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

Tereny istniej¹cych pasów drogowych, placów i parkingów oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej z ma³ym udzia³em
powierzchni biologicznie czynnej i zieleni lub pozbawione powierzchni biologicznie czynnej i zieleni. Ze wzglêdu
na pe³nione funkcje (przestrzenie publiczne) wskazanym jest sta³e utrzymanie w dobrym stanie wizualnym
(estetyczno-widokowym).

Teren istniej¹cego stadionu pi³karskiego wraz z obiektami zaplecza technicznego z niewielkim udzia³em powierzchni 
biologicznie czynnej w formie p³yty stadionu. Teren o niskich walorach estetycznych i widokowych, wymagaj¹cy
dzia³añ modernizacyjno-rewitalizacyjnych.

Teren czêœciowo zabudowany betonowym placem ze znacz¹cym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i zieleni
g³ównie niskiej. Teren o niskich walorach estetycznych i widokowych, wymagaj¹cy dzia³añ estetyzuj¹cych przestrzeñ.

Teren zagospodarowany i zabudowany z niewielkim udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i ma³ym udzia³em
zieleni, wystêpuj¹ca zieleñ w s¹siedztwie budynku basenu komponowana (antropogeniczna). Teren poza
otoczeniem basenu o bardzo przeciêtnych walorach estetycznych - wskazane zabiegi modernizacyjne.

Teren niezabudowany lecz przekszta³cony dzia³alnoœci¹ ludzk¹ z du¿ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej
i du¿ym udzia³em zieleni (g³ównie niskiej) - wykorzystywany czêœciowo jako boisko treningowe.Teren o niskich
walorach estetycznych i widokowych.

Teren zieleni urz¹dzonej z du¿ym udzia³em powierzchni biologicznie czynnej i du¿ym udzia³em zieleni i, w tym œrednim
udzia³em zieleni wysokie. Teren o œrednich walorach estetycznych, wymagaj¹cy niewielkich dzia³añ estetyzuj¹cych.

Tereny zabudowane i zagospodarowane miasta Olsztyn - ca³kowicie przekszta³cone dzia³alnoœci¹ ludzk¹, stanowi¹ce
na ogó³ przestrzeñ publiczn¹, w sk³ad której wchodz¹ obiekty sportowe wraz z zabudowaniami zaplecza technicznego,
obiekty infrastruktury komunikacyjnej (parkingi), tereny zieleni urz¹dzonej i nieurz¹dzonej, a tak¿e ci¹gi komunikacji
pieszej i samochodowej oraz urz¹dzenia i sieci infrastruktury technicznej.

W zale¿noœci od walorów estetycznych badanej przestrzeni oraz stopnia jej przekszta³cenia, a tak¿e wielkoœci powierzchni
biologicznie czynnych i wystêpowania zieleni z uwzglêdnieniem jej form i stanu biologicznego oraz estetyczno-widokowego
wyodrêbniono (zwaloryzowano) nastêpuj¹ce przestrzenie (tereny):

Tereny o œrednich walorach przyrodniczych:

Tereny o przeciêtnych walorach przyrodniczych:

Tereny o niskich walorach przyrodniczych:

OZNACZENIA WALORYZACJI PRZESTRZENI:

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i u¿ytkowania terenów gdy¿ obejmuj¹ tereny istniej¹cych ci¹gów
komunikacyjnych i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stanowi¹cych niezbêdne minimum do obs³ugi m.in. analizowanych
terenów prognozuje siê ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŒRODOWISKA BEZ MO¯LIWOŒCI ICH
POGORSZENIA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ inne ni¿ obecne sposoby wykorzystania i u¿ytkowania terenów ale nie spowoduj¹ znacz¹cego oddzia³ywania na
œrodowisko prognozuje siê ZMIANÊ DOTYCHCZASOWYCH WALORÓW ŒRODOWISKA PROWADZ¥C¥
DO POWSTANIA NOWEJ JAKOŒCI ŒRODOWISKA.

Poniewa¿ projektowane przeznaczenia terenów w analizowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
s¹ zgodne z obecnymi sposobami wykorzystania i u¿ytkowania terenów prognozuje siê ZACHOWANIE OBECNYCH
WALORÓW ŒRODOWISKA Z OGRANICZENIEM MO¯LIWOŒCI ICH POGORSZENIA.

PROGNOZOWANE SKUTKI USTALEÑ PROJEKTU PLANU DLA ŒRODOWISKA:


