ad 
komunikacyjny na terenie obj tym opracowaniem stanowi  ulice Ba tycka i urawia. 
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Obs uga komunikacyjna wewn trz osiedla odbywa si  drogami gminnymi publicznymi 
(g ównie dojazdowymi). Nawierzchnia dróg dojazdowych jest ró norodna: od nawierzchni 
asfaltowej, z betonowej kostki brukowej, p yt betonowych, po nawierzchnie gruntowe. Na 
przedmiotowym terenie znajduj  si  sieci i urz dzenia infrastruktury technicznej tj.: 
gazowa, wodoci gowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna oraz 
elektroenergetyczna.  Teren  obj ty  opracowaniem  s siaduje  od  strony  pó nocnej  z  
zabudow  mieszkaniow  i us ugow , terenami ogrodów dzia kowych oraz k i pastwisk – 
zlokalizowanymi  za  lini  kolejow .  Od  strony  wschodniej  graniczy  z  zabudow  
mieszkaniow  oraz terenami niezagospodarowanymi po onymi nad jeziorem Ukiel. Od 
strony  po udniowej  obszar  s siaduje  z  terenami  k  i  pastwisk,  kompleksem  le nym  i  
zabudow  mieszkaniow . Od strony zachodniej przylega do terenów k i pastwisk 
po onych na terenie gminy Jonkowo. Zgodnie ze Szkicem Geomorfologicznym w skali 
1:100000 obszar obj ty opracowaniem znajduje si  w zasi gu równin sandrowych gdzie 
na gliniastych osadach lodowcowych zdeponowane zosta y wodnolodowcowe osady 
piaszczyste. W zasi gu terenów zainwestowanych i zabudowanych naturalna pokrywa 
glebowa zosta a przekszta cona i uleg a nieodwracalnemu przekszta ceniu. W wyniku 
dzia  zwi zanych  z  realizacj  zabudowy,  zmian  stosunków  wodnych  i  modyfikacj  
ro linno ci wykszta ci y si  gleby antropogeniczne. W granicach terenu opracowania 
znajduje si  wiele naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, zarówno sta ych 
jak i  okresowych. Ponadto wyst puj  nieu ytki  i  obni enia terenu miejscami podmok e, 
okresowo z widocznym lustrem wody – niektóre zmeliorowane (odwadniane) sieci  
melioracji szczegó owej (w tym skanalizowan ). Cz  rowów melioracyjnych ma 
charakter rowów otwartych; cz  natomiast zosta a skanalizowane (zabudowana) z 
uwagi na zmian  zagospodarowania (z terenów porolnych na tereny zabudowane). Sie  
urz dze  melioracyjnych jest powi zana z sieci  urz dze  melioracyjnych znajduj  si  
na  terenie  gminy  Jonkowo.  Cz  zbiorników  z  uwagi  na  ich  lokalizacj  mo na  
domniemywa  , e jest zeutrofizowana. Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na 
stronach internetowych Pa stwowego Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by 
Hydrogeologicznej przewa aj ca cz  obszaru opracowania znajduje si  w zasi gu 
udokumentowanego G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 Zbiornik 
mi dzymorenowy Olsztyn oraz G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 Subzbiornik 
Warmia; natomiast niewielka po udniowa cz  terenu jedynie w zasi gu G ównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 205 Subzbiornik Warmia. Teren obj ty opracowaniem 
zakwalifikowany zosta  do obszarów o niskim i wysokim stopniu zagro enia g ównego 
poziomu wodono nego wód podziemnych wynikaj cym ze stopnia izolacji, g boko ci 
wyst powania i typu poziomu wodono nego. Stopie  izolacji g ównego u ytkowego 
poziomu wodono nego na znacznej cz ci omawianego terenu okre lany jest jako s aby, 
natomiast w pozosta ej cz ci jako s aby lub brak izolacji. W granicach osiedla Gutkowo 
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 1 km na pó noc Z e Gutkowo. 

W granicach obszaru obj tego opracowaniem wyró niono nast puj ce zbiorowiska 
flory: 

 zbiorowiska ro linno ci wysokiej i redniej obejmuj ce enklawy i skupiska 
zadrzewie  i zakrzewie , 

 zbiorowiska ro linno ci wodnej obejmuj ce niewielkie zbiorniki wodne, w tym 
antropogeniczne, 

 zbiorowiska ro linno ci wodolubnej miejscami z zakrzewieniami obejmuj ce 
nieu ytki i fragmenty rowów melioracyjnych, 

 zbiorowiska  wtórne  ro linno ci  trawiastej,  w  tym  kowej  i  pastwiskowej  
miejscami z zadrzewieniami i zakrzewieniami w wi kszo ci na gruntach porolnych, 

 zbiorowiska ro linno ci synantropijnej i ruderalnej obejmuj ce tereny 
przekszta cone dzia alno ci  ludzk  lecz niezabudowane po one przy istniej cej 
zabudowy, 

 zbiorowiska ro linno ci antropogenicznej i ruderalnej towarzysz ce istniej cej 
zabudowie, 
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 zbiorowiska ro linno ci ruderalnej i synantropijnej z zadrzewieniami i 
zakrzewieniami obejmuj ce tereny kolejowe, 

 zbiorowiska ro linno ci antropogenicznej i ruderalnej rosn ce w pasach ulic 
miejskich i dróg gruntowych. 
Po udniowo-zachodnia i zachodnia cz  terenu obj tego niniejszym 

opracowaniem po ona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
rodkowej yny. 

Omawiany teren znajduje si  poza innymi obszarami obj tymi ochron  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami 
Natura 2000. Najbli sze obszary obj te ochrona prawn  zlokalizowane s : 
 W odleg ci oko o 3 km na zachód Obszar maj cy znaczenie dla Wspólnoty Jonkowo-

Warka y PLH280039. 
 W odleg ci ok. 180 m na pó nocny-wschód Rezerwat Redykajny. 

Na terenie osiedla Gutkowo zlokalizowane s  obiekty i obszary obj te ochron  na 
postawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj.: 

 Cmentarz  w.  Wawrzy ca  przy  ulicy  urawiej  wpisany  do  rejestru  
zabytków.  

 Ko ció  parafialny p.w. w. Wawrzy ca z cmentarzem przyko cielnym przy 
ulicy Ba tyckiej wpisany do rejestru zabytków. 

 Kapliczki przydro ne wpisane do rejestru zabytków. 
 Budynek  dworca  i  spedycji  kolejowej  przy  ulicy  Sokolej  uj te  w  gminnej  

ewidencji zabytków. 
 Budynki mieszkalne i gospodarcze uj te w gminnej ewidencji zabytków. 

W granicach obszaru obj tego projektem planu obiektami mog cymi powodowa  
uci liwo ci  ha asowe  s  przede  wszystkim  ci gi  komunikacyjne,  w  tym  g ównie  ulica  
Ba tycka (droga wojewódzka nr 527) i ulica urawia (droga publiczna cz ca drog  
krajow  nr 16 ulic  Ba tyck ) oraz linia kolejowa nr 220. Uci liwo ci ha asowe mog  by  
równie  zwi zane z funkcjonowaniem obiektów us ugowych, magazynowych i 

yteczno ci publicznej. W cz ci pó nocnej obszaru znajduj  si  obiekty us ugowe i 
magazynowe mog ce powodowa  czasowe uci liwo ci ha asowe. Na terenie osiedla 
znajduje si  szereg istniej cych czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych 
redniego napi cia SN 15kV z odga zieniami do stacji transformatorowych 

wytwarzaj cych niejonizuj ce promieniowania elektromagnetyczne, przy czym wi kszo  
linii jest nieszkodliwa gdy  zosta a skablowana (tzn. umieszczona w gruncie). W cz ci 
pó nocnej terenu zlokalizowane s  nadajniki (anteny sektorowe) telefonii komórkowej 
wchodz ce w sk ad urz dze  stacji bazowych telefonii komórkowej.  

Projekt planu przewiduje wprowadzenie funkcji, które stanowi  kontynuacj  ju  
istniej cych funkcji w graniach przedmiotowego terenu oraz w bezpo rednim s siedztwie, 
dlatego  te  nie  przewiduje  si  znacz cego  oddzia ywania  na  rodowisko  w  wyniku  
realizacji ustale  projektu planu. 

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

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 
obszar  Natura  2000,  dlatego  te  nie  przedstawia  si  w  tym  zakresie  rozwi za  
alternatywnych. 

Zgodnie  z  art.  55  ust.  3  pkt.  5  ustawy  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o 
udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko oraz w celu unikni cia 

powielania  monitorowania  w  my l  zasady  Dyrektywy  2001/42/WE  w  sprawie  oceny  
wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko wp ywu ustale  projektu planu na 
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rodowisko przyrodnicze w zakresie: jako ci poszczególnych elementów przyrodniczych, 
dotrzymywaniu standardów jako ci rodowiska, obszarach wyst powania przekrocze , 
wyst puj cych zmianach jako ci elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 
proponuje si  prowadzi  monitoring w ramach systemu Pa stwowego Monitoringu 
rodowiska. Monitoring stanu rodowiska powinien by  koordynowany przez organy 

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

Z uwagi na skal  opracowania oraz oddalenie od granic kraju w wyniku realizacji 
ustale  projektu planu nie prognozuje si  mo liwo ci wyst pienia transgranicznych 
oddzia ywa  na rodowisko. 

Rozwi zania  przyj te  w  analizowanym  projekcie  planu  wprowadzaj  sposób  
zagospodarowania zgodny z istniej cym sposobem zagospodarowania terenu, sposobem 
zagospodarowania terenów w s siedztwie lub sposobem okre lonym w obowi zuj cych 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dlatego te , w wyniku w ciwej 
realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje znacz cego negatywnego oddzia ywania 
na rodowisko oraz powstawania w przysz ci sytuacji problemowych.  
 

Analizuj c wp yw ustale  projektu planu na rodowisko wskazanym by oby 
uwzgl dni  poni sze wnioski wynikaj ce z przeprowadzonych bada  oraz uwarunkowa  
przyrodniczych.: 

 W projekcie planu nale y wprowadzi  zapisy dotycz ce zaopatrzenia w ciep o. 
Sugeruje  si  wprowadzi  zapis,  e  zaopatrzenie  w  ciep o  w  pierwszej  kolejno ci  
powinno nast powa  w oparciu o zasilanie z zbiorczego systemu ciep owniczego; 
w przypadku braku mo liwo ci zastosowania takiego rozwi zania nale y dopu ci  
indywidualne  ród a  ciep a  pod  warunkiem  stosowania  do  celów  grzewczych  i  
technologicznych paliw charakteryzuj cych si  niskimi wska nikami emisji 
substancji szkodliwych do powietrza oraz stosowania do ich spalania urz dze  
charakteryzuj cych si  wysokim stopniem sprawno ci, a tak e rozwi zania 
wykorzystuj ce energi  elektryczn  lub odnawialne ród a energii. 

 Na terenie obj tym opracowaniem wyst puj  zbiorniki wodne stanowi ce miejsca 
bytowania i erowania zwierz t, które powinny zosta  zachowane w istniej cym 
stanie, dlatego te  sugeruje si  ich wydzielenie jako tereny wód 
powierzchniowych. 

 W granicach terenu obj tego opracowaniem wyst puj  zadrzewienia ródpolne, 
dlatego te  sugeruje si  aby projekt planu uzupe ni  o informacj , e na terenach 
po onych w granicach  Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny, 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego krajobrazu, w tym w 
szczególno ci zakazy, nakazy i odst pstwa od zakazów. W projekcie planu 
wymieniono  tylko  kilka  zakazów  obowi zuj cych  w  granicach  OCHK  co  mo e  
sugerowa , e tylko one s  obowi zuj ce. Nale y nadmieni, e w Rozstrzygni ciu 
Nadzorczym Nr PN.4131.256.2017 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia  
2  pa dziernika  2017  r.  (Dz.  Urz d.  Woj.  Warm.-Maz.  z  2017  r.  poz.  3831)  
wskazano, e regulowanie w akcie prawa miejscowego kwestii uregulowanych ju  
w innych aktach normatywnych powszechnie obowi zuj cych, stanowi naruszenie 
prawa, gdy  dzia anie to jest sprzeczne z przyj  zasad  tworzenia aktów prawa 
miejscowego na podstawie i w granicach prawa. Powtórzenie obowi zuj cych ju  
regulacji lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne, 
gdy  trzeba  si  liczy  z  tym,  e  powtórzony  przepis  b dzie  interpretowany  w  
kontek cie uchwa y, w której go powtórzono, co mo e prowadzi  do ca kowitej lub 
cz ciowej zmiany intencji prawodawcy.  W ocenie  organu  nadzoru,  wskazanie  w  
uchwale jedynie cz ci zakazów wynikaj cych z uchwa y Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego, mo e sugerowa , e tylko one maj  zastosowanie na 
terenie obj tym planem. 
W trakcie realizacji przysz ych za  inwestycyjnych na terenie obj tym 

projektem planu nale y pami ta , aby: 
 Miejsce lokalizacji zaplecza budowy powinno by  wyznaczone przez wcze niejsze 

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

 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.  

 Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y pami ta  o ochronie próchniczej warstwy 
gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, powinna by  wcze niej 
zdj ta  i  okresowo  z ona  w  zaplanowanym  miejscu,  a  po  zako czeniu  prac  
ziemnych i budowlanych rozes ana na powierzchnie obj te wcze niej pracami 
ziemnymi. 

 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 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  miejsca  bytowania  ptaków  wskazanym  jest,  aby  wycinka  drzew  i  
krzewów koliduj cych z przysz  zabudow  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 (Dz. U. z 2018 poz. 142). 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.  

 W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, e jest 
on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie prace i  powiadomi  odpowiednie s y,  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by  realizowana poprzez zastosowanie 
ciwych zabezpiecze  technicznych. 

Przy w ciwej realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje si  jego znacz cego 
negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci sytuacji 
problemowych. Przewidywane przekszta cenia w strukturze przyrodniczej i funkcjonalno–
przestrzennej sprowadzaj  si  do koniecznych, niezb dnych regulacji w celu zachowania i 
ochrony najbardziej cennych komponentów rodowiska. 
 
 


