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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 XXVI/469/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa Sikorskiego, ul. 
Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami dzia kowymi 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 2016 r. poz. 353 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. 
Organy  opiniuj ce  i  uzgadniaj ce  powinny  mie  na  wzgl dzie,  e  cz  terenu  

obj tego niniejsz  prognoz  oddzia ywania na rodowisko projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie, odnosi si  do terenu obj tego obowi zuj cym planem 
miejscowym pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomi dzy ul. 
Sikorskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Metalow  i ogrodami dzia kowymi uchwalony Uchwa  
Nr XVI/165/95 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 pa dziernika 1995 r. 
 
 
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 
 
 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 .411.111.2012.MT z dnia 3 pa dziernika 2012 r. 

oraz  w  pi mie  Pa stwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Olsztynie  –  znak  
ZNS.4082.71.2012 z dnia 28 wrze nia 2012 r.  
Podstaw  merytoryczn  opracowania prognozy stanowi : 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego 
Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami dzia kowymi w Olsztynie. 

 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa 
Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie sporz dzone przez Pani  mgr ucj  Krupi sk  i Pana mgr 
Zbigniewa Zaprzelskiego. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomi dzy ul. 
Sikorskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Metalow  i ogrodami dzia kowymi uchwalony 
Uchwa  Nr XVI/165/95 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 pa dziernika 1995 r. 

 Akty i przepisy prawa zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 
 Bieszczad S., Sobota J. pod red. „Zagro enia, ochrona i kszta towanie rodowiska 

przyrodniczo-rolniczego”, Wyd. Akademia Rolnicza we Wroc awiu, Wroc aw 1999 r. 
 Engel  Z.  „Ochrona rodowiska przed drganiami i  ha asem”, Wyd. Naukowe PWN, 

Warszawa 2001 r. 
 Maciak F. „Ochrona i rekultywacja rodowiska”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999 r. 
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 Konecka-Betley K., Cz pi ska-Kami ska D., Janowska E. „Systematyka i 
kartografia gleb”, Wyd. SGGW, Warszawa 1999 r. 

 Juda-Rezler K. „Oddzia ywanie zanieczyszcze  powietrza na rodowisko“, Oficyna 
Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 r. 

 Wysocki C., Sikorski P. „Fitosocjologia stosowana”, Wyd. SGGW, Warszawa 2002r. 
 Seneta W., Dolatowski J. „Dendrologia”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008 r. 
 Mayer J., Schwegler H., „Wielki atlas drzew i krzewów”, Wyd. Delta, Warszawa. 
 Pott E., „Ptaki”, Wyd. Delta, Warszawa. 
 Herczek A., Gorczyca J., „P azy i gady Polski”, Wyd. Kubajak, Krzeszowice 2004 r. 
 red. Kiryjow J., „Tereny zieleni jako przedmiot planowania miejscowego”, Wyd. 

SGGW, Warszawa 2005 r. 
 Borowski J., Ile warte s  drzewa w mie cie, Architektura krajobrazu, 2010r. 
 K. Lossow i in. Jeziora Olsztyna. Stan troficzny zagro enia, Olsztyn 2005r. 
 Nowakowski, Dulisz, Lewandowski „Ptaki Olsztyna”; ElSet Olsztyn 2006r. 

 
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. 

Prognoza sporz dzana by a etapowo i polega a na ocenie poszczególnych, kolejno 
powstaj cych wariantów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
wprowadzaniu do nich mo liwych poprawek. 
 

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. Rol  tego opracowania jest minimalizacja szkodliwej dzia alno ci 
cz owieka  na  rodowisko  przyrodnicze  w  wyniku  realizacji  ustale  planu,  a  tak e  
uzasadnienie decyzji zawartych w planie. 

Ka da prognoza wp ywu ustale  planu na rodowisko zawiera oceny hipotetyczne, 
oparte bardziej na prawdopodobie stwie i zasadach logicznego my lenia ni  na 
konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przysz ci zamierze . 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 . 
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Celem niniejszego opracowania jest ocena projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie w aspekcie ochrony zasobów naturalnych rodowiska 
przyrodniczego i przedstawienia przewidywanych przekszta ce rodowiska oraz 
warunków ycia ludzi w wyniku realizacji projektu 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 ustalenia 
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 porz dkowe, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 wyja nienie poj  u ytych w tre ci uchwa y, 

 Rozdzia  II – Ustalenie ogólne planu, zawieraj cy: 
 oznaczenia symboli literowych i opis przeznaczenia terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj cymi, 

 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego,  
 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury wspó czesnej, 

 opis ustale  dotycz cych zasad kszta towania przestrzeni publicznych, 
 opis ustale  dotycz cych zasad kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, 

 opis ustale  dotycz cych zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj cych 
ochronie na podstawie przepisów odr bnych,  

 opis ustale  dotycz cych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci, 
 opis  ustale  dotycz cych  obs ugi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  i  
komunikacji, 

 opis ustale  dotycz cych zasad tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i 
ytkowania terenów,  

 opis ustale  dotycz cych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 opis ustale  dotycz cych organizacji imprez masowych w granicach planu, 
 opis ustale  dotycz cych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 Rozdzia  3 – Ustalenia szczegó owe planu, zawieraj cy: 
 karty dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi i 

oznaczonymi symbolami, 
 Rozdzia  4 – Postanowienia ko cowe. 

 
1.3.2. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU PLANU 

 
Podstawowym celem projektu planu jest stworzenie prawnych i przestrzennych 

warunków  dla  realizacji  programów  inwestycyjnych  na  terenie  po onym  w  mie cie  
Olsztynie, a tak e zapewnienie ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych 
obszaru. 

Plan  obejmuje  obszar  o  powierzchni  oko o  53  ha,  ograniczony:  od  pó nocy  –   
ul. W. Pstrowskiego, od wschodu – ul. Synów Pu ku, od po udnia – zespo em rodzinnych 
ogrodów dzia kowych, od zachodu – al.  Gen. W. Sikorskiego.  Cz  obszaru obj ta jest  
obowi zuj cym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pn.: Miejscowy 
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plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomi dzy ul. Sikorskiego, ul. 
Pstrowskiego, ul. Metalow  i ogrodami dzia kowymi uchwalony Uchwa  Nr XVI/165/95 
Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 pa dziernika 1995 r. 

W obliczu zmian prawa, które nast pi y od chwili uchwalenia planu konieczna jest 
jego aktualizacja i weryfikacja do obowi zuj cego stanu prawnego i potrzeb wynikaj cych 
z pojawiaj cych si  planów inwestycyjnych (popartych licznymi wnioskami). Uchwalenie 
analizowanego projektu planu jest równie  konieczne by zapanowa  nad post puj cymi 
przekszta ceniami przestrzennymi terenów nieobj tych dotychczas planem, z uwagi na 
powstaj ce niekorzystne dla adu przestrzennego rozbudowy, dobudowy i przekszta cenia 
istniej cych budynków. 

Celem opracowania dokumentu jest zachowanie istniej cego sposobu 
zagospodarowania, zgodnie z zapisami obowi zuj cego Studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Olsztyna, ochrona i uporz dkowanie 
istniej cych struktur funkcjonalno-przestrzennych, a tak e ochrona cennych kulturowo i 
przyrodniczo obszarów (historyczne zespo y urbanistyczne oraz budowlane ulic 
Traugutta, Mielczarskiego i Placu Lotników, wpisane do rejestru zabytków obiekty pa acu 
i wozowni oraz zabytkowy park przy ul. Metalowej).  

 
1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU 

 
Podstawowym elementem ustale  projektu planu jest okre lenie przeznaczenia 

terenu i warunków jego zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów 
rodowiska w kontek cie rozwoju okre lonych w projekcie planu funkcji oraz 

przyrodniczych terenu. 
W granicach obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono nast puj ce 

jednostki funkcjonalno – przestrzenne przeznaczone pod: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). 
3) Tereny zabudowy wielorodzinnej z us ugami (MWU). 
4) Tereny zabudowy us ugowej lub zabudowy wielorodzinnej z us ugami (U/MW) 
5) Tereny zabudowy wielorodzinnej z us ugami (MWU). 
6) Tereny us ug z dopuszczeniem lokalizacji obiektów o powierzchni sprzeda y 

powy ej 2000m2 (UC). 
7) Tereny us ug (U). 
8) Tereny us ug, produkcji (U/P). 
9) Tereny us ug kultury i zieleni parkowej (UK/ZP). 
10) Tereny us ug kultury lub us ug opieki zdrowotnej (UK/ZU). 
11) Tereny us ug administracyjnych, bankowych (UA). 
12) Tereny us ug administracyjnych, o wiatowych (UA/UO). 
13) Tereny zieleni urz dzonej (ZP). 
14) Tereny zieleni izolacyjnej (ZI). 
15) Tereny rodzinnych ogrodów dzia kowych (ZD). 
16) Tereny dróg wewn trznych (KDW). 
17) Tereny dróg publicznych dojazdowych (KDD). 
18) Tereny dróg publicznych lokalnych (KDL). 
19) Tereny dróg publicznych zbiorczych (KDZ). 
20) Tereny dróg publicznych g ównych (KDG). 
21) Tereny parkingów (KS). 

 
W granicach wydzielonych terenów elementarnych okre la si  przeznaczenie 

podstawowe i/lub dopuszczalne terenu, które zdefiniowane s  nast puj co: 
 przeznaczenie  podstawowe  –  oznacza  przeznaczenie,  które  dominuje  na  danym  

terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy, jak i kubatury, 
 przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie inne ni  podstawowe, które 

mo e wspó istnie  z funkcj  podstawow  w sposób nie powoduj cy konfliktów lub 
wyst puje zamiennie. 
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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 mi dzy innymi na: 

 Zakazie realizacji wolnostoj cych gara y, wiat gara owych. 
 Ustaleniu zasad rozmieszczenia reklam. 
 Ustaleniu zasad realizacji obiektów ma ej architektury. 
 Zakazie lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, za wyj tkiem 

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

 Zakazanie lokalizacji obiektów zwi zanych z obs ug  samochodów (w tym 
warsztatów,  stacji  paliw  i  myjni)  poza  wyznaczonymi  w  projekcie  planu  
terenami.  

 Zakazie lokalizacji instalacji i urz dze  technicznych mog cych pogorszy  
estetyczny wygl d elewacji budynków; w przypadku, kiedy umieszczenie 
tego typu urz dze  jest konieczne dopuszcza si  ich realizacj  pod 
warunkiem zastosowania np. a urowych os on architektonicznych, których 
nie wlicza si  do wysoko ci zabudowy, w przypadku umieszczania ich na 
dachu budynku. 

 Ustaleniu zasad gospodarowania zadrzewieniami, w tym dopuszczeniu 
uzupe niania drzewostanu, dopuszczeniu przesadzenia lub wycinki 
pojedynczych drzew w uzasadnionych tylko przypadkach, nakazie 
zagospodarowania terenu wokó  drzew w sposób umo liwiaj cy naturaln  
wegetacj . 

 Nakazie ochrony skarp poprzez zagospodarowania ich trwa ymi ro linami 
glebochronnymi na wyszczególnionych terenach. 

 Okre leniu zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury wspó czesnej, dla ca ego obszaru obj tego projektem planu. W 
granicach obszaru wyst puj  zabytkowe budynki, za enia parkowe, 
historyczne uk ady urbanistyczne i historyczne zespo y budowlane; 
ponadto w projekcie planu ustalono konserwatorsk  stref  ochrony 
krajobrazu maj  na celu ochron  ekspozycji istniej cego zabytku 
nieruchomego.  

 Nakazie odprowadzania cieków bytowych z budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na sta y lub czasowy pobyt ludzi – do miejskiej kanalizacji 
sanitarnej. W przypadku cieków pochodz cych z obiektów us ug 
gastronomicznych i stacji paliw, przed odprowadzeniem do miejskiej 
kanalizacji sanitarnej nale y je podczy ci  zgodnie z przepisami 
odr bnymi.  

 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; 
nakazie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z pozosta ych 
powierzchni szczelnych i utwardzonych (dachy, tarasy, ci gi piesze, itp.) w 
granicach nieruchomo ci; w przypadku braku mo liwo ci odprowadzenia 
wód  do  gruntu,  dopuszcza  si  ich  odprowadzenie  do  sieci  kanalizacji  
deszczowej z uwzgl dnieniem miejscowej retencji. 

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

 Ustaleniu zasad zaopatrzenia w gaz przewodowy, energi  elektryczn , sie  
telekomunikacyjn . 

 Ustaleniu zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 Ustaleniu dopuszczalnych poziomów ha asu dla chronionych terenów 

zainwestowanych odpowiednio do obowi zuj cych rozporz dze  
wykonawczych do ustawy prawo ochrony rodowiska: 

o dla  terenów  MN  –  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  
jednorodzinnej, 
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o dla  terenów  U,  U/P  –  jak  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowo-
us ugowej, 

o dla terenów MW, MWU – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 
us ugami, 

o  dla  terenów  ZP  i  ZD  –  jak  dla  terenów  rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

 Nakazie  zaopatrzenia  w  ciep o  projektowanej  zabudowy  w  oparciu  o  
miejski system ciep owniczy; dopuszcza si  rozwi zania indywidualne 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. 

 Wyznaczeniu na rysunku projektu planu obowi zuj cych linii zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy. 

 Ustaleniu minimalnej liczby miejsc postojowych zlokalizowanych w 
granicach terenu inwestycji, w tym w wielostanowiskowych gara ach lub 
parkingach otwartych i wbudowanych w zabudow  zgodnie ze 
wska nikami dla poszczególnych funkcji z zastrze eniem, e ustalenia 
szczegó owe nie stanowi  inaczej. 

 Nakazie zabezpieczenia miejsc postojowych dla rowerów, w ilo ci 
minimum 10% liczby projektowanych miejsc postojowych dla 
samochodów, tym zadaszone. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  teren  obj ty  opracowaniem  po ony  jest  
w obr bie zasi gu wyst powania jednego z g ównych, wst pnie 
rozpoznanych zbiorników wód podziemnych w Polsce, oznaczonego jako 
GZWP nr 213 „Olsztyn” – w zasi gu którego stosuje si  przepisy odr bne. 

 Okre leniu zasad zagospodarowania w pasach technologicznych 
elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV oraz 15kV. 

 
W  ustaleniach  dotycz cych  zasad  obs ugi  w  zakresie  komunikacji  okre lono,  e  

powi zanie terenu obj tego opracowaniem z zewn trznym uk adem komunikacyjnym 
odbywa  si  b dzie  ulicami  W.  Pstrowskiego,  ul.  Synów  Pu ku  oraz  al.  Gen.  W.  
Sikorskiego. 

W granicach terenu obj tego projektem planu wyznaczono tereny przestrzeni 
publicznych ogólnodost pnych tj.: pasy drogowe dróg publicznych oznaczone symbolami 
KDG,  KDZ,  KDL,  KDD  oraz  parkingi  ogólnodost pne  wraz  z  dojazdem,  oznaczone  
symbolem KS, ogólnodost pne ci gi komunikacji pieszej i ci gi komunikacji pieszo-
rowerowej, ogólnodost pna przestrze  zwi zana z obiektami u yteczno ci publicznej, 
tereny zieleni ogólnodost pnej ZI, ZP 

Na obszarze obj tym projektem planu do zada  dla realizacji celów publicznych w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zaliczono: 

1) budow  i utrzymanie pomieszcze  szkó  publicznych, przedszkola, domu opieki 
spo ecznej, obiektów sportowych, 

2) opiek  nad nieruchomo ciami stanowi cymi zabytki w rozumieniu przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) budow  i utrzymanie dróg publicznych na terenach KDG, KDZ, KDD i dróg 
rowerowych, 

4) budow  zewn trznych sieci i urz dze  technicznego uzbrojenia terenu w zakresie 
zaopatrzenia w wod  i energi  oraz odprowadzania cieków i wód opadowych, 

5) urz dzenie publicznie dost pnych ci gów pieszych, placów, parków, bulwarów. 
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1.4. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU OBSZARU – RÓ NICE POMI DZY PROJEKTOWAN  
ZMIAN  PLANU A OBOWI ZUJ CYM PLANEM 

 
PROJEKT PLANU 

pod nazw : 
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

PO ONEGO POMI DZY AL. GENERA A 
ADYS AWA SIKORSKIEGO, UL. 

WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, UL. SYNÓW 
PU KU ORAZ OGRODAMI DZIA KOWYMI W 

OLSZTYNIE 

OBOWI ZUJ CY PLAN 
pod nazw : 

 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO TERENU MI DZY 
ULICAMI: SIKORSKIEGO, PSTROWSKIEGO, 
METALOW  I OGRODAMI DZIA KOWYMI W 

OLSZTYNIE  

Oznaczenie 
w planie Przeznaczenie terenu Oznaczenie 

w planie Przeznaczenie terenu 

15UC 

Teren us ug z dopuszczeniem 
lokalizacji obiektów o 
powierzchni sprzeda y powy ej 
2000m2. 

P Teren produkcji. 

14UC 

Teren us ug z dopuszczeniem 
lokalizacji obiektów o 
powierzchni sprzeda y powy ej 
2000m2. 

6KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

P Teren produkcji. 

PB/M 
Teren zabudowy przemys owej 
zarezerwowany pod zabudow  
mieszkaniow . 

ZP Teren zieleni urz dzonej. 

17U Teren us ug. 

UKr Teren kultu religijnego. 

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

KDL Teren dróg lokalnych. 

18U Teren us ug. 
1KS Teren obs ugi komunikacji 

samochodowej. 
ZI Teren zieleni izolacyjnej. 

19U Teren us ug. U Tereny zabudowy us ugowej. 

20U Teren us ug. U Tereny zabudowy us ugowej. 

11U/MW 
Teren zabudowy us ugowej lub 
zabudowy wielorodzinnej z 
us ugami. 

P Teren produkcji. 

5MU Teren zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

IT Teren infrastruktury technicznej. 

25U/P Teren us ug, produkcji. 
PB/ U 

Teren zabudowy przemys owej 
rezerwowany pod zabudow  
us ugow . 

P  Teren produkcji. 

24U/P Teren us ug, produkcji. 
P  Teren produkcji. 

3KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

22UA Teren us ug administracyjnych, 
bankowych. U Tereny zabudowy us ugowej. 

23UA/UO Teren us ug administracyjnych, 
wiatowych. P  Teren produkcji. 

32UK/ZP Teren us ug kultury i zieleni 
parkowej. ZP Teren zieleni urz dzonej. 

36ZP Teren zieleni urz dzonej. P  Teren produkcji. 

33ZP Teren zieleni urz dzonej. ZP Teren zieleni urz dzonej. 
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34ZP Teren zieleni urz dzonej. 

ZP Teren zieleni urz dzonej. 
12U/MW 

Tereny zabudowy us ugowej lub 
zabudowy wielorodzinnej z 
us ugami. 

35ZP Teren zieleni urz dzonej. 

1KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

1MW Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

2MWU Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami.  

ZI Teren zieleni izolacyjnej. 

5MW Teren zabudowy wielorodzinnej. 

5MU Teren zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

U Tereny zabudowy us ugowej. 

5KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

6MW Teren zabudowy wielorodzinnej. 

4KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

4MU Teren zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

ZP Teren zieleni urz dzonej. 

7MW Teren zabudowy wielorodzinnej. 2MWU Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami.  

8MW Teren zabudowy wielorodzinnej. 

1MW Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

1KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

2MWU Teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z us ugami.  

2KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

9MW Teren zabudowy wielorodzinnej. 

3MU Teren zabudowy mieszkaniowo-
us ugowej. 

3KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

ZI Teren zieleni izolacyjnej. 

ZP Teren zieleni urz dzonej. 

13MWU Teren zabudowy wielorodzinnej 
z us ugami. 

PB/U 
Teren zabudowy przemys owej 
rezerwowany pod zabudow  
us ugow . 

3KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

ZP Teren zieleni urz dzonej. 

2MN Tereny zabudowy 
jednorodzinnej. 

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

KDL Teren dróg lokalnych. 

3MN Tereny zabudowy 
jednorodzinnej. MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

54KDD Teren pasa drogowego ulicy 
klasy D /dojazdowa/. KDL Teren dróg lokalnych. 

55KDD Teren pasa drogowego ulicy 
klasy D /dojazdowa/. 

KDD Tereny dróg dojazdowych. 

2KS Teren obs ugi komunikacji 
samochodowej. 

56KDD Teren pasa drogowego ulicy 
klasy D /dojazdowa/. 3KS Teren obs ugi komunikacji 

samochodowej. 

57KDD Teren pasa drogowego ulicy 
klasy D /dojazdowa/. KDD Tereny dróg dojazdowych. 
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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   
Nr VII/164/15 z dnia 27 maja 2015 r. 

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  „Strategii  rozwoju  
spo eczno-gospodarczego województwa warmi sko-mazurskiego do roku 2025”, 

 wskazanie zasadniczych ram dla rozwoju przestrzennego gmin w kontek cie 
krajowym, regionalnym oraz mi dzygminnym. 
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa przyjmuje si  g ówny 

kierunek  dla  realizacji  polityki  przestrzennej  województwa  w  odniesieniu  do  adu  
przestrzennego:  Przywrócenie  i  kszta towanie  adu  przestrzennego  jako  g ówny  cel  w  
gospodarowaniu przestrzeni  i jednocze nie strategiczny sk adnik zintegrowanej polityki 
zrównowa onego rozwoju regionu. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa rekomenduje si  
nast puj ce zasady i dzia ania w kszta towaniu adu przestrzennego: 

a) Uwzgl dnianie  problematyki  przywrócenia  i  kszta towania  adu  przestrzennego  
jako  priorytetu  w  samorz dowych  dokumentach  planistycznych  i  strategiczno-
programowych. 

b) Okre lenie w dokumentach planistycznych i strategiczno-programowych, dzia  w 
zakresie kszta towania adu przestrzennego oraz warunków realizacji tych dzia . 

c) Przyj cie, e ka da dzia alno  zmieniaj ca przestrze  powinna by  warunkowana 
pozytywnym jej wp ywem na ad przestrzenny lub co najmniej nie powinna 
zagra adowi przestrzennemu i adowi ekologicznemu. 

Przyjmuje si  ustalenia, dzia ania i zasady dla realizacji kierunku: 
1) enie do uporz dkowania ró nych elementów i funkcji przestrzeni oraz harmonii 

mi dzy  nimi,  jako  niezb dnego  wyznacznika  równowa enia  rozwoju  –  tak  w  
wymiarze planistycznym, jak i realizacyjnym, poprzez: 

a. Podj cie dzia agodz cych negatywne skutki nierozwa nego 
zainwestowania. 

b. Prowadzenie kompleksowych dzia  estetyzuj cych przestrze  miejsk  
oraz podmiejsk , w tym ochrona przed agresywnymi reklamami. 

c. Ca ciowe kszta towanie nowych zespo ów urbanistycznych, 
uwzgl dniaj ce tak e ich spójno  z systemami ekologicznymi. 

d. Racjonalne wykorzystanie przestrzeni – preferowanie optymalnego jej 
zagospodarowania. 

e. Dba  o harmonijne komponowanie i wysok  jako  terenów przestrzeni 
publicznej. 

f. Okre lanie rzeczywistych potrzeb terenowych pod budownictwo 
mieszkaniowe w dokumentach planistycznych. D enie do ograniczenia 
nieuzasadnionego przeznaczania terenów pod budownictwo mieszkaniowe, 
dostosowanie wielko ci tych terenów do dynamiki demograficznej gminy. 

g. Zapobieganie  nadmiernej  ekspansji  terenów  zabudowanych  miast  i  wsi  
poza jednostki osadnicze. 
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h. Przeciwdzia anie  powstawaniu  oraz  agodzenie  konfliktów  funkcji  w  
przestrzeni, w szczególno ci funkcji gospodarczych z funkcjami ekologiczn  
i rolnicz . 

i. Dostosowanie intensywno ci zagospodarowania rekreacyjnego do cech 
rodowiska przyrodniczego i jego ch onno ci inwestycyjnej i turystycznej. 

j. enie do ustawicznego podnoszenia standardów przestrzennych i 
ytkowych zagospodarowania terenów rekreacyjnych. 

k. Ochron  przed dysharmonijnym zainwestowaniem i zagospodarowaniem 
terenów, nie wprowadzanie w krajobrazie obcych, dominuj cych 
elementów technicznych (dominant), powoduj cych obni enie jako ci 
przestrzeni. 

l. Ochron  przestrzeni województwa przed realizacj  dysharmonijnych 
obiektów technicznych energetyki wiatrowej, zaburzaj cych ad 
przestrzenny. 

m. Wprowadzanie zieleni komponowanej o funkcji os onowej wokó  obiektów 
technicznych zak ócaj cych harmoni  w krajobrazie. 

n. enie do zwi kszania pokrycia powierzchni województwa miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, stanowi cymi podstawowe 
narz dzie kszta towania adu w „grze o przestrze ”. Ograniczanie 
zagospodarowania terenu, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, b cych w znacznej cz ci przyczyn  
powstawania chaosu przestrzennego. 

o. Zachowanie i ochron  wyró niaj cych cech przestrzeni stanowi cych o 
to samo ci miejsca, takich jak osie widokowe, naturalne dominanty, cechy 
rze by terenu, panoramy i widoki wieloplanowe. 

2) Podniesienie wiadomo ci spo ecznej dotycz cej diagnozy stanu adu 
przestrzennego i jego znaczenia dla jako ci ycia cz owieka. D enie do uzyskania 
wysokiego stopnia partycypacji spo ecznej w procesach gospodarowania 
przestrzeni , poprzez powszechne u wiadomienie realnego wp ywu mieszka ców 
na kszta towanie adu przestrzennego: 

a. Umo liwienie mieszka com pe nej dost pno ci do informacji dotycz cej 
prac nad dokumentami planistycznymi, tak e przy wykorzystaniu technik 
informatycznych. 

b. czenie mieszka ców w proces kszta towania i utrzymania adu 
przestrzennego, stworzenie mechanizmów umo liwiaj cych i u atwiaj cych 
uczestnictwo na ka dym etapie procesu zagospodarowania. 

c. enie do wypracowania tzw. „dobrych praktyk” u atwiaj cych 
kszta towanie adu przestrzennego na ka dym poziomie zarz dzania / 
gospodarowania przestrzeni  (lokalnym i ponadlokalnym), zainteresowanie 
nimi zarówno samorz dów, jak i mieszka ców. 

d. Wykorzystanie ró nych technik wizualizacji przy projektowaniu 
zagospodarowania struktur przestrzennych i rewitalizacji (rekultywacji) 
struktur istniej cych w celu ochrony/odtworzenia adu przestrzennego. 

3) Utworzenie  systemu  monitorowania  dynamiki  dzia  i  procesów  w  przestrzeni  
regionu w aspekcie oddzia ywania na stan adu przestrzennego poprzez 
opracowanie kompleksowej diagnozy adu przestrzennego, stanowi cej 

aszczyzn  odniesienia dla obserwacji monitoringowy. 
Na  podstawie  klasyfikacji  o rodków  osadniczych  wg  KPZK  2030  oraz  cech  

rodków osadniczych uwzgl dniaj cych potencja  miast: demograficzny, us ugowy i 
gospodarczy,  miasto  Olsztyn  w  hierarchii  sieci  osadniczej  w  województwie  warmi sko-
mazurskim zosta o wskazane jako o rodek wojewódzki. Opracowanie planu miejscowego 
wpisuje si  w dzia anie: enie do uzyskania wysokiej atrakcyjno ci przestrzeni 
miejskiej maj cej wp yw na jako ycia mieszka ców. 

Obszar województwa Warmi sko-Mazurskiego nale y do jednego z najbogatszych 
pod wzgl dem przyrodniczym regionów Polski, wyra nie wyró niaj cym si  tak e w skali 
Europy. Efektywne i racjonalne korzystanie z dost pnych zasobów rodowiska regionu 
stanowi kluczowy warunek rozwoju zrównowa onego, warunek konieczny dla dalszej 
poprawy jako ci ycia. 
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Analizowany projekt planu miejscowego wpisuje si  w nast puj ce ustalenia, 
dzia ania i zasady w zakresie rodowiska przyrodniczego i kulturowego: 

 ochrona ró norodno ci biologicznej, uzasadniona konieczno ci  zachowania, 
wzmacniania oraz odbudowy funkcji ekosystemów i us ug ekosystemowych, 
maj cych zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania spo ecze stwa, 

 zrównowa one wykorzystanie zasobów, 
 ochrona najcenniejszych zasobów rodowiska kulturowego, 
 uwzgl dnienie dzia  w zakresie zwi kszania i ochrony bioró norodno ci w 

polityce przestrzennej i w dokumentach planistycznych, 
 zachowanie, wzbogacanie i piel gnacj  terenów zieleni w miastach, jako ostoi 

przyrody du ej ró norodno ci, istotnie poprawiaj cych warunki zamieszkania, 
 ograniczenie mo liwo ci wprowadzania obcych krajobrazowo oraz agresywnych 

elementów i form zagospodarowania przestrzennego, 
 ochron  walorów widokowych szczególnych elementów krajobrazu, takich jak 

panoramy miast historycznych, dominanty architektoniczne i urbanistyczne, 
zespo y sakralne oraz parkowo-rezydencjonalne, punkty widokowe, 
uwzgl dniaj  tak e strefy wgl du na obszary o wysokich walorach 
krajobrazowych (…), 

 ochron  przedpola ekspozycji istotnych elementów krajobrazu, np. poprzez 
ograniczanie wprowadzania zabudowy, reklam wielkoformatowych, ekranów 

wi koch onnych, farm wiatrowych np.  
 stosowanie zasady kontynuacji w zakresie „dobrego s siedztwa”, z utrzymaniem 

tradycji miejsca oraz wykluczeniem rozwi za  dysharmonijnych, 
 uwzgl dnianie kontekstu krajobrazowego w warunkach ochrony zespo ów 

zabytkowych o wyj tkowych i unikatowych walorach, wskazanych w cz ci 
dotycz cej rodowiska kulturowego, 

 zintegrowane podej cie do gospodarowania terenami podnosz ce efektywno  w 
tworzeniu zielonej infrastruktury, 

 zwi kszenie re imów gospodarowania w zakresie gospodarki wodno- ciekowej, 
odpadowej, rolnictwa i le nictwa, lokalizowania ferm hodowlanych oraz 
funkcjonowania zak adów produkcyjno-us ugowych w szczególno ci na obszarach, 
na których brak jest izolacji poziomów u ytkowych wód podziemnych od 
powierzchni, 

 realizacj  systemów kanalizacji sanitarnej i budow  lub modernizacj  oczyszczalni 
zapewniaj cych odpowiedni stopie  oczyszczania cieków, 

 zmniejszanie emisji niskiej z palenisk domowych poprzez zamian  paliw 
glowych na paliwa niskoemisyjne, 

 rozbudow  zbiorowych systemów zaopatrywania w energi  ciepln , 
 zachowanie bezpiecznych odleg ci pomi dzy urz dzeniami b cymi ród em 

promieniowania elektromagnetycznego a obiektami przeznaczonymi na sta y 
pobyt ludzi i zwierz t, 

 zapobieganie ruchom masowym ziemi oraz zabezpieczenie osuwisk z 
zachowaniem warto ci przyrodniczych i krajobrazowych. 
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.  

 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2011 
– 2014 Z UWZGL DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2015 – 2018. 

Program Ochrony rodowiska jest narz dziem realizacji polityki ekologicznej 
Pa stwa w województwie warmi sko-mazurskim, okre laj cym zadania s ce poprawie 
stanu rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego jego mieszka ców. 
Program sk ada si  z 4 podstawowych cz ci obejmuj cych: 
1. ogóln  charakterystyk  województwa (rozdzia  2),  
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2. ocen  stanu zasobów rodowiska, jego zagro  oraz stanu infrastruktury ochrony 
rodowiska (rozdzia  3), 

3. za enia i uwarunkowania realizacji Programu (rozdzia  4), 
4. cele i priorytety ekologiczne Programu, harmonogram, rodki realizacji (rozdzia y 5-7), 
5. zasady monitoringu Programu (rozdzia  8). 
 Celem strategicznym Programu (…) jest ochrona zasobów naturalnych, poprawa 
jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego. 

ównymi wyznaczonymi priorytetami i kierunkami dzia  s : 
I. Doskonalenie dzia  systemowych. 
II. Zapewnienie ochrony i racjonalnego u ytkowania zasobów naturalnych. 
III. Poprawa jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego. 

Analizowany  projekt  planu  miejscowego  wpisuje  si  w  nast puj ce  za enia  
kierunkowe Programu: 
Priorytet I. Doskonalenie dzia  systemowych: 
Kierunek: Uwzgl dnianie aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym poprzez: 

 Uwzgl dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wymaga  ochrony 
rodowiska, gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, w szczególno ci 

wynikaj cych z opracowa  ekofizjograficznych, prognoz oddzia ywania na 
rodowisko. 

 Uwzgl dnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
rodowiska, w szczególno ci w zakresie walorów przyrodniczych, jako ci powietrza 

i wód oraz zagro enia ha asem. 
Priorytet II. Zapewnienie ochrony i racjonalnego u ytkowania zasobów naturalnych: 
Kierunek: Ochrona przyrody i krajobrazu: 

 Monitoring i uzupe nianie inwentaryzacji siedlisk i gatunków we wszystkich typach 
ekosystemów.  

 Dokonywanie oceny aktualnych i potencjalnych zagro  dla zachowania 
ró norodno ci biologicznej. 

Kierunek: Zapewnienie integralno ci przyrodniczej województwa: 
 Zapewnienie ochrony i renaturalizacja zbiorowisk ro linnych towarzysz cych 

ciekom wodnym, otaczaj cych zbiorniki wodne i obszary podmok e. 
Kierunek: Ochrona ró norodno ci przyrodniczej w krajobrazie miejskim: 

 Zachowanie, powi kszanie i piel gnacja terenów zielonych w miastach, jako 
obszarów rekreacji i ostoi przyrodniczych, 

 Wprowadzanie do zieleni miejskiej nasadze  rodzimych gatunków drzew i 
krzewów przy stopniowej eliminacji gatunków obcych. 

Kierunek: Ochrona zasobów wód podziemnych 
 Identyfikacja  i  weryfikacja  g ównych  obszarów  zasilania  wód  podziemnych  

i odpowiednie ich zagospodarowanie. 
 Ustanowienie obszarów ochrony s abo izolowanych zbiorników wód podziemnych i 

stref ochrony uj  wód oraz ich w ciwe u ytkowanie. 
Kierunek: Ochrona powierzchni ziemi: 

 Przeciwdzia anie erozji gleb poprzez wprowadzanie trwa ej pokrywy ro linnej oraz 
stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych. 

 Zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 
Priorytet III: Poprawa jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego 
Kierunek: Poprawa jako ci powietrza: 

 Redukcja emisji SO2, NOx i py u drobnego z procesów wytwarzania energii poprzez 
likwidacj  lokalnych kot owni o du ej emisji i rozbudow  sieci ciep owniczej, 
zamian  kot owni w glowych na obiekty niskoemisyjne, instalowanie 
wysokosprawnych urz dze  ciep owniczych i budow  nowoczesnych sieci 
ciep owniczych, prowadzenie kontroli prawid owo ci eksploatacji urz dze  
energetycznych, zmniejszanie zapotrzebowania na energi : stosowanie 
energooszcz dnych technologii w gospodarce, dokonywanie termomodernizacji 
budynków. 

 Instalowanie wysokosprawnych urz dze  ciep owniczych i budow  nowoczesnych 
sieci ciep owniczych. 
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 Ograniczenie emisji ze rodków transportu poprzez: popraw  jako ci dróg i 
organizacji ruchu ko owego. 

Kierunek: Poprawa jako ci wód:  
 Rozbudowa sieci kanalizacyjnych. 
 Osi ganie wymaganych prawem norm jako ci cieków oczyszczonych. 
 Wyposa enie istniej cych sieci kanalizacji deszczowej w urz dzenia 

podczyszczaj ce oraz budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenach 
zurbanizowanych. 

Kierunek: Doskonalenie systemu gospodarki odpadami: 
 Realizacja z  realizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa 

Warmi sko-Mazurskiego na lata 2011-2016. 
Kierunek: Ograniczanie oddzia ywania ha asu i pól elektromagnetycznych: 

 Uwzgl dnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed ha asem, stosownie do 
wymogów ustawy Prawo ochrony rodowiska,  mi dzy  innymi  poprzez  w ciwe  
kszta towanie przestrzeni urbanistycznej. 

 Ocena  stanu  akustycznego  dróg  i  linii  kolejowych,  których  eksploatacja  mo e  
powodowa  negatywne oddzia ywanie akustyczne.  
Projekt planu poprzez ustalone zasady ochrony i kszta towania adu 

przestrzennego, zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady 
ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  wspó czesnej,  zasady  
kszta towania przestrzeni publicznych, zasady obs ugi w zakresie infrastruktury 
technicznej  i  komunikacji  wpisuje  si  w  cele  i  za enia  Programu  ochrony  rodowiska  
województwa  warmi sko  –  mazurskiego  na  lata  2011  –  2014  z  uwzgl dnieniem  
perspektywy na lata 2015 – 2018. 
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA OLSZTYN NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYW  
DO ROKU 2018. 

Program ochrony rodowiska jest opracowaniem kompleksowo przedstawiaj cym 
polityk  ekologiczn  miasta, b cym równocze nie aktualnym ród em informacji o 
ekologicznych  uwarunkowaniach,  a  tak e  spisem  konkretnych  zada  i  zalece  dla  
organów miasta oraz wszystkich jednostek korzystaj cych ze rodowiska. 
Program ochrony rodowiska okre la:  

 Ogóln  charakterystyk  i ocen  zasobów oraz walorów rodowiska przyrodniczego 
miasta,  

 Stan i tendencje przeobra rodowiska przyrodniczego,  
 Podstawowe ród a przeobra rodowiska przyrodniczego,  
 Ograniczenia i szanse rozwoju miasta wynikaj ce ze stanu i przeobra  

rodowiska cznie z rankingiem zagro  ekologicznych,  
 Cele i kierunki dzia  w zakresie ochrony rodowiska na nast pne lata,  
 Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne Olsztyna w zakresie ochrony rodowiska,  
 Zestawienie kosztów realizacji programu i dokonanie oceny róde  finansowania 

programu,  
 Harmonogram realizacji programu,  
 Metody kontroli, monitorowania skutków realizacji programu i oceny realizacji 

zamierzonych celów,  
 Uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdro enie i monitoring.  

Naczeln  zasad  przyj  w przedmiotowym programie jest zasada 
zrównowa onego rozwoju w celu umo liwienia lepszego zagospodarowania istniej cego 
potencja u Olsztyna (zasobów rodowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprz tu, jak 
i  ludzi  oraz  wiedzy).  Kompleksowo  zagadnie  ochrony  rodowiska,  a  tak e  zakres  
przeobra  na terenie Olsztyna wymusi y wyznaczenie okre lonych celów 
redniookresowych i priorytetowych, a tak e sprecyzowanie konkretnych zada  z zakresu 

wielu aspektów ochrony rodowiska. 
Analizowany projekt planu wpisuje si  w nast puj ce cele okre lone w Programie: 

 Planowanie przestrzeni Miasta Olsztyn zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju, 
ze szczególnym uwzgl dnieniem walorów przyrody o ywionej i nieo ywionej. 

 Wzmocnienie systemu zarz dzania rodowiskiem oraz podniesienie wiadomo ci 
ekologicznej spo ecze stwa. 
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 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody 
 Ograniczenie uci liwo ci ha asu komunikacyjnego. 
 Poprawa jako ci komponentów rodowiska przyrodniczego, przede wszystkim 

powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych. 
 
STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – 
MAZURSKIEGO DO ROKU 2025. 

(Uchwa a Nr XXVIII/553/13 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego z dnia 
25.06.2013  r.  z  pó n.  zm.  w  sprawie  przyj cia  Strategii  rozwoju  spo eczno-
gospodarczego województwa warmi sko-mazurskiego do roku 2025). 

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

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

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

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

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

Strategia  wskazuje,  e  problemy  dotycz ce  gospodarki,  zasobów  ludzkich  oraz  
infrastruktury i aspektów przestrzennych najbardziej widoczne s  na obszarach wiejskich, 
które jednocze nie pozbawione s  wielu atutów decyduj cych o mo liwo ciach oddolnego 
pobudzania rozwoju. 

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

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

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

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

 Priorytet 3 Nowoczesne sieci. Cele operacyjne priorytetu nowoczesne sieci 
przewiduj  rozwój komunikacji wodnej i rozwój zintegrowanego transportu 
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. 
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Przyj cie  projektu  planu  wpisuje  si  w  o  priorytetow  Otwarte  spo ecze stwo,  
gdzie wzrost aktywno ci spo ecznej b dzie nast powa  wskutek realizacji celu 
operacyjnego poprawa jako ci i ochrona rodowiska – stosowanie zasady trwa ego 
rozwoju wymaga ci ego my lenia o rodowisku przyrodniczym przez pryzmat 
przysz ych  pokole .  W  tym  celu  przewidziane  s  dzia ania  z  zakresu  ochrony:  wód,  
powierzchni ziemi, powietrza oraz zachowania walorów krajobrazowych. 

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

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

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

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

Projekt planu poprzez ustalone zasady ochrony i kszta towania adu 
przestrzennego, zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady 
ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  wspó czesnej,  zasady  
kszta towania przestrzeni publicznych, zasady obs ugi w zakresie infrastruktury 
technicznej  i  komunikacji  wpisuje  si  w  cele  i  za enia  Strategii  rozwoju  spo eczno  –  
gospodarczego województwa warmi sko – mazurskiego. 
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 
2011 – 2016. 

Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa  warmi sko  –  mazurskiego  na  lata  
2011-2016  stanowi  realizacj  przepisów  Dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj cej niektóre 
dyrektywy, jak równie  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 
13  wrze nia  1996  r.  o  utrzymaniu  czysto ci  i  porz dku  w  gminach.  Wojewódzki  plan  
gospodarki odpadami jest zgodny z przepisami prawa krajowego i unijnego w zakresie 
gospodarki odpadami oraz z zapisami zawartymi w Krajowym planie gospodarki 
odpadami 2014 i s y realizacji zawartych w nim celów. 

Wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany zosta  w celu osi gni cia 
celów za onych w polityce ekologicznej  pa stwa, wdra ania hierarchii  post powania z 
odpadami oraz zasady blisko ci, a tak e stworzenia w województwie zintegrowanej sieci 
instalacji gospodarowania odpadami, spe niaj cych wymagania ochrony rodowiska.  

W Planie (…) zawarto m.in. kierunki dzia , które s  maj  realizacji 
przyj tych celów, zadania przewidziane do realizacji w zakresie gospodarki odpadami 
wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania, wykonawcy i róde  finansowania. Ponadto 
w opracowaniu okre lono podzia  województwa na regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi, wskazano regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych oraz 
instalacje do zast pczej obs ugi regionów. 

Zgodnie z Kpgo 2014 jako g ówne cele w gospodarce odpadami w województwie 
warmi sko-mazurskim przyjmuje si :  

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

 zwi kszenie udzia u odzysku, w tym w szczególno ci odzysku energii z odpadów, 
zgodnego z wymogami ochrony rodowiska;  

 zmniejszenie ilo ci wszystkich odpadów kierowanych na sk adowiska odpadów;  
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego sk adowania odpadów;  
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 wspó praca z ministrem w ciwym do spraw rodowiska przy prowadzeniu bazy 
danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO);  

 minimalizacj  ilo ci wytwarzanych odpadów niebezpiecznych przy jednoczesnym 
zwi kszaniu ilo ci tych odpadów poddawanych procesom odzysku;  

 rozwój systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze róde  rozproszonych, z 
uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych pochodz cych ze strumienia odpadów 
komunalnych.  
Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu gospodarki odpadami 

województwa (…), poniewa  przewiduje, e zagospodarowanie odpadów komunalnych 
dzie si  odbywa o zgodnie ustaleniami uchwa y Rady Miasta Olsztyna w sprawie 

ustalenia  szczegó owych  zasad  utrzymania  czysto ci  i  porz dku  na  terenie  Gminy  
Olsztyn. 

  
STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA. 

Zgodnie  z  wizj  okre lon  w  dokumencie  Olsztyn  w  2020  r.  to  nowoczesna 
aglomeracja  z  dobrze  rozwini tymi  funkcjami  metropolitalnymi,  tworzona  przez  
unikatowe  rodowisko  przyrodnicze,  wyj tkow  ja-ko ycia  i  konkurencyjne  warunki  
prowadzenia biznesu. 

Strategia  rozwoju  Olsztyna  operuje  dwoma  poziomami  celów,  tj.  celami  
strategicznymi i celami operacyjnymi. 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.  

Projekt planu jest zgody z celem operacyjnym D4. Zapewnienie bezpiecze stwa 
energetycznego i wysokiej jako ci rodowiska przyrodniczego.  
 
STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OLSZTYNA. 

Obszar obj ty projektem planu zgodnie ze Studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Olsztyn po ony jest w Strefie M7 – Strefa 
mieszkaniowa – wschodnia. W zakresie rozmieszczenia wielkopowierzchnowych obiektów 
handlowych w strefie  utrzymuje si  i  zak ada rozwój istniej cych obiektów i  dodatkowo 
dopuszcza si  nowe lokalizacje, jako kontynuacje istniej cej koncentracji w rejonach 

siednich. 
 W granicach Strefy M7 wyznaczono:  

 Obszary: 
 mieszkalnictwa o redniej intensywno ci z przewag  zabudowy wielorodzinnej, 
 mieszkalnictwa o wysokiej intensywno ci z przewag  zabudowy wielorodzinnej, 
 mieszkalnictwa o niskiej intensywno ci z przewag   zabudowy  jednorodzinnej, 
 koncentracji us ug ponadlokalnych - ogólnomiejskich, regionalnych i krajowych, 
 us ug ogólnomiejskich i mieszkalnictwa wielorodzinnego z us ugami – o wysokiej 

intensywno ci,  
 us ug ogólnomiejskich – redniej i niskiej intensywno ci, 
 us ug, przemys u i sk adów oraz innej aktywno ci gospodarczej, 
 koncentracji us ug komercyjnych,  
 rozmieszczenia Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych, 
 zieleni urz dzonej, parkowej, izolacyjnej, 

 Tereny: 
 ogrodów dzia kowych, 

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

 
W Studium wyznaczono nast puj ce kierunki zachowania i zmian w strukturze 

przestrzennej oraz przeznaczenia terenów: 
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 Obszary  mieszkalnictwa  o  wysokiej  i  redniej  intensywno ci  z  przewag  zabudowy  
wielorodzinnej: 
 Utrzymanie  podstawowej  funkcji  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  

jednorodzinnej z us ugami podstawowymi; szko ami, obiektami kultury, kultu 
religijnego, o rodkami zdrowia, placami zabaw, lokalnymi centrami us ugowymi 
oraz urz dzon  zieleni  osiedlow ;  

 Dopuszczenie przebudowy istniej cych zespo ów mieszkaniowych; zalecanie w 
ramach zintegrowanych dzia  zwi zanych z przekszta ceniem ca ych zespo ów 
zabudowy z zachowaniem czytelnego uk adu funkcjonalnego; 

 Zwi kszanie intensywno ci zabudowy przez realizacj  nowych budynków 
mieszkalnych lub us ugowo - handlowych wy cznie na podstawie analiz 
planistycznych okre laj cych zasady i mo liwo ci realizacji nowych obiektów w 
granicach istniej cego osiedla mieszkaniowego; 

 Prowadzenie dzia  na rzecz poprawy warunków zamieszkania przez podnoszenie 
standardów technicznych i walorów architektonicznych istniej cych budynków; 

 Uzupe nienie terenów zabudowy mieszkaniowej o us ugi nieuci liwe w zakresie 
handlu i gastronomii, szkolnictwa, kultury, opieki nad dzie mi, osobami starszymi, 
niepe nosprawnymi itp.; 

 Prowadzenie dzia  na rzecz poprawy warunków zamieszkania przez podnoszenie 
standardów technicznych i walorów architektonicznych istniej cych budynków; 

 Utrzymanie i uzupe nienie urz dzenia terenów sportu i rekreacji, terenów zieleni 
urz dzonej osiedlowej, placów zabaw; 

 Ograniczenie uci liwo ci komunikacyjnej przez: 
- realizacj  stref uspokojonego ruchu, 
- budow  ci gów pieszych i cie ek rowerowych, 
- zaniechanie realizacji parkingów zamkni tych ograniczaj cych rotacj  

samochodów, 
- realizacj  parkingów wielopoziomowych, 
- zaniechanie zabudowy gara owej w formie zespo ów jednokondygnacyjnych 

boksów gara owych, 
-  stosowanie  os on  izolacji  akustycznej  przy  trasach  tranzytowych  -  wskazane  

stosowanie ekranów akustycznych obsadzonych ro linami.  
 Obszary mieszkalnictwa o niskiej intensywno ci z przewag  zabudowy 

jednorodzinnej: 
 Utrzymanie podstawowej funkcji zabudowy mieszkaniowej; 
 Utrzymanie i uzupe nienie istniej cej zabudowy w obszarach problemowych 

ochrony konserwatorskiej zgodnie z zasadami okre lonymi w Studium, kierunki - 
rozdzia  „Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
wspó czesnej i krajobrazu kulturowego” z uwzgl dnieniem rewaloryzacji 
istniej cych zasobów zabudowy; 

 Uzupe nienie terenów zabudowy mieszkaniowej o us ugi nieuci liwe w zakresie 
handlu i gastronomii, szkolnictwa, opieki nad dzie mi, osobami starszymi, 
niepe nosprawnymi itp.; 

 Uzupe nienie urz dzenia terenów zieleni osiedlowej, placów zabaw, miejsc 
rekreacji i wypoczynku; 

 Ograniczenie funkcji konfliktowych w obszarach mieszkaniowych i w bezpo rednim 
siedztwie przez ograniczenie lokalizacji: uci liwych zak adów us ugowych, 

us ugowo-produkcyjnych powoduj cych wzmo ony ruch ko owy, sk adowanie 
materia ów na posesji, ograniczenie lokalizowania na terenie dzia ek zabudowy 
jednorodzinnej wolnostoj cych budynków gospodarczych lub us ugowych; 

 Na dzia kach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub w bezpo rednim ich 
siedztwie obowi zuje zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej na 

konstrukcjach masztowo-wie owych; 
 Ograniczenie uci liwo ci komunikacyjnej przez: 

- realizacj  stref uspokojonego ruchu,  
- budow  ci gów pieszych i cie ek rowerowych, 
- stosowanie os on izolacji akustycznej przy trasach tranzytowych, szczególnie 

wskazane stosowanie ekranów akustycznych obsadzonych ro linami, 
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 Obszary koncentracji us ug ponadlokalnych - ogólnomiejskich, regionalnych i 
krajowych: 

- Zwi zanych z dzia alno ci  s by zdrowia: tereny szpitali: Wojewódzki 
Specjalistyczny Szpital Dzieci cy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny (z 

dowiskiem dla helikopterów ratowniczych), Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego, poradnie specjalistyczne;  
- Banków, administracji, s b sanitarnych (Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna); 

 Utrzymanie  i  rozwój  funkcji  us ugowych,  w  tym  zwi zanych  ze  s  zdrowia,  
z perspektyw  podnoszenia standardów obiektów w zakresie wyposa enia 
technicznego, estetyki i sposobu zagospodarowania terenu;  

 Dopuszczenie  przebudowy  istniej cych  zespo ów  wy cznie  w  ramach  
zintegrowanych dzia  z zachowaniem czytelnego uk adu funkcjonalnego; 

 Dopuszczenie zmiany funkcji terenu Aresztu ledczego Olsztyn zlokalizowanego 
przy ulicy Opolskiej na funkcj  mieszkalnictwa lub us ug; 

 Wymagane zapewnienie miejsc postojowych w granicach w asnej dzia ki i na 
terenach komunikacyjnych;  

 Obszary us ug ogólnomiejskich i mieszkalnictwa wielorodzinnego z us ugami – 
o wysokiej intensywno ci oraz obszary us ug ogólnomiejskich – redniej i niskiej 
intensywno ci: 

- tereny osiedlowych centrów us ugowo-handlowych, jednostkowe obiekty 
handlowo-us ugowe o funkcji ponadpodstawowej, zabudowa us ugowo-handlowa 
wzd  g ównych ulic, tereny o wiaty, kultu religijnego, 

 Utrzymanie istniej cych funkcji i rozwój w przypadku odpowiednich warunków 
terenowych, lokalizacyjnych; 

 Przekszta cenie terenu zieleni nieurz dzonej po pó nocno-wschodniej stronie 
projektowanego w a komunikacyjnego - skrzy owanie ulic: W. Pstrowskiego, 
W. Sikorskiego i projektowanej ulicy „Obiegowej”, na teren us ug ogólnomiejskich 
lub mieszkalnictwa z us ugami - o wysokiej intensywno ci, 

 Utrzymanie i rozwój obiektów handlowo – us ugowych z podnoszeniem 
standardów architektonicznych i technicznych oraz mo liwo  przekszta cenia na 
funkcj  zwi zan  ze  sportem  i  rekreacj ,  administracj  lub  mieszkalnictwem  
wielorodzinnym; 

 Podnoszenie walorów architektonicznych obiektów przez stosowanie materia ów 
wyko czeniowych wysokiej jako ci, nowoczesnych rozwi za  technicznych, 
indywidualnych form architektonicznych;  

 Stosowanie wysokich standardów technicznych eliminuj cych szkodliwe 
oddzia ywanie na otoczenie; 

 Projektowane zespo y zabudowy us ugowej oddziela  od zabudowy mieszkaniowej 
zieleni  urz dzon  o charakterze rekreacyjnym i izolacyjnym; 

 Wymagane zapewnienie miejsc postojowych przeznaczonych dla samochodów 
osobowych i dostawczych zgodnie z przyj tymi wska nikami; 

 Obszary us ug komercyjnych oraz us ug, przemys u i sk adów: 
 Przekszta cenie istniej cych obszarów us ug, przemys u i sk adów w kierunku 

us ug komercyjnych; 
 Utrzymanie  funkcji  us ugowych  z  perspektyw  przekszta ce  prowadz cych  do  

podnoszenia walorów architektonicznych, estetyki, standardów technicznych, 
technologicznych zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 

 Konieczno  stosowania wysokich standardów technicznych z wyeliminowaniem 
szkodliwego oddzia ywania na otoczenie; 

 Zalecane tworzenie stref zieleni izolacyjnej; 
 Wymagane zapewnienie miejsc postojowych w granicach w asnej dzia ki i na 

terenach komunikacyjnych; 
 W rejonie ulicy Metalowej, w s siedztwie zabudowy mieszkaniowej mo liwe 

przekszta cenie istniej cych funkcji w kierunku mieszkalnictwa, obiektów opieki 
spo ecznej, s by zdrowia z uwzgl dnieniem walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych lokalizacji; 

 Obszary Wielkopowierzchniowych Obiektów Handlowych (WOH): 
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 Utrzymanie i rozwój istniej cych Wielkopowierzchniowego Obiektu Handlowego 
(obecnie TESCO),  

 Dopuszczenie realizacji nowych obiektów handlowych z przewag  bran y 
przemys owej, odpowiadaj cych kwalifikacji Wielkopowierzchniowych Obiektów 
Handlowych, w formie galerii handlowych oraz super – i hipermarketów na 
obszarze us ug komercyjnych w rejonie ulic W. Pstrowskiego i Synów Pu ku;  

 Realizacja nowych obiektów us ugowo – rekreacyjno – handlowych o powierzchni 
sprzeda y powy ej 2000 m2 wy cznie w formie wielofunkcyjnych „galerii” 
handlowych o atrakcyjnym programie i wysokim standardzie architektury, 

 Zakaz lokalizacji terenoch onnych jednokondygnacyjnych obiektów handlowych w 
tym hiper- i super- marketów z parkingami wy cznie w poziomie terenu na 
obszarze ca ej Strefy M7 

 Oddzielenie zespo ów zabudowy us ugowej od zabudowy mieszkaniowej zieleni  
urz dzon  o charakterze izolacyjnym. 

 Obszary zieleni urz dzonej, parkowej, izolacyjnej: 
 Utrzymanie za enia dworsko – parkowego z pozosta ci  dawnego folwarku 

w Nagórkach – ul. Metalowa (park, budynek pa acu i wozowni wpisane do rejestru 
zabytków); 

 Utrzymanie terenów zieleni urz dzonej, parkowej, terenów rekreacji i sportu na 
terenach  osiedli  i  przy  obiektach  o  funkcji  o wiatowej,  a  w  tym  tereny  zieleni  
urz dzonej,  parkowej  na  terenach  mieszkalnictwa  pomi dzy  ulicami:  Marsz.  J.  
Pi sudskiego,  Kard.  S.  Wyszy skiego,  W.  Pstrowskiego  i  projektowan  ulic  
„Obiegow ”; 

 Realizacja ci gów pieszo-rowerowych z towarzysz cymi obiektami ma ej 
architektury o funkcjach rekreacyjnych; 

 Dopuszczenie  realizacji  zbiorników  wodnych  (stawów)  o  funkcji  rekreacyjnej  na  
terenach zieleni parkowej, zieleni urz dzonej osiedlowej; 

 Utrzymanie i rekultywacja systemu wód powierzchniowych w tym cieków, rowów 
melioracyjnych w obszarze zieleni i ogrodów dzia kowych; 

 Tereny ogrodów dzia kowych: 
 Funkcjonowanie istniej cych kompleksów rodzinnych ogrodów dzia kowych  

wg obowi zuj cych przepisów prawa; 
 Wzmo enie dzia  nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania prawa 

dotycz cego funkcjonowania rodzinnych ogrodów dzia kowych;  
 Prowadzenie dzia  zmierzaj cych do przekszta cenia ogrodów dzia kowych na 

inne funkcje (mieszkalnictwo, us ugi, ogólnodost pne tereny zieleni urz dzonej, 
krajobrazowej) z zachowaniem korytarza ekologicznego - realizacja przekszta ce  
wy cznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Zasady obs ugi infrastruktur  techniczn : 

 Zaopatrzenie w wod  z istniej cej i projektowanej sieci wodoci gowej; zakazuje si  
stosowania: indywidualnych uj  wody. 

 Odprowadzenie  cieków  sanitarnych  na  oczyszczalni cieków  poprzez  istniej cy  i  
projektowany system kanalizacyjny; zakazuje si  stosowania: zbiorników 
bezodp ywowych na gromadzenie cieków sanitarnych i indywidualnych oczyszczalni 
cieków. 

 Odprowadzenie cieków deszczowych do odbiorników istniej  i projektowan  sieci  
kolektorów i kana ów deszczowych z oczyszczeniem, zgodnie z przepisami odr bnymi. 
Wprowadza  si  nakaz  odprowadzenia  cieków  deszczowych  z  istniej cych  i  
projektowanych powierzchni szczelnych ulic, placów i parkingów do sieci kanalizacji 
deszczowej; zaleca si  stosowanie miejscowej retencji wód opadowych oraz 
miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozosta ych powierzchni. Stopie  
oczyszczenia cieków deszczowych powinien by  zgodny z w ciwymi przepisami 
odr bnymi. 

 Zasilanie w gaz z istniej cej sieci gazowej niskiego lub redniego ci nienia.  
 Zaopatrzenie w ciep o nale y zapewni : 

 na obszarach uzbrojonych w sieci ciep ownicze w pierwszej kolejno ci z miejskiej 
sieci ciep owniczej, natomiast przy braku takiej mo liwo ci indywidualnie, w 
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oparciu  o  gaz  ziemny,  olej  opa owy,  drewno,  energi  elektryczn  lub  inne,  
ekologiczne ród a energii, 

 na obszarach nie uzbrojonych w sieci ciep ownicze indywidualnie, w oparciu o gaz 
ziemny, olej opa owy, drewno, energi  elektryczn  lub inne, ekologiczne ród a 
energii. 

 Zaopatrzenie w energi  elektryczn  z istniej cej sieci elektroenergetycznej 110 kV, 
15 kV i 0,4 kV oraz stacji transformatorowych 110/15 kV i 15/0,4 kV. 

 Realizacj  zewn trznych sieci i urz dze  technicznego uzbrojenia terenu wraz 
z przy czeniami dzia ek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energi  
elektryczn , energi  ciepln  i gaz przewodowy zapewniaj  odpowiednio w ciwe 
przedsi biorstwa energetyczne w trybie przepisów prawa energetycznego. 

 Ustalonymi obszarami lokalizacji sieci infrastruktury technicznej i urz dze  z nimi 
zwi zanych s  tereny w liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych i przej  pieszych, 
tereny zieleni oraz wyodr bnione tereny infrastruktury technicznej. W uzasadnionych 
technicznie przypadkach, dopuszcza si  lokalizacj  w.w. sieci i urz dze  infrastruktury 
technicznej w pozosta ych terenach funkcyjnych. 

 W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach o ustaleniu 
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  oraz  w  decyzjach  o  warunkach  zabudowy  i  
zagospodarowania terenu nale y bezwzgl dnie zawiera : 
 zapisy dotycz ce gwarancji udost pniania terenu (w postaci pasów 

eksploatacyjnych) pod nowoprojektowane i istniej ce sieci i urz dzenia, 
 informacje dotycz ce istniej cego uzbrojenia, 
 informacj ,  e  koszt  przebudowy  istniej cych  urz dze  i  sieci  ponosi  

Wnioskodawca ewentualnej przebudowy. 
 Przebieg sieci, lokalizacja urz dze  infrastruktury technicznej i szeroko ci pasów 

eksploatacyjnych sieci nale y u ci li  na etapie projektu budowlanego na podstawie 
warunków  wydanych  przez  dysponenta  sieci.  Zapewnienie  pasów  eksploatacyjnych  
obowi zuje równie  przy projektowaniu i realizacji trwa ych elementów 
zagospodarowania terenu w postaci: tarasów, ma ej architektury, urz dze  sportowo-
rekreacyjnych, ogródków kawiarnianych, itp. na terenach zieleni. 

 Prowadzenie sieci uzbrojenia na terenach projektowanych ulic wymaga opracowania 
kompleksowego projektu zagospodarowania ulicy wraz z uzbrojeniem. 
 

W Studium wskazano rejony lokalizacji nowych oraz utrzymania i rozbudowy 
istniej cych  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzeda y  powy ej  2000m2, zwanych 
wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi, a tak e przyj to e zagospodarowanie i 
rodzaj us ug wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powinny by  powi zane z 
wiod cymi funkcjami obszarów ich wyst powania lub wyst powa  zamiennie. 

W Strefie M7 utrzymuje si  i zak ada rozwój istniej cych wielkopowierzchniowych 
obiektów rozmieszczonych przy ulicach W. Pstrowskiego (obecnie TESCO),  
W. Sikorskiego (obecnie REAL, MEDIA MARKT, PRAKTIKER) i Krasickiego (obecnie 
CARREFOUR). Dodatkowo dopuszcza si  nowe lokalizacje wielkopowierzchniowych 
obiektów handlowych, jako kontynuacje istniej cej koncentracji w rejonach s siednich: 

 rejon skrzy owania ul. J. Tuwima i W. Sikorskiego; 
 rejon ul. Jarockiej – przy projektowanym po czeniu komunikacyjnym ulicy W. 

Sikorskiego z ul. I. Krasickiego; 
 rejon skrzy owania ul. I. Krasickiego i F. Barcza; 
 rejon  ul.  W.  Pstrowskiego  i  ul.  Metalowej  na  istniej cym  obszarze  „us ug,  

przemys u i sk adów oraz innej aktywno ci gospodarczej”; 
 rejon  skrzy owania  ulic  M.  Kasprzaka,  Obro ców  Tobruku,  W.  Sikorskiego  

i W. Pstrowskiego. 
 
W Studium okre lono kierunki rozwoju dotycz ce: 
A. parków wpisanych od rejestru zabytków tj.: 

 bie ce uzupe nianie braków w nasadzeniach, powodowanych niszczeniem, 
kradzie  b  zamieraniem ro lin; 

 przeprowadzanie niezb dnych zabiegów chirurgicznych i leczenie drzew starych; 
 zachowanie czytelnej kompozycji przestrzennej historycznych nasadze  na 
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cmentarzach zabytkowych i parkach pocmentarnych; 
 rekonstrukcja Parku Jakubowo z uwzgl dnieniem historycznego zagospodarowania 

wypoczynkowo-rekreacyjnego.  
B. zieleni przy obiektach obj tych ochron  konserwatorsk  tj.: 

 utrzymanie i ochrona istniej cych oraz projektowanych terenów zieleni parkowej, 
po czenie tych terenów z innymi terenami zieleni systemem ci gów spacerowych 
oraz cie ek rowerowych; 

 dopuszczanie na terenach parkowych ma ej architektury, niezb dnych urz dze  
technicznych infrastruktury i urz dze  s cych dostosowaniu terenu do funkcji 
sportu i rekreacji; 

 nie przekszta canie skwerów oraz ziele ców w tereny zabudowane b  parkingi, 
uzupe nianie drzewostanu w miejscach powsta ych szkód i ubytków, 
zainwestowanie elementami ma ej architektury, nowych nawierzchni i o wietlenia; 

 dla zieleni przy obiektach zabytkowych zakaz wycinki, niszczenia lub 
przekszta cania, zanieczyszczania gleby, zmiany stosunków wodnych, 
wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze  terenu; 

 tworzenie nowych za  parkowych w Olsztynie (prace projektowe nale y oprze  
na inwentaryzacji dendrologicznej, uwzgl dni  warunki glebowe i klimatyczne, 
wykona  analizy krajobrazowe). 

C. Ziele  osiedlowa tj.: 
 nakaz utrzymania ogólnodost pnych terenów zielonych, zachowania ci gów zieleni 

oraz korytarzy ekologicznych; 
 zabezpieczanie terenów dla zieleni urz dzonej w nowoprojektowanych osiedlach 

(parkingi podziemne); 
 urz dzanie terenów zieleni osiedlowej, placów zabaw, miejsc rekreacji i 

wypoczynku. 
D. Ziele  przyuliczna tj.: 

 wydzielanie pasów zieleni od pasów ruchu; 
 obsadzanie g ównych ulic miejskich drzewami oraz krzewami w celu podniesienia 

walorów estetycznych, minimalizowania ha asu i zanieczyszcze , zwi kszania 
powierzchni biologicznie czynnej, zachowanie ci ci korytarzy ekologicznych; 

 stosowanie monogatunkowych nasadze , a w przypadku krzewów tworzynie 
wyra nych grup kompozycyjnych; 

 poddanie ro linno ci istniej cej zabiegom piel gnacyjnym. 
E. tereny ogrodów dzia kowych tj.: 

 funkcjonowanie  istniej cych  ogrodów  dzia kowych  wg  regulacji  przepisów  o  
ogrodach dzia kowych; 

 preferowane przekszta cenia zachowuj ce tereny jako biologicznie czynne; 
 dopuszcza si  przekszta cenie ogrodów na inne funkcje w zale no ci od ich 

usytuowania (turystyczna, sportowo-rekreacyjna, us ugowa, mieszkaniowa, 
przemys owo-sk adowa); 

 realizacja zmian wy cznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 
Analizowany projekt planu miejscowego jest zgody z za eniami Studium, poniewa  

uwzgl dnia nast puj ce ustalenia: 
 Wydzielenie terenów elementarnych zgodnie z wytycznymi Studium. 
 Zachowanie,  utrzymanie  oraz  ochron  terenów  zieleni  parkowej  oraz  zieleni  

osiedlowej urz dzonej towarzysz cej zabudowie. 
 Utrzymanie  i  rozwój  ulic  uk adu  podstawowego  miasta  oraz  ulic  uk adu  

obs uguj cego – lokalnych i dojazdowych. 
 Utrzymanie i rozwój cie ek rowerowych oraz ci gów pieszych. 
 Okre lenie zasad obs ugi w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z 

za eniami studium. 
 Okre lenie wska ników dotycz cych zagospodarowania i u ytkowania terenów. 

 
  Przy sporz dzaniu niniejszego opracowania uwzgl dniono przepisy odr bne 
dotycz ce ochrony rodowiska, ochrony przyrody, planowania i zagospodarowania 
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przestrzennego, ochrony dóbr kultury, budownictwa itp. W ród obowi zuj cych aktów 
prawnych, które maj  szczególne znaczenie w prognozie i projekcie planu uwzgl dniono 
m.in.: 
1) Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001r.  Prawo ochrony  rodowiska  (t.j.  Dz.  U.  2013  poz.  

1232 z pó n. zm.). 
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1651 z 

pó n. zm.). 
3) Ustawa 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 (t.j. Dz. U. 2016 poz. 353). 

4) Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  
(t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 199 z pó n. zm.). 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pó n. zm.). 
6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2015 poz. 469 z pó n. zm.). 
7) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409 z pó n. 

zm.). 
8) Rozporz dzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25  

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). 

9) Obwieszczenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  15  pa dziernika  2013  r.  w  sprawie  
og oszenia jednolitego tekstu rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

10)  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t (Dz. U. 2014 poz. 1348). 

11) Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej ro lin (Dz. U. 2014 poz. 1409). 

12)  Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 pa dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408). 

13) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z pó n 
zm.). 

 
Podsumowuj c  powy sze  analizy  odniesienia  projektu  planu  miejscowego  do  

dokumentów opracowywanych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym nale y 
podkre li , e realizacja zamierzonych ustale  okre lonych w projekcie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi  w  Olsztynie  jest  dzia aniem  akceptowalnym,  z  pozytywnym  bilansem  
kosztów i korzy ci skutków rodowiskowych. 
 
 
2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
 

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. 

Opis elementów rodowiska wyst puj cych na obszarze obj tym projektem planu 
oparto o Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa Sikorskiego, ul. 
Wincentego  Pstrowskiego,  ul.  Synów  Pu ku  oraz  ogrodami  dzia kowymi  w  Olsztynie  
sporz dzone  przez  Pani  mgr  ucj  Krupi sk  i  Pana  mgr  Zbigniewa  Zaprzelskiego.  
Ponadto w ramach opracowywania niniejszej prognozy przeprowadzono badaniach 
terenowych wyst puj cych gatunków flory, fauny i grzybów. 

Podczas bada  inwentaryzacyjnych pod k tem wyst powania gatunków zwierz t 
szczególn  uwag  zwracano na wyst powanie nor, schronie , miejsc l gowych i ladów 
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odchodów zwierz t. Podczas kontroli notowano i nanoszona na map  obserwowane 
gatunki  zwierz t  kr gowych,  by y  to  g ównie  ptaki  oraz  wybrane  gatunki  zwierz t  
bezkr gowych. Kontrole awifauny prowadzono podczas sprzyjaj cych warunków 
pogodowych – bez silnego wiatru, opadów deszczu, podczas dobrej widoczno ci. 

Monitoring ssaków polegaj cy na obserwacji bezpo redniej prowadzono 
ka dorazowo w czasie trwania wizji inwentaryzacyjnych. 

Podczas  inwentaryzacji  gatunków  herpetofauny  zwracano  uwag  na  wykrycie  
potencjalnie atrakcyjnych i preferowanych rodowisk wykorzystywanych przez 
poszczególne gatunki, ich mo liwe szlaki migracji sezonowych, a tak e l gowiska 
zimowe. W trakcie penetracji terenu obj tego badaniami w poszukiwaniu zbiorników 
wodnych z p azami, notowano jednocze nie wszystkie miejsca wyst powania gadów.  

Identyfikacji gatunków flory dokonano in situ, na podstawie cech morfologicznych. 
Pisowni  polsk  i aci sk  nazw gatunkowych ro lin naczyniowych podano wed ug 
Flovering plants and pteridophytes of Poland a checklist Z. Mirka i in. (2002). 

W trakcie sporz dzania niniejszej prognozy prowadzono równie  prace polegaj ce 
na analizie materia ów kartograficznych, materia ów udost pnionych przez Urz d Miejski 
w  Olsztynie  oraz  dost pnych  danych  ród owych,  w  tym  danych  pochodz cych  z  
Pa stwowego Monitoringu rodowiska. 

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). 
 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z 

pó n. zm.) oraz w celu unikni cia powielania monitorowania w my l zasady Dyrektywy 
2001/42/WE  w  sprawie  oceny  wp ywu  niektórych  planów  i  programów  na  rodowisko  
wp ywu  ustale  projektu  planu  na  rodowisko  przyrodnicze  w  zakresie:  jako ci  
poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jako ci 
rodowiska, obszarach wyst powania przekrocze , wyst puj cych zmianach jako ci 

elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje si  prowadzi  monitoring 
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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. 

Nie wydaje si  konieczne tworzenie nowych, czy rozbudowywanie istniej cych 
systemów  informacji  w  tym  zakresie.  W  przypadku  zada  szczególnie  znacz cych  dla  
rodowiska wystarczaj ce b dzie na enie obowi zku przeprowadzenia analizy 

porealizacyjnej. 
 W ramach realizacji ustale  projektu planu mo liwe jest zastosowanie analizy 
porównawczej  –  porównanie  wielko ci  wyznaczonych  planem  wska ników  i  zasad  
zagospodarowania z rzeczywistymi wska nikami i rzeczywistym stanem po realizacji 
obiektów  budowlanych.  Kontrola  tych  elementów  jest  mo liwa  za  pomoc  narz dzi  
pozostaj cych w kompetencji w adz samorz dowych. 
 

Przedmiot monitoringu Cz stotliwo  Prowadz cy 
Stopie  zainwestowania obszaru (ilo  
wprowadzonych obiektów). 

Jednocze nie z 
kontrol  realizacji 
planu. 

Wydzia y urz du miasta wed ug 
ciwo ci uczestnictwa w 

procesach inwestycyjnych. Rodzaj lokowanych funkcji. 

Wska niki zainwestowania ustalone 
planem (w tym w szczególno ci 
wska nik powierzchni biologicznie 
czynnej). 

Przy realizacji 
ka dego kolejnego 
obiektu. 

 
 
4. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 
 

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. 
 
 
5. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY JEGO STANU W PRZYPADKU 

BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 
 
5.4. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA 

(PUNKT OPRACOWANY NA PODSTAWIE OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNEGO ORAZ BADA  W ASNYCH) 
 
Obszar obj ty projektem planu po ony jest w centralnej cz ci miasta Olsztyna i 

obejmuje powierzchni  oko o 53 ha.  
Granica  pó nocna  terenu  przebiega  wzd  ul.  Pstrowskiego,  wschodnia  w  

przewa aj cej  cz ci  wzd  ul.  Synów  Pu ku,  fragmentem  w ród  zabudowa  przy  
skrzy owaniu  ul.  Synów  Pu ku  i  ul.  Krasickiego,  natomiast  granica  zachodnia  wzd   
al. Gen. Sikorskiego. Granica po udniowa przebiega w ród ogródków dzia kowych. 

Teren obj ty projektem planu jest zagospodarowany i w przewadze zabudowany; 
w  cz ci  po udniowo-centralnej  terenu  znajduje  si  park  o  powierzchni  oko o  3,8  ha;   
w cz ci po udniowo-wschodniej ogrody dzia kowe. 

W granicach obszaru zlokalizowane s  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
wielorodzinna, zabudowa gara owa i gospodarcza, zabudowa us ugowa (w tym m.in. 
sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty zwi zane z o wiat , obiekty zwi zane  
z administracj  i bankowo ci ), zabudowa produkcyjna, zabudowa ogrodów dzia kowych.    
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Obszar  obj ty  opracowaniem  zgodnie  z  przyj tym  przez  J. KONDRACKIEGO [2011] 
systemem rejonizacji fizycznogeograficznej, znajduje si  w granicach nast puj cych 
jednostek: 

 Mezoregion Pojezierze Olszty skie,  
 Makroregion Pojezierze Mazurskie,  
 Podprowincja Pojezierza Wschodnioba tyckie,  
 Prowincja Ni  Wschodnioba tycko-Bia oruski,  
 Megaregion Ni  Wschodnioeuropejki. 

 

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). W sp gu serii piaszczystej wyst puj  mu owce i gezy.  

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 

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 wysoczyzny polodowcowej. 

Wed ug Mapy Geologicznej Polski 1:50000 arkusz Olsztyn i Mapy Geologiczno- 
In ynierskiej  Olsztyna  omawiany  teren  buduj  gliny  zwa owe,  które  od  powierzchni  
wyst puj  g ównie w po udniowej cz ci terenu opracowania. W cz ci pó nocnej s  one 
nad cielone nieg bok  warstw  piasków i wirów wodnolodowcowych. Osady te zosta y 
zdeponowane w fazie pomorskiej zlodowacenia ba tyckiego. Na wielu terenach 
wymienione osady nad cielone s  antropogenicznymi nasypami.  

Obszar obj ty prognoz  le y w zasi gu jednolitych cz ci  wód powierzchniowych 
Zlewnia JCWP RW700020584511. 

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. 

Obszar  obj ty  opracowaniem  po ony  jest  w  zasi gu  Jednolitych  cz ci  wód  
podziemnych  Nr  20  o  ca kowitej  powierzchni  6089,29  km2 obejmuj cych region Dolnej 
Wis y, zlewnie yny i inne dop ywy Prego y; powiaty braniewski, bartoszycki, k trzy ski, 

gorzewski, lidzbarski, olszty ski, szczycie ski, mr gowski, gi ycki i ostródzki. G ówne 
poziomy wodono ne wyst puj  w obr bie plejstocenu; lokalnie wody podziemne 
wyst puj  równie  w  utworach  miocenu  i  paleogenu.  W  rejonie  Olsztyna  system  
wodono ny w utworach plejstocenu zwi zany jest z g bok  rynn  subglacjaln . Ocena 
stanu ilo ciowego i chemicznego zosta a okre lona jako  dobra, natomiast ocena 
zagro enia nieosi gni cie dobrego stanu chemicznego i ilo ciowego jako niezagro ona. 

Pod wzgl dem klimatycznym Olsztyn zlokalizowany jest w tzw. Mazurskiej 
dzielnicy klimatycznej, najch odniejszej z nizinnych cz ci Polski (szczególnie zimne 
wiosny i zimy). Warunki te kszta tuj  bardzo krótki okres wegetacyjny, który dla rejonu 
Olsztyna  wynosi  tylko  oko o  200  dni.  Przewa aj  zdecydowanie  wiatry  z  kierunku  
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po udniowo  –  zachodniego  (oko o  18%).  Do  znaczny  udzia  maj  wiatry  z  kierunku  
zachodniego (oko o 13%). Cz sto  wiania wiatrów z pozosta ych kierunków wynosi 
rednio oko o 7-10%. Przewa aj  wiatry s abe o redniej pr dko ci. rednia roczna 

temperatura  w  rejonie  Olsztyn  wynosi  oko o  7ºC.  Najni sze  temperatury  z  wielolecia  
notowane s  w styczniu i  lutym (ok.  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.  
Na klimat lokalny ma wp yw rze ba terenu, zadrzewienia i zakrzewienia, zabudowa oraz 
jezioro Ukiel. Obni enia terenowe przyczyniaj  si  do zalegania ch odnego, wilgotnego 
powietrza,  du ych  waha  dobowych  temperatury,  mniejszych  pr dko ci  wiatrów,  
wyst powania przymrozków wczesn  jesieni . Topoklimat terenów wyniesionych jest na 
ogó  bardziej sprzyjaj cy pobytowi ludzi. Cech  ujemn  jest nara enie na dzia anie 
silnych wiatrów w kulminacjach pagórków. 

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 
Podkradnie 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. 

W granicach terenu wyst puje park o powierzchni  3,8 ha,  powsta y w 2 po owie 
XIX w. jako park dworski maj tku Bergenthal, wpisany do rejestru zabytków nr A-1402. 
   Na terenie obj tym projektem planu wyró niono nast puj ce formy zieleni: 

 Ziele  na terenie ogrodów dzia kowych. 
 Ro linno  synantropijna i ruderalna. 
 Nasadzenia  drzew,  krzewów  i  bylin  ozdobnych  w  s siedztwie  istniej cych  

zabudowa . 
 Ziele  parkowa.  

 
Podczas bada  terenowych zinwentaryzowano nast puj ce gatunki ro lin.: babka 

lancetowata (Plantago lanceolata L.),  babka  rednia  (Plantago media L.), babka 
zwyczajna (Plantago major L.), brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth), bylica polna 
(Artemisia campestris L.),  fio ek  polny  (Viola arvensis  Murray), glistnik jaskó cze ziele 
(Chelidonium majus  L.),  groszek  kowy  (Lathyrus pratensis L.), bylica pospolita 
(Artemisia vulgaris L.),  chmiel  zwyczajny  (Humulus lupulus),  cieciorka  pstra  (Coronilla 
varia L.), cykoria podró nik (Cichorium intybus L.), dere  bia y (Cornus alba L.), dr czka 
rednia  (Briza media L.),  dziurawiec  zwyczajny  (Hypericum perforatum L.), dzwonek 

rozpierzch y (Campanula patula L.),  komonica  zwyczajna  (Lotus corniculatus L.), 
koniczyna bia a (Trifolium repens L.),  farbownik  lekarski  (Anchusa officinalis L.),  fio ek  
polny (Viola arvensis  Murray), glistnik jaskó cze ziele (Chelidonium majus  L.), groszek 

kowy (Lathyrus pratensis L.),  gwiazdnica b otna (Stellaria palustris Retz.), gwiazdnica 
trawiasta (Stellaria graminea L.),  jarz b  pospolity  (Sorbus  aucuparia   L.  em.  Hedl.), 
jaskier roz ogowy (Ranunculus repens L.),  jastrun  w ciwy  (Leucanthemum vulgare  
Lam.),  jesion  wynios y  (Fraxinus excelsior L.), kasztanowiec zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum L.),  klon  pospolity  (Acer  platanoides  L.),  k osówka  we nista  (Holcus 
lanatus L.), bez czarny (Sambucus nigra L.), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea 
L.), bniec bia y (Melandrium album (Mill.) Garcke), koniczyna kowa (Trifolium pratense 
L.), kostrzewa czerwona (Festuca rubra L.), kostrzewa kowa (Festuca pratensis  Huds.), 
kostrzewa olbrzymia (Festuca gigantea (L.) Vill.), koz ek lekarski (Valeriana officinalis L.), 
kupkówka Aschersona (Dactylis polygama Horv.),  marchew  zwyczajna  (Daucus carota 
L.),  mietlica  pospolita  (Agrostis capillaris L.),  mietlica  psia  (Agrostis canina L.), mi ta 
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nadwodna (Mentha aquatica L.),  kupkówka  pospolita  (Dactylis glomerata L.), lepi nik 
kutnerowaty (Petasites spurius (Retz.) Rchb.), lilak pospolity (Syringa vulgaris L.), lipa 
drobnolistna (Tilia cordata Mill.), lucerna sierpowata (Medicago falcata L.), lucerna siewna 
(Medicago sativa L.), opian paj czynowaty (Arctium tomentosum Mill.),  marchew  
zwyczajna (Daucus carota L.),  mietlica  pospolita  (Agrostis capillaris L.), mietlica psia 
(Agrostis canina L.),  mi ta  nadwodna  (Mentha aquatica L.), modrzew europejski (Larix 
decidua Mill.), naw  pospolita (Solidago virgaurea L.), naw  pó na (Solidago gigantea 
L.), niezapominajka b otna (Myosotis palustris (L.)  em.  Rchb.),  niezapominajka  polna  
(Myosotis arvensis (L.) Hill), oset k dzierzawy (Carduus crispus L.), ostro  lancetowaty 
(Cirsium vulgare  (Savi)  Ten.),  ostro  polny (Cirsium arvense  (L.) Scop.), pi ciornik 

si  (Potentilla anserina  L.),  pi ciornik  kurze  ziele  (Potentilla erecta (L.) Raeusch.), 
przetacznik polny (Veronica arvensis L.),  przymiotno bia e (Erigeron annuus (L.) Pers.), 
przytulia  czepna  (Galium aparine L.),  przytulia  pospolita  (Galium mollugo), rdest 
kolankowy (Polygonum lapathifolium L. ssp. Lapathifolium), toje  pospolita (Lysimachia 
vulgaris L.),  toje  rozes ana  (Lysimachia nummularia L.),  topola  dr ca  (Populus 
tremula L.),  rdest  ptasi  (Polygonum aviculare L.),  rumianek  pospolity  (Chamomilla 
recutita (L.)  Rauschert),  rzepik  pospolity  (Agrimonia eupatoria L.), rze ucha gorzka 
(Cardamine amara L.), rze ucha kowa (Cardamine pratensis L.), sosna pospolita (Pinus 
sylvestris L.), skrzyp  b otny  (Equisetum palustre L.),  wierk  pospolity  (Picea  abies  (L.)  
H.Karst), szczaw zwyczajny (Rumex acetosa), toje  pospolita (Lysimachia vulgaris L.), 
toje  rozes ana (Lysimachia nummularia L.),  topola  dr ca  (Populus tremula L.), 
wiechlina  gajowa  (Poa nemoralis L.),  wiechlina  kowa  (Poa pratensis L.), wiechlina 
roczna  (Poa annua L.),  wyka  p otowa  (Vicia sepium L.), wyka ptasia (Vicia cracca L.), 
mijowiec zwyczajny (Echium vulgare L.),  ycica  trwa a  (Lolium perenne L.), pokrzywa 

zwyczajna (Urtica dioica L.), drzewa owocowe, krzewy, byliny i kwiaty ozdobne. 
W  zwi zku  z  urbanizacj  omawianego  terenu  oraz  lokalizacj  w  ródmie ciu  

miasta, najliczniej spo ród fauny wyst puje awifauna. W ród gatunków wyst puj cym na 
omawianym  terenie  oraz  w  s siedztwie  wed ug  autorów  ksi ki  PTAKI OLSZTYNA 
[J.NOWAKOWSKI, B. DULISZ, K.LEWANDOWSKI 2006] mo na wymieni  nast puj ce gatunki: 
grzywacz, jerzyk, dzi cio  du y, oknówka, pliszka siwa, s owik szary, kopciuszek, kwiczo , 
zaganiacz, pieg a, gajówka, kapturka, pierwiosnek, sikora uboga, modraszka, bogatka, 
zi ba, kawka, szpak, wróbel, kulczyk, dzwoniec, szczygie , trznadel.  

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

W  nawi zaniu  do  art.  6  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody   
(tj.  Dz.  U.  2013  poz.  627  ze  zm.)  obszar  obj tym  projektem  planu  znajduje  si  poza  
zasi giem prawnych form ochrony przyrody.  

Najbli ej po one obszary obj te prawnymi formami ochrony przyrody znajduj  
si  w odleg ci: 

 oko o  5,5  km  na  po udnie  obszar  specjalnej  ochrony  przyrody  Puszcza  
Napiwodzko-Ramucka (PLB280007), 

 oko o 8 km w kierunku po udniowym znajduje si  specjalny obszar o znaczeniu dla 
Wspólnoty Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH280052), 

 oko o  6  km  na  po udnie  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Puszczy  Napiwodzko-
Ramuckiej, 

 oko o 8 km na wschód Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olszty skiego. 
 
W roku 2014 zosta a przeprowadzona przez WIO  ocena stanu zanieczyszcze  na 

terenie  7  miast  w  województwie  warmi sko-mazurskim,  w  tym  w  Olsztynie.  Analiza  
danych  za  2014  rok  pozwala  wnioskowa ,  e  jako  powietrza  w  województwie  
warmi sko-mazurskim jest na ogó  dobra. Zanieczyszczenia gazowe takie jak: SO2, NO2, 
Benzen i CO w szczególno ci charakteryzuj  si  niskimi notowanymi warto ciami st  
w stosunku do poziomów dopuszczalnych. Warto ci rednioroczne wspomnianych 
zanieczyszcze  od kilku lat s  na podobnym poziomie i obecnie nie mo na mówi  o 
zagro eniu wyst pienia przekrocze  poziomów dopuszczalnych okre lonych dla tych 
substancji. Jedyne minimalne zagro enie wyst pienia przekrocze  mo e dotyczy  NO2, z 
uwagi  na  rozwijaj cy  si  transport  ko owy,  w  szczególno ci  w  Ostródzie  i  Olsztynie.  
Lokalnie  mog  wyst powa  sytuacje  niekorzystne  dla  zdrowia  mieszka ców,  np.  w  
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miejscu o zwi kszonej emisji spalin samochodowych, zanieczyszcze  przemys owych, 
zanieczyszcze  powstaj cych przy niepe nym spalaniu paliw sta ych. Niekorzystne dla 
zdrowia jako  powietrza mo e pot gowa  ciasna zabudowa miejska oraz rze ba terenu. 

W roku 2015 przeprowadzono badania maj ce na celu spe nienie wymaga  
okre lonych w dyrektywie 2008/50/WE, tj.: dokonano oceny rocznej jako ci powietrza w 
trzech strefach zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 2 sierpnia 2012 w 
sprawie stref, w których dokonuje si  oceny jako ci powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914) i 
rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 18 wrze nia 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1032). Na terenie 
województwa warm.-maz. wydzielono trzy strefy dla których dokonuje si  oceny jako ci 
powietrza:  miasto  Olsztyn,  miasto  Elbl g  i  strefa  warmi sko-mazurska.  St enia  
zanieczyszcze :  SO2,  O3,  NO2/NOx,  CO,  py u  PM2.5,  o owiu,  arsenu,  kadmu,  niklu  w  
pyle PM10 ze wzgl du na ochron  zdrowia i ro lin nie przekracza y warto ci odpowiednio 
dopuszczalnych i docelowych okre lonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, 
poz. 1031). Wyst pi y przekroczenia warto ci celu d ugoterminowego dla ozonu zarówno 
pod k tem ochrony zdrowia jak i  ro lin.  W 2015 roku wyst pi y przekroczenia poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w strefach miasto Elbl g i strefie warmi sko-
mazurskiej. Nie odnotowano przekroczenia tego wska nika w strefie miasto Olsztyn.  

Zanotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 w 
strefie warmi sko-mazurskiej. Odnotowano przekroczenie standardu dobowego na 
stanowisku pomiarowym w Nidzicy. G ówn  przyczyn  wyst pienia przekrocze  by a 
wzmo ona emisja zanieczyszcze  ze róde  komunalnych spowodowana niekorzystnymi 
warunkami klimatycznymi w okresie zimowym oraz spalaniem s abej jako ci materia u 
grzewczego w ma o wydajnych piecach. 

W roku 2009 sporz dzona zosta a dla Olsztyna mapa akustyczna [Miejski System 
Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn – http://msipmo.olsztyn.eu/imap] okre laj ca 
poziomy ha asu drogowego. Najwy sze poziomy ha asu wyst powa y w s siedztwie ulic 
Sikorskiego,  Pstrowskiego  oraz  Synów  Pu ku  i  oscylowa y  na  poziomie  79  –  73  dB;  w  
miar  oddalenia si  od dróg nat enie ha asu mala o. Ha as komunikacyjny z pozosta ych 
ci gów drogowych tj.: ulica Metalowa, Dywizjonu 303, Traugutta i Mielczarskiego 
kszta towa  si  w ich bezpo rednim s siedztwie na poziomie 64 – 68 dB.  

W granicach omawianego terenu nie wyst puj  dobra kultury wspó czesnej. W 
granicach  obszaru  ochronie  podlegaj  historyczne  uk ady  urbanistyczne  ulic  
Mielczarskiego i Traugutta oraz Placu Lotników, w tym historyczne rozplanowanie ulic, 
placów, skwerów i cie ek, podzia y parcelacyjne oraz historyczny sposób zabudowy 
dzia ek  (zabudowa  wolnostoj ca  w  ogrodach),  historyczne  zespo y  budowlane  przy  ul.  
Mielczarskiego, ul. Traugutta oraz Placu Lotników, kompozycje wn trz ulic utworzone 
przez zabudow  wolnostoj  w otoczeniu zieleni przydomowej oraz ekspozycja 
widokowa historycznych wn trz ulic. Ponadto w granicach obszaru opracowania 
zlokalizowane s  budynki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków, podlegaj ce ochronie na zasadach okre lonych przepisami 
dotycz cymi ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
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Zdj cie. Al. Gen. W adys awa Sikorskiego stanowi ca zachodni  granic  

 terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna  

w cz ci zachodniej terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Zabudowa us uga w cz ci pó nocno-centralnej 

terenu obj tego opracowaniem. 
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Zdj cie. Ulica Wincentego Pstrowskiego stanowi ca pó nocn  granic   

terenu obj tego opracowaniem.  
 

 
Zdj cie. Teren rodzinnych ogrodów dzia kowych w cz ci zachodniej terenu obj tego 

opracowaniem (w tle cz  parku zlokalizowanego przy Muzeum Przyrody). 
 

 
Zdj cie. Zabudowa gara owa zlokalizowana w cz ci po udniowo-wschodniej 

terenu obj tego opracowaniem. 
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Zdj cie. Zabudowa us ugowa w cz ci centralnej  

terenu obj tego opracowaniem. 
 

 
Zdj cie. Ulica Synów Pu ku stanowi ca wschodni  granic   

terenu obj tego opracowaniem.  
 

 
5.5. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJ CEGO STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

REALIZACJI PROJEKTU PLANU 
 

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przeprowadza si  g ównie w 
celu ustanowienia prawa lokalnego daj cego podstawy do rozwoju i uporz dkowania 
dzia alno ci inwestycyjnej na terenie gminy. Zgodnie z ustaw  z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pó n. 
zm.) 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 
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przypadkowymi i niepasuj cymi do siebie inwestycjami. Nale y podkre li , e ad 
przestrzenny jest realizacj  rozwoju zrównowa onego w przestrzeni. 

 
Znaczna cz  obszaru obj tego opracowaniem po ona jest w granicach 

obowi zuj cego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomi dzy 
ul. Sikorskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Metalow  i ogrodami dzia kowymi uchwalonego 
Uchwa  Nr XVI/165/95 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 pa dziernika 1995 r. Z uwagi na 
potrzeby wynikaj ce z nowych planów inwestycyjnych popartych licznymi wnioskami, 
niekorzystnymi przekszta ceniami terenów nieobj tych planem (w tym liczne rozbudowy, 
dobudowy i przekszta cenie istniej cych budynków) oraz konieczno  aktualizacji i 
weryfikacji obowi zuj cego stanu prawnego, celowym i zasadnym jest opracowanie planu 
miejscowego. 

W  przypadku  braku  realizacji  analizowanego  projektu  planu  tereny  pozostan  w  
dotychczasowym stanie u ytkowania lub b  zabudowywane na podstawie 
obowi zuj cego planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. 

Analizuj c dokumenty opracowane na poziomie lokalnym zaobserwowano 
nast puj ce problemy zarysowuj ce si  na terenie miasta Olsztyna: 
1. W zakresie zagospodarowania przestrzennego: 

 Nieuporz dkowana miejscami struktura przestrzenno – urbanistyczna, skutkuj ca 
dysharmonijn  zabudow . 

 Pog biaj ca si  dekapitalizacja obiektów dziedzictwa kulturowego. 
 Rosn ce nat enie ruchu ko owego. 

 2. W zakresie ochrony rodowiska: 
 Miejscami niska estetyka cz ci terenów zielonych zlokalizowanych w granicach 

miasta. 
 Rosn cy poziom ha asu komunikacyjnego i zat oczenie w mie cie. 

3. W zakresie infrastruktury technicznej: 
 Wyst powanie kot owni cieplnych wykorzystuj cych kot y na w giel oraz 

indywidualnych róde  ogrzewania. 
 y stan techniczny kot owni cieplnych nale cych do prywatnych przedsi biorstw 

oraz osób fizycznych. 
 Niezadowalaj cy stan infrastruktury drogowej. 

 
Wszystkie  w/w  problemy  wp ywaj  na  rozwój  miasta,  jego  estetyk  i  ochron  

cennych pod wzgl dem przyrodniczym obszarów. Dlatego te , bardzo wa ne jest 
opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w celu ustanowienia prawa 
lokalnego daj cego podstawy do rozwoju i uporz dkowania dzia alno ci inwestycyjnej na 
terenie miasta.  

Nat enie  presji  antropogenicznej  wynikaj cej  z  nacisku  inwestycyjnego,  przy  
niedostatecznym wyposa eniu w infrastruktur  oraz braku regulacji przestrzennych, 
mo e  spowodowa  uruchomienie  procesów  –  w  perspektywie  mog cych  mie  
degraduj cy wp yw na stan rodowiska obszaru. Podj cie prac nad projektem planu 
zagospodarowania  przestrzennego,  w  kontek cie  nacisku  inwestycyjnego  ma  na  celu  
zabezpieczenie przestrzeni przed degradacj  i dewastacj . 
 Intensyfikacja zabudowy, zagra aj ca walorom krajobrazowym, bez 
zabezpieczenia odpowiednich proporcji oraz wska ników okre laj cych powierzchni  
biologicznie czynn  dzia ek, relacji widokowych, brak kompleksowych unormowa  w 
zakresie gabarytów oraz kolorystyki nowo powstaj cych budynków mo e powodowa  
dysonanse krajobrazowe oraz zak óca  istniej ce relacje przestrzenne (osie widokowe, 
dominanty). 
 Problematyk  konsekwencji braku realizacji ustale  projektu planu nale y uj  
równie  w  szerszym  zakresie,  rozpatruj c  wp yw  na  przysz e  funkcjonowanie  miasta.  
Przewidywane konsekwencje braku kompleksowych regulacji planistycznych to: 

 zubo enie ró norodno ci biotycznej miasta poprzez stopniow  degradacj  
elementów struktury przyrodniczej, 

 niezrealizowanie niezb dnej infrastruktury technicznej, 
 e rozwi zania systemów komunikacyjnych powoduj ce utrudnienia w ruchu 
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drogowym, 
 uszczuplenie ogólnodost pnych terenów zieleni urz dzonej. 

 
 
6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 

ODDZIA YWANIEM 
 

W otoczeniu terenu obj tego projektem planu znajduj  si  tereny zabudowane i 
zagospodarowane, w tym przeznaczone pod zabudow  mieszkaniow  wielorodzinn , 
us ugow , a tak e tereny ogrodów dzia kowych. 
 
 
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 

(tekst jedn. Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) obszar obj tym projektem planu znajduje si  
poza granicami obszarów obj tych prawnymi formami ochrony przyrody.  

Omawiany teren po ony jest poza granicami Obszarów Natura 2000 – najbli szy 
obszar  Natura  2000  Puszcza  Napiwodzko-Ramucka  kod  PLB280007  znajduje  si  w  
odleg ci ok. 6 km w kierunku po udniowym.  

Przedmiotowy teren po ony jest w odleg ci oko o 650 m w kierunku 
wschodnim od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rodkowej yny. 

Z uwagi, e teren obj ty projektem planu po ony jest w ródmie ciu miasta, 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 

 
Polska  jest  sygnatariuszem  wielu  konwencji,  porozumie  i  umów  

mi dzynarodowych w dziedzinie ochrony rodowiska. 
Jedynym z przyj tych dokumentów jest Konwencja o ró norodno ci biologicznej 

przyj ta  w  1992  r.  w  Rio  de  Janeiro.  Wa ne  miejsce  na  li cie  porozumie  
mi dzynarodowych zajmuj  równie  Protokó  z Kioto, Protokó  montrealski i Protokó  
Aarhus dotycz ce ograniczenia ilo ci zanieczyszcze  wprowadzanych do powietrza. 
Zobowi zania mi dzynarodowe wynikaj ce z Ramowej Konwencji NZ w sprawie zmian 
klimatu oraz Protokó  z Kioto dotycz ce redukcji emisji dwutlenku w gla, stwarzaj  du  
szans  rozwoju róde  energii odnawialnej. 

Szereg  wyartyku owanych  ustale  okre lonych  w  analizowanym  projekcie  planu  
wynika z dyrektyw Unii Europejskiej, które s  sukcesywnie wdra ane do polskiego 
prawodawstwa  w  zakresie  ochrony  rodowiska  i  przyrody.  Jedna  z  nich  to  Dyrektywa  
2001/42/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  oceny  wp ywu  niektórych  
planów i programów na rodowisko wprowadzaj ca procedury sporz dzania i uchwalania 
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania gmin. 

ówne cele polityki przestrzennej na obszarze Unii Europejskiej okre la 
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwa ego i zrównowa onego 
rozwoju obszaru Unii Europejskiej przyj ta w Poczdamie w roku 1999. 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 
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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. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, przyj ta w 1997 roku stwierdza, e 
Rzeczpospolita  Polska  –  kieruj c  si  zasad  zrównowa onego  rozwoju  –  zapewnia  
ochron rodowiska naturalnego; nak ada tak e na w adze publiczne obowi zek 
zapewnienia bezpiecze stwa ekologicznego wspó czesnemu i przysz ym pokoleniom. 

Zapisy  Ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony rodowiska 
uporz dkowa y istniej  od 1990 roku praktyk  okresowego sporz dzania dokumentów 
programowych o nazwie „Polityka ekologiczna pa stwa” dla ró nych horyzontów 
czasowych lub nawet bez jednoznacznego okre lania okresu ich obowi zywania. Artyku y 
13-16 ustawy na y obowi zek przygotowywania polityki ekologicznej pa stwa co 4 
lata, z perspektyw  4-letni .  

Opracowane przez Ministerstwo rodowiska Wytyczne sporz dzania programów 
ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym obliguj  do  przyj cia  struktury 
wojewódzkich programów ochrony rodowiska uwzgl dniaj cej zakres tematyki zawartej 
w Polityce Ekologicznej Pa stwa i  zalecaj  wykorzystanie  celów  i  zada  uj tych  w  tym 
dokumencie  jako  podstawy  wyj ciowej  do  konkretyzacji  oraz  analogii  i  inspiracji do 
formu owania celów i zada  w programach wojewódzkich, z uwzgl dnieniem specyfiki i 
potrzeb regionu. 

Obecnie podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w 
zakresie ochrony rodowiska jest Polityka ekologiczna pa stwa w latach 2009 – 2012 z 
perspektyw  do roku 2016. Dokument akcentuje trzy zasadnicze grupy zada  – ustalenie 
kierunków dzia  systemowych, ochron  zasobów naturalnych oraz popraw  jako ci 
rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego. 

Dzia ania systemowe ukierunkowane s  na: 
 uwzgl dnianie zasad ochrony rodowiska w strategiach sektorowych jak równie  w 

planowaniu przestrzennym, 
 rozwój bada , post p techniczny i aktywizacj  rynku na rzecz ochrony rodowiska, 
 zarz dzanie rodowiskowe, udzia  spo ecze stwa w dzia aniach na rzecz ochrony 

rodowiska i odpowiedzialno  za szkody w rodowisku. 
Zadania w zakresie ochrony zasobów naturalnych usystematyzowano nast puj co: 

 ochrona przyrody, 
 ochrona i zrównowa ony rozwój lasów, 
 racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 
 ochrona powierzchni ziemi, 
 gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

Popraw  jako ci rodowiska i bezpiecze stwa ekologicznego uj to w tematach: 
 rodowisko a zdrowie, 
 jako  powietrza, 
 ochrona wód, 
 gospodarka odpadami, 
 oddzia ywanie ha asu i pól elektromagnetycznych, 
 substancje chemiczne w rodowisku. 

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 
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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 

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. 
W Polityce (…) wskazano Kierunki dzia  systemowych z Uwzgl dnieniem zasad ochrony 
rodowiska  w  strategiach  sektorowych.  Postawiono  diagnoz ,  i  wszystkie  dzia ania  

cz owieka s  prowadzone w rodowisku przyrodniczym, maj  wi c wp yw na jego stan 
obecny i przysz y. St d te  w art. 5 Konstytucji RP zapisane zosta o, e „Rzeczpospolita 
Polska (…) zapewnia ochron rodowiska, kieruj c si  zasad  zrównowa onego rozwoju”. 
Oznacza to konieczno  takiego gospodarowania, aby zachowa rodowisko w mo liwie 
dobrym stanie dla przysz ych pokole .  
Okre lono  równie  Kierunek  Zarz dzanie  rodowiskowe,  gdzie  stwierdzono,  i  systemy  
zarz dzania rodowiskowego (SZ ) s  dobrowolnym zobowi zaniem przyjmowanym 
przez przedsi biorstwa i instytucje do podejmowania konkretnych dzia  technicznych i 
organizacyjnych w celu zmniejszenia ich oddzia ywania na rodowisko. Celem 
podstawowym  dzia ania  jest  jak  najszersze  przyst powanie  do  systemu  EMAS,  
rozpowszechnianie wiedzy w ród spo ecze stwa o tym systemie i tworzenie korzy ci 
ekonomicznych dla firm i instytucji b cych w systemie. 
 Uchwalenie projektu planu miejscowego wi e si  z realizacj  Kierunku Aspekt 
ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Miejscowy plan, zgodnie z ustaw  o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym 
instrumentem kszta towania adu przestrzennego pozwalaj cym gminom na racjonaln  
gospodark  terenami. 

W analizowanym projekcie planu przyjmuje si  zasad  zrównowa onego rozwoju 
jako cel polityki przestrzennej miasta Olsztyna, w którym nast puje proces integrowania 
dzia  politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwa ci podstawowych procesów przyrodniczych z równoczesnym 
zaspokojeniem podstawowych potrzeb spo eczno ci lokalnej. 

W zakresie gospodarki przestrzennej najwa niejszym dokumentem na szczeblu 
krajowym jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), w 
której przedstawiono wizj  zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie 
najbli szych dwudziestu lat, okre lono cele i kierunki polityki zagospodarowania kraju 

ce jej urzeczywistnieniu oraz wskazano zasady oraz mechanizmy koordynacji i 
wdra ania publicznych polityk rozwojowych maj cych istotny wp yw terytorialny.  
W ramach KPZK 2030 zagospodarowanie przestrzenne kraju nale y rozumie  jako sposób 
rozmieszczenia w przestrzeni Polski podstawowych elementów struktury przestrzennej 
oraz  zachodz ce  pomi dzy  nimi  relacje.  Do  podstawowych  elementów  struktury  
przestrzennej kraju, b cych przedmiotem analiz i oddzia ywania polityki publicznej, 
zalicza si  elementy systemu gospodarczego i spo ecznego, infrastruktur  techniczn , 
sie  osadnicz ,  krajobraz  (przyrodniczy  i  kulturowy)  oraz  powi zania  funkcjonalne.  
Polityka przestrzennego zagospodarowania, d c do umo liwienia rozwoju kraju w 
drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych, musi uwzgl dnia  odporno  przyrody 
zwi zan  z  ró nymi  funkcjami  pe nionymi  przez  ekosystemy  obszarów  poddanych  
procesowi planowania. Uwzgl dnia zatem potrzeby ochrony, rozpoznania i rozwoju 
istniej cych  zasobów  naturalnych,  w  tym  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  z  
kopalin,  restytucj  zasobów  utraconych  i  uwarunkowania  zwi zane  z  dziedzictwem  
kulturowym jako zespó  cech wp ywaj cych na obecn  i przysz  konkurencyjno  
regionów, zdolno  do d ugotrwa ego generowania miejsc pracy zwi zanych z wysok  
jako ci rodowiska  przyrodniczego  i  jako ycia  w  przestrzeni  zurbanizowanej.  Dla  
rozwoju przestrzennego kraju podstawowe znaczenie maj  zasoby wodne, ró norodno  
biologiczna i krajobrazowa, zasoby gleb, lokalizacja z  kopalin, gleb oraz odnawialnych 
róde  energii.  

Celem strategicznym KPZK 2030 jest Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i 
jej terytorialnie zró nicowanych potencja ów rozwojowych dla osi gania ogólnych celów 
rozwojowych – konkurencyjno ci, zwi kszenia zatrudnienia, sprawno ci funkcjonowania 
pa stwa oraz spójno ci w wymiarze spo ecznym, gospodarczym i terytorialnym w d ugim 
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okresie. Uchwalenie analizowanego projektu planu pozwala na osi gni cie tego celu, 
poniewa  odbywa si  z zachowaniem spójno ci przyrodniczo-kulturowej s cej realizacji 
konstytucyjnej zasady zrównowa onego rozwoju.  
 Podstawowe kierunki i zasady dzia ania umo liwiaj ce realizacj  idei trwa ego i 
zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce okre la 
Narodowa Strategia Gospodarki Wodnej.  Cel  ten  ma  by  osi gni ty  przez  zbudowanie  
sprawnie dzia aj cego systemu, który wykorzystuj c mechanizmy prawne oraz 
instrumenty  ekonomiczne,  b dzie  zapewnia  utrzymanie  dobrego  stanu  wód,  a  w  
szczególno ci ekosystemów wodnych i od wody zale nych, pozwala  na zaspokojenie 
uzasadnionych potrzeb wodnych, zwi ksza  bezpiecze stwo powodziowe kraju i chroni  go 
przed skutkami suszy. G ównym celem aktualnie obowi zuj cej Strategii przyj tej przez 
Rad  Ministrów jest okre lenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do 
roku 2020 oraz sprecyzowanie dzia  umo liwiaj cych realizacj  konstytucyjnej zasady 
zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu wodami. W odniesieniu do celu g ównego 
okre lono cele kierunkowe odnosz ce si  do obszarów dzia  zawartych w Strategii tj.: 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu 
zasad zrównowa onego u ytkowania wód; osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód, w 
szczególno ci ekosystemów wodnych i od wody zale nych; podniesienie skuteczno ci 
ochrony przed powodzi  i skutkami suszy. Zastosowanie zasady zrównowa onego rozwoju 
w  gospodarce  wodnej  oznacza  d enie  do  takiego  zaspokojenia  potrzeb  zwi zanych  z  
wykorzystywaniem zasobów wodnych, aby nie uszczupla  dost pu przysz ym pokoleniom 
do  tych  zasobów,  a  jednocze nie  chroni  ekosystemy  wodne  i  od  wody  zale ne  w  celu  
zachowania trwa ci naturalnych procesów przyrodniczych. 

Okre lone w analizowanym projekcie planu zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej wpisuj  si  w za enia Strategii. 

Program Wodno – rodowiskowy Kraju 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 – ciekowego 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 Programu Wodno – rodowiskowego Kraju. 

Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyj ta przez Rad  Ministrów we wrze niu 2012 r. 
to g ówna strategia rozwojowa w rednim horyzoncie czasowym, wskazuj ca strategiczne 
zadania pa stwa, których podj cie w perspektywie najbli szych lat jest niezb dne, by 
wzmocni  procesy rozwojowe. Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i 
efektywne pa stwo, Konkurencyjna gospodarka, Spójno  spo eczna i terytorialna, w 
których  koncentrowa  si  b  g ówne  dzia ania  oraz  okre la,  jakie  interwencje  s  
niezb dne w perspektywie redniookresowej w celu przyspieszenia procesów 
rozwojowych. Strategia redniookresowa wskazuje dzia ania polegaj ce na usuwaniu 
barier rozwojowych, w tym s abo ci polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys 
gospodarczy, jednocze nie jednak koncentruj c si  na potencja ach spo eczno-
gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane b  
stymulowa y  rozwój.  Celem  g ównym  Strategii  staje  si  wi c wzmocnienie i 
wykorzystanie gospodarczych, spo ecznych i instytucjonalnych potencja ów 
zapewniaj cych szybszy i zrównowa ony rozwój kraju oraz popraw  jako ci ycia 
ludno ci.  

Podstawowym warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju jest przywrócenie i 
utrwalenie adu przestrzennego uwzgl dniaj cego potrzeby spo eczne, gospodarcze, 
rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Uporz dkowana i zintegrowana 
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przestrze  u atwia funkcjonowanie spo ecze stwa i gospodarki przez tworzenie warunków 
dla  sprawnego  przebiegu  procesów  rozwojowych,  a  w  efekcie  –  poprawy  jako ci  ycia.  
Brak uporz dkowania kwestii terenów rozwojowych poci ga za sob  wzrost nak adów 
(prywatnych i publicznych) na ich utrzymanie oraz generuje wzrost kosztów inwestycji i 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej.  

 Ustalenia analizowanego projektu planu s  zgodne z: 
 Obszarem strategicznym I. Sprawne i efektywne pa stwo z Celem I, punktem 1.5. 

Zapewnienie adu przestrzennego, który mówi, i  w perspektywie 
redniookresowej wskazane jest zdecydowane zwi kszenie stopnia pokrycia 

planami zagospodarowania przestrzennego powierzchni kraju, a obowi zkowo 
terenów rozwojowych. 

 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka. Celem II punktem 6.1. 
Racjonalne gospodarowanie zasobami. Jednym z instrumentów w ciwego 
gospodarowania zasobami jest uwzgl dnienie zasad zrównowa onego rozwoju w 
procesach planowania przestrzennego.  

 Obszarem strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka. Celem II punktem 6.2. 
Poprawa stanu rodowiska. Czynnikami decyduj cymi o jako ci rodowiska s  
przede wszystkim: czysto  powietrza, wód, gleb oraz w ciwa gospodarka 
odpadami.  
Zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne, Krajowy program oczyszczania cieków 

komunalnych zawiera wykazy: 
 aglomeracji, które powinny by  wyposa one w okre lonych terminach w systemy 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie cieków oraz wielko adunków 
zanieczyszcze  biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usuni cia, 

 przedsi wzi  w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych 
oraz oczyszczalni cieków komunalnych oraz terminy ich realizacji. 

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  ochron  wód 
przed zanieczyszczeniem, w szczególno ci poprzez budow  i eksploatacj  
urz dze  s cych tej ochronie. 
Zgodnie z ustaleniami analizowanego projektu planu miejscowego odprowadzenie 

cieków bytowych z budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na sta y lub czasowy 
pobyt ludzi b dzie realizowane do miejskiej kanalizacji sanitarnej, w oparciu o istniej cy 
system kanalizacji komunalnej. Zapisy projektu planu s  zgodne z za eniami Krajowego 
programu (…),  poniewa  przewiduj  odprowadzenie  cieków  sanitarnych  do  sieci  
kanalizacji sanitarnej.  
 W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych projektu planu 
przewiduje, e te pochodz ce z istniej cych i projektowanych powierzchni szczelnych ulic 
i parkingów b  odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, po podczyszczeniu 
w piaskownikach i separatorach substancji ropopochodnych, z uwzgl dnieniem 
miejscowej retencji; natomiast te z pozosta ych powierzchni szczelnych i utwardzonych 

 zagospodarowywane w graniach nieruchomo ci. W przypadku braku mo liwo ci 
odprowadzenia wód w granicach nieruchomo ci, dopuszcza si  ich odprowadzenie do sieci 
kanalizacji deszczowej z uwzgl dnieniem miejscowej retencji. 
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9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, 
PO REDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE I 

UGOTERMINOWE, STA E  I  CHWILOWE  ORAZ  POZYTYWNE  I  NEGATYWNE, NA  CELE  I  
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO  TEGO OBSZARU, A 
TAK E RODOWISKO 

 
Przy opracowywaniu niniejszej prognozy zastosowano 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). 
 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej: jednorodzinnej i wielorodzinnej. 
2. Tereny zabudowy mieszkalno-us ugowej: wielorodzinnej z us ugami, us ugowej 

lub wielorodzinnej z us ugami. 
3. Tereny us ug, produkcji: us ugi z mo liwo ci  realizacji wielkopowierzchniowych 

obiektów handlowych (WOH); us ugi nieuci liwe, handel o powierzchni 
sprzeda y do 2000 m²; us ugi administracji, banki; us ugi (w tym równie  
administracji i o wiaty); us ugi kultury, nauki, o wiaty i ziele  parkowa; tereny 
us ug kultury, o wiaty, nauki, gastronomii, ochrony zdrowia, rehabilitacji 
zdrowotnej, opieki socjalnej; us ugi, tereny produkcyjne, obs uga transportu. 

Element 
rodowiska 

Przewidywane znacz ce oddzia ywania na rodowisko 

Pozytywne Oboj tne Negatywne Trudne do 
okre lenia 

Ró norodno  
biologiczna 

- + 
- - 

Ludzie + - - - 

Fauna - + - - 

Flora - + - - 

Wody  - + - - 

Powietrze 
atmosferyczne 

- + - - 

Powierzchnia ziemi - - - + 

Krajobraz + - - - 
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Klimat - + - - 

Zasoby naturalne - + - - 

Zabytki + - - - 

Dobra materialne + - - - 

Obszary Natura 
2000 

- + 
- - 

 
Z uwagi, e obszar obj ty projektem planu obejmuje tereny zainwestowane i 

zagospodarowane w mie cie Olsztynie oraz w bezpo rednim s siedztwie znajduj  si  
tereny zainwestowane i zabudowane wprowadzenie nowej zabudowy wp ynie pozytywnie 
na krajobraz, a tym samym na ludzi. Poniewa  analizowany obszar jest zabudowany i 
zagospodarowany, jednak e miejscami zaniedbany wprowadzenie nowego 
uporz dkowanego zagospodarowania pozwoli na ukszta towanie krajobrazu o nowych 
walorach estetycznych, harmonijnie cz cego dziedzictwo naturalne z kulturowym. 
Nast pi poprawa walorów krajobrazu zurbanizowanego poprzez wzrost rangi elementów 
architektonicznych i funkcjonalnych. 

W  zwi zku  z  przewidywanym  zagospodarowaniem  terenów  nie  przewiduje  si  
wp ywu na ró norodno  biologiczn , a tym samym na flor  i faun . Mo na jednak e 
nawet sk oni  si  do stwierdzenie, e nowe sposoby zagospodarowania prawdopodobnie 
wp yn  pozytywnie na flor  i faun , a tym samy na ró norodno  biologiczn . Tereny 
wokó  budynków z pewno ci  zostan  zagospodarowane ró nymi formami zieleni, a tym 
samym stan  si  miejscami wykorzystywanymi przez zwierz ta. 

Projektowana zmiana aktualnego zagospodarowania terenu wi e si  miejscami z 
trwa ym i nieodwracalnym zniszczeniem warstwy glebowej, jest to jednak nieuniknione z 
uwagi na po enie analizowanego obszaru w granicach miasta Olsztyna, w ród terenów 
ju  zabudowanych i zagospodarowanych. Nale y jednak podkre li , e 
niezagospodarowane tereny stanowi  niewielkie przestrzenie w ród ca ego terenu. Na 
etapie  budowy  mog  powstawa  znaczne  ilo ci  mas  ziemnych,  które  powinny  by  
zagospodarowywane zgodnie z przepisami odr bnymi m.in. ustawy prawo budowlane, 
ustawy prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach. Poniewa  sposób ich 
zagospodarowana reguluj  przepisy ustaw, nie ma potrzeby wprowadzania do projektu 
planu przepisów wy szego rz du (ustaw). Przepisywanie zapisów aktów wy szego rz du 
do  zapisów  akt  ni szego  rz du  jest  b dem  legislacyjnym  i  jest  niedopuszczalne,  co  
potwierdzaj  liczne  wyroki  s dów.  Nale y  równie  zauwa ,  e  w  przypadku  zmiany  
przepisów  aktów  wy szego  rz du,  w  aktach  ni szego  rz du  pozostaj  zapisy  ju  
nieobowi zuj cej.  

W fazie budowy projektowane inwestycje b  oddzia ywa  na rodowisko 
stosunkowo  krótko  (w  granicach  kilku  miesi cy,  przy  w ciwej  organizacji  pracy  i  bez  
nieprzewidzianych utrudnie  spowodowanych ró nymi znaleziskami w gruncie). 
Uci liwo ci  b  wyst powa y przy wykonywaniu robót ziemnych, takich jak: zbieranie 
humusu, wykopy pod fundamenty, wykopy pod sieci. Roboty te s  wykonywane z regu y 
przy  u yciu  ci kiego  sprz tu  takiego  jak  spychacz,  koparka,  ci kie  wywrotki,  a  wi c  
maszyny  o  du ej  mocy  i  du ym  zu yciu  paliwa,  emituj ce  do  otoczenia  znaczne  ilo ci  
spalin. Nat enia emisji spalin nie ma charakteru ci ego. W czasie prac budowlanych 
mo e  doj  do  pylenia  w  zwi zku  z  u ywaniem  pylistych  materia ów  budowlanych.  
Stosunkowo krótki okres budowy i okresowo  wyst powania emisji nie powinny 
spowodowa  d ugotrwa ych oddzia ywa  na otaczaj ce rodowisko. W trakcie prac 
budowlanych nast pi prawdopodobnie okresowo i krótkotrwale zmiana odczynu 
rodowiska glebowego spowodowana stosowaniem materia ów budowlanych. le 

sk adowane odpady mog  zagra  wodom powierzchniowym, podziemnym i glebie 
poprzez  powstaj ce  odcieki,  a  powietrzu  w  wyniku  wydzielaj cych  si  gazów  oraz  
emitowanych do atmosfery frakcji pyl cych. Zapobieganiu zanieczyszczenia pod a 
odpadami sta ymi lub ciek ymi s  okre lone odr bnymi przepisami wymagania 
dotycz ce post powania z odpadami i ciekami oraz warunki techniczne realizacji 
obiektów. Na etapie budowy bardzo wa ne jest aby zaplecze budowy by o zlokalizowane 
mo liwe jak najdalej od jeziora, w miejscu o utwardzonym pod u. 
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W  granicach  terenu  obj tego  opracowaniem  wyst puj  tereny  zagro one  
osuwaniem si  mas ziemnych. Analiza dost pnych materia ów kartograficznych oraz 
wizje terenowe wykaza y, e w granicach cz ci terenów elementarnych wyst puj  
znaczne spadki terenu tj.: tereny oznaczone symbolami 14UC, 22UA, 27U/P 33ZP, 36ZU, 
34ZU, 43ZI, 46KDZ, 47KDZ, 56KDD, 61KS. W dobie obowi zuj cych przepisów prawa i 
stosowanych obecnie technologii budowlanych nie ma obawy o uruchomienie procesów 
osuwiskowych na przedmiotowych terenach. Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane (t.j. Dz. 
U.  2016  poz.  290  z  pó n.  zm.)  art.  5  ust.  1  „Obiekt  budowlany  jako  ca  oraz  jego  
poszczególne cz ci, wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami budowlanymi nale y, bior c 
pod uwag  przewidywany okres u ytkowania, projektowa  i budowa  w sposób okre lony 
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniaj c m.in.: pkt 1 spe nienie podstawowych wymaga  dotycz cych 
obiektów budowlanych okre lonych w za czniku I do rozporz dzenia Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.  ustanawiaj cego  
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj cego 
dyrektyw  Rady  89/106/EWG  (Dz.  Urz.  UE  L  88  z  04.04.2011,  str.  5,  z  pó n.  zm.),  
dotycz cych:  

a) no no ci i stateczno ci konstrukcji,  
b) bezpiecze stwa po arowego,  
c) higieny, zdrowia i rodowiska,  
d) bezpiecze stwa u ytkowania i dost pno ci obiektów,  
e) ochrony przed ha asem,  
f) oszcz dno ci energii i izolacyjno ci cieplnej,  
g) zrównowa onego wykorzystania zasobów naturalnych. 
Zgodnie z art. 6 w/w ustawy Dla dzia ek budowlanych lub terenów, na których jest 

przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powi zanych zespo ów 
obiektów budowlanych, nale y zaprojektowa  odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z 
wymogami art. 5 ust. 1-2b, zrealizowa  je przed oddaniem tych obiektów (zespo ów) do 

ytkowania oraz zapewni  utrzymanie tego zagospodarowania we w ciwym stanie 
techniczno-u ytkowym przez okres istnienia obiektów (zespo ów) budowlanych. 

Ponadto  zgodnie  z  art.  7  ust.  1  w/w  ustawy  Do  przepisów  techniczno  –  
budowlanych zalicza si : 

1) Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiada  obiekty  budowlane  i  ich  
usytuowanie, uwzgl dniaj ce wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1-2b; 

2) Warunki techniczne u ytkowania obiektów budowlanych. 
Nale y  podkre li ,  e  ka dy  proces  budowlany  prowadzony  jest  przez  osoby  do  

tego uprawnione, którymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane art.  17  s  inwestor,  
inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. Dla 
ka dego z w/w uczestników okre lono prawa i obowi zki. Dlatego te  nale y pami ta , e 
ju  na etapie opracowywania projektu budowlanego przez projektanta sporz dza si  (art. 
34 ust. 3 pkt 4) „... w zale no ci od potrzeb, wyniki bada  geologiczno-in ynierskich oraz 
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych”. Nast pnie zgodnie  
z art. 21a ust. 1 w/w ustawy Kierownik budowy jest obowi zany, w oparciu o informacj  
(...) sporz dzi  lub zapewni  sporz dzenie, przed rozpocz ciem budowy, planu 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, uwzgl dniaj c specyfik  obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych (...). Projektant i kierownik budowy s  osobami 
kompetentnymi do okre lenia ryzyka wyst pienia procesów osuwiskowych na podstawie 
opracowanych do projektu budowlanego bada  geologiczno-in ynierskich oraz 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego na terenie budowy, a tym 
samym  s  zobowi zani  w/w  przepisami  prawa  do  do enie  wszelkich  stara ,  aby  nie  
dosz o do procesów osuwiskowych. 

Okre lenie przydatno ci gruntów na potrzeby budownictwa wykonuje si  poprzez 
wy ej wskazane badania geologiczno-in ynierskie ustalaj ce geotechniczne warunki 
posadowienia obiektów budowlanych, których zakres okre la Rozporz dzenie Ministra 
Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 
463). Zgodnie  z  §  3  ust.  1.  Ustalanie  geotechnicznych  warunków  posadawiania  polega  
na: 
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1. zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;  
2. zaprojektowaniu odwodnie  budowlanych;  
3. przygotowaniu oceny przydatno ci gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;  
4. zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniaj cych;  
5. okre leniu no no ci, przemieszcze  i ogólnej stateczno ci pod a gruntowego;  
6. ustaleniu wzajemnego oddzia ywania obiektu budowlanego i pod a gruntowego 

w ró nych fazach budowy i eksploatacji, a tak e wzajemnego oddzia ywania 
obiektu budowlanego z obiektami s siaduj cymi;  

7. ocenie stateczno ci zboczy, skarp wykopów i nasypów;  
8. wyborze  metody  wzmacniania  pod a  gruntowego  i  stabilizacji  zboczy,  skarp  

wykopów i nasypów;  
9. ocenie wzajemnego oddzia ywania wód gruntowych i obiektu budowlanego;  
10.  ocenie stopnia zanieczyszczenia pod a gruntowego i doboru metody 

oczyszczania gruntów. 
Zgodnie z § 3 ust. 3 Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia si  w formie: 

1. opinii geotechnicznej;  
2. dokumentacji bada  pod a gruntowego; 
3. projektu geotechnicznego. 

W § 5 wskazano, e Geotechniczne warunki posadawiania ustala si  
w szczególno ci w oparciu o bie ce wyniki bada  geotechnicznych gruntu, analiz  
danych archiwalnych, w tym analiz  i ocen  dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-
in ynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania si  obiektów 

siednich oraz innych danych dotycz cych pod a badanego terenu i jego otoczenia. 
W  §  4  ust.  4  okre lono,  e  Kategori  geotechniczn  ca ego obiektu lub jego 

poszczególnych cz ci okre la projektant obiektu budowlanego na podstawie bada  
geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawc  specjalistycznych robót 
geotechnicznych. 

Przewiduje si , e realizacja ustale  projektu planu nie wp ynie na wody 
powierzchniowe  i  podziemne.  Przyj te  za enia,  ustalenia  i  zasady  w  odniesieniu  do  
sposobu post powania ze ciekami, nale y uzna  za daj ce potencjalna gwarancj  
ochrony  rodowiska  w  odniesieniu  do  wód  podziemnych  (w  tym  GZWP  213  Olsztyn)  i  
powierzchniowych ze wzgl du na systemowy sposób rozwi zania gospodarki wodno-
ciekowej. rodowisko wodne jest w projekcie planu chronione przed degradacj  poprzez 

odprowadzanie  cieków  sanitarnych  do  miejskiej  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  za  wód  
opadowych i roztopowych z terenów szczelnej nawierzchni do kanalizacji deszczowej, po 
uprzednim wst pnym podczyszczeniu z substancji ropopochodnych. 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  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. 
Przyrost ilo  wytwarzanych cieków b dzie skorelowany z przyrostem 

powierzchni u ytkowych zabudowy oraz liczb  mieszka ców i osób korzystaj cych z 
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obiektów. Zwa ywszy na zawarte w projekcie planu ustalenia dotycz ce lokalizowanych 
us ug i ich rodzaju, mo na wnioskowa , e cieki odprowadzane z tych obiektów nie b  
w zasadzie odbiega y sk adem od cieków komunalnych. W przypadku powstawania 
cieków niespe niaj cych wymaganych warunków, post powanie z nimi powinno 

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

Na stan czysto ci powietrza atmosferycznego na terenie obj tym projektem planu 
wp yw ma i b dzie mie  tzw. t o ogólnomiejskie oraz ruch samochodowy w otoczeniu i 
wewn trz. Projekt planu przewiduj, 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 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. Wielko  emisji z 
systemów grzewczych b dzie uzale niona od jako ci urz dze  grzewczych i stosowanych 
no ników energii. Tym samym nie przewiduje si  zagro  mog cych wp yn  
negatywnie  na  jako  powietrza  ze  strony  emitorów  stacjonarnych,  a  faktyczny  wp yw  
analizowanego sposobu zagospodarowania na powietrze b dzie oboj tny. Obecnie 
negatywny wp yw na rodowisko naturalne powodowany przez zanieczyszczenia 
emitowane przez pojedyncze gospodarstwa domowe s  porównywalne do zanieczyszcze  
produkowanych przez przemys . Dzieje si  tak, poniewa  na terenie du ych skupisk 
ludzkich jednym z najpowszechniejszych sposobów domowego ogrzewania s  paleniska 

glowe,  przy  czym  do  palenia  cz sto  wykorzystuje  si  w giel  o  niskiej  jako ci  czy  
odpady  komunalne  (opakowania  z  tworzyw  sztucznych,  produkty  gumowe  itd.).  Bior c  
pod uwag  skal  zjawiska (setki tysi cy pojedynczych gospodarstw domowych) do 
atmosfery wydzielane s  ogromne ilo ci tlenku w gla, siarki, azotu, zwi zków chloru, 
fluoru, metali ci kich czy aerozoli smo owych. Nakaz 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, tj.: róde  ograniczaj cych tzw. nisk  emisj  w wyniku 
procesów spalania, b  skutkiem emisji py ów, tlenków azotu, dwutlenku siarki, 
tlenków w gla, metali ci kich, pozwoli na skuteczn  realizacj  polityki gminy w zakresie 
skuteczno ci ochrony powietrza. 

Bardzo dobrym rozwi zaniem przy ograniczaniu ilo ci zanieczyszcze  jest 
wprowadzenie ogrzewania na paliwa gazowe. Gazoci gi stanowi  uk ady hermetycznie 
zamkni te i wy czaj c stany awaryjne nie zagra aj rodowisku naturalnemu. 
Wprowadzenie gazyfikacji sprzyja ochronie rodowiska przez eliminacj  lokalnej emisji 
py ów i  toksycznych sk adników spalin.  Sieci  gazowe nie maja wp ywu na ska enie wód 
podziemnych i nie powoduj  zak óce  w istniej cych warunkach rodowiska gruntowo – 
wodnego. Oddzia ywanie istnieje wy cznie w fazie realizacji. 

W projekcie planu wprowadzono ustalenia w zakresie sposobu post powania z 
odpadami komunalnymi, poprzez zapis, 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 obowi zuj cymi przepisami. Natomiast w zakresie 
gospodarowania pozosta ymi odpadami obowi zuj  przepisy o odpadach. 

Na terenie obj tym projektem planu nie przewiduje si  zmian klimatu, z uwagi e 
tereny s  ju  zabudowane i zainwestowane. 

Do czynników, które w sposób bezpo redni  oddzia ywaj  na ludzi  nale y zaliczy  
poziom ha asu, a tak e jako rodowiska w aspekcie estetycznym. Nale y pami ta , e 
ha as i wibracje s  zanieczyszczeniami rodowiska przyrodniczego charakteryzuj cymi si  
mnogo ci róde  i powszechno ci  wyst powania. Odbieranie d wi ku jako uci liwo ci i 
nazywanie go ha asem zale y od osobniczych w ciwo ci i stanu psychicznego osoby, 
która jest na niego nara ona. Do najbardziej uci liwych róde  ha asu w rodowisku 
nale y komunikacja drogowa. G ówne czynniki maj ce wp yw na poziom emisji ha asu 
komunikacyjnego to: 
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 nat enie ruchu i udzia  pojazdów transportu ci kiego w strumieniu 
wszystkich pojazdów; 

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

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

W obszarze obj tym projektem planu wyst puj  tereny chronione akustycznie w 
rozumieniu przepisów prawa (tereny wymienione w za czniku do rozporz dzenia Ministra 
rodowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  ha asu  w  
rodowisku  (tj.  Dz.  U.  2014  poz.  112)  tj.:  Tereny  zabudowy  mieszkaniowej  

jednorodzinnej, Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz zabudowy 
wielorodzinnej z us ugami, Tereny mieszkaniowo-us ugowe i Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. W projekcie planu uwzgl dniono przepisy rozporz dzenia poprzez 
wprowadzenie odpowiednich zapisów w Rozdziale 2 § 6 Ustalenia dotycz ce zasad 
ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, pkt 7. 

Przewiduje si , i  proponowane w projekcie planu zagospodarowanie wp ynie 
pozytywnie na zabytki i dobra materialne. Z uwagi, i  w granicach obj tych 
opracowaniem  znajduj  si  obiekty  obj te  ochron  konserwatorsk ,  w  tym  zabytki  
nieruchome  i  uk ady  urbanistyczne,  w  projekcie  planu  w  Rozdziale  2  §  7  Ustalenia 
dotycz ce  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  
wspó czesnej zosta y okre lone szczegó owe zasady zagospdoarowania. 

   Nie przewiduje si adnego bezpo redniego lub po redniego wp ywu na tereny 
obj te sieci  Natura 2000. 

 
 

1. Tereny zieleni: ziele  parkowa; ziele  izolacyjna; ziele  urz dzona; rodzinne ogrody  
   dzia kowe. 

Element 
rodowiska 

Przewidywane znacz ce oddzia ywania na rodowisko 

Pozytywne Oboj tne Negatywne Trudne do 
okre lenia 

Ró norodno  
biologiczna + - - - 

Ludzie + - - - 

Fauna + - - - 

Flora + - - - 

Wody  + - - - 

Powietrze 
atmosferyczne 

+ - - - 

Powierzchnia ziemi + - - - 

Krajobraz + - - - 

Klimat + - - - 

Zasoby naturalne + - - - 

Zabytki + - - - 

Dobra materialne + - - - 

Obszary Natura 
2000 - + - - 

 
Realizacja analizowanych sposobów zagospodarowania przyczyni si  do poprawy 

wszystkich elementów rodowiska. Ro linno  pe ni funkcje filtra poch aniaj cego 
zanieczyszczenia  atmosferyczne,  bariery  t umi cej  ha as,  wzbogaca  powietrze  w  tlen  i  
biologicznie aktywne fitoncydy, os ania przed uci liwymi wiatrami, o ywia pionow  i 
poziom  wymian  powietrza, a tak e wp ywa pozytywnie na estetyk  i krajobraz. 
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 Ro linno  wp ynie pozytywnie na stan jako ci powietrza atmosferycznego g ównie 
poprzez poch anianie zanieczyszcze  gazowych i py owych oraz przez wydzielanie 
fitoncydów. Usuwanie zanieczyszcze  gazowych z atmosfery odbywa si  w procesach 
osadzania substancji toksycznych na powierzchni ro lin oraz absorbowaniu 
zanieczyszcze  pochodz cych z silników spalinowych. Absorbowanie zanieczyszcze  tego 
rodzaju zale y od gatunku i wielko ci drzewa, struktury przestrzennej izolacyjnego pasa 
zieleni,  warunków  klimatycznych  itp.  Oczyszczanie  powietrza  z  py ów  przez  ro linno  
polega na osadzaniu i przyczepianiu si  zanieczyszcze  na powierzchni igie  lub li ci, sk d 

 one usuwane do pod a przez opady atmosferyczne. 
W procesie filtrowania znaczenie ma tak e szeroko  powierzchni zaj tej przez 

ziele  wysok  oraz stopie  jej zwarcia. Zwarte zadrzewienia stanowi  barier  dla mas 
powietrza i s  przez nie omijane gór . Powoduje to kumulowanie si  zanieczyszcze  
py owych przed cian  terenu zalesionego. W zwi zku z tym optymalne s  zadrzewienia o 
zwarciu lu nym, umo liwiaj cym przep yw powietrza zarówno nad drzewostanem, jak i 
przenikanie przez jego wn trze. Równie  niska ziele  miejska, cz sto rozwini ta na 
wi kszych powierzchniach jako trawnik, pe ni funkcj  filtra zanieczyszcze  powietrza. Na 
trawnikach  osadza  si  do  znaczna  ilo  py u  z  warstw  przyziemnych  powietrza.  
Trawniki  zapobiegaj  tak e  wtórnemu  pyleniu  z  pod a,  które  w  warunkach  miejskich  
jest bardzo uci liwe. 

Projektowane tereny zieleni wp yn  na st umienia ha asu. T umienie fal 
akustycznych  odbywa  si  na  zasadzie  uci cia  fal  pod  wp ywem  pni  drzew  i  absorpcj  
przez ga zie i  li cie  dzia aj ce jak rezonatory.  Wyt umienie ha asu zwi ksza si  wraz z 
powierzchni  li ci, g sto ci  zieleni i jej pi trowo ci , cz stotliwo ci  d wi ku oraz ca  
wielko ci  drzewostanu. 

Tereny zieleni spowoduj  zatrzymanie cz ci wód opadowych i roztopowych, które 
bez obecno ci ro linno ci by yby odprowadzone do kana ów kanalizacji deszczowej. 
Wp yn  równie  pozytywnie na jako  odprowadzanych wód. Drzewa powoduj  
zatrzymanie  wody  w  strefie  korzeniowej  oraz  pod  koron  (w  resztkach  organicznych)  i  
magazynuj  wod  w  swoich  tkankach.  Drzewa,  zw aszcza  szybko  rosn ce  i  g boko  
ukorzenione,  wp ywaj  na  polepszenie  jako ci  wód  podziemnych  dzi ki  procesom  
detoksyfikacyjnym, m.in. przez oczyszczanie wody z metali ci kich.   

Obszary  zieleni  b rodowiskiem  ycia  dla  wielu  zwierz t  wzbogacaj cych  
bioró norodno  biologiczn  i b cych wska nikiem stanu rodowiska siedlisk, w których 
mieszkamy. Stan  si  cennymi siedliskami dla ró nych gatunków ptaków oraz innych 
gatunków zwierz t (p azów, gadów i ssaków).  

Nale y równie  pami ta , i  drzewa przy miejscach postojowych przez zacienianie 
koronami samochodów wp ywaj  na obni anie temperatury parkingów i cz ciowo 
redukuj  emisj  w glowodorów, ulatniaj cych si  ze zbiorników paliwa i przewodów. 

Tereny zieleni popraw  estetyk  analizowanego obszaru oraz terenów s siednich. 
Wp yn  równie  pozytywnie na zabytki oraz dobra kultury.  

Wprowadzone tereny zieleni wp yn  pozytywnie na ludzi, poprzez po rednim 
wp yw na obni enie poziomu stresu,  napi cia przemocy i  agresji  oraz zacie nienie wi zi  
spo ecznych. 

Nie przewiduje si adnego bezpo redniego lub po redniego wp ywu na tereny 
obj te sieci  Natura 2000. 

 
 

1. Tereny komunikacji: drogi wewn trzne, publiczne drogi dojazdowe, publiczne drogi 
lokalne, publiczne drogi zbiorcze, publiczne drogi g ówne, parkingi. 

Element 
rodowiska 

Przewidywane znacz ce oddzia ywania na rodowisko 

Pozytywne Oboj tne Negatywne Trudne do 
okre lenia 

Ró norodno  
biologiczna - + - - 

Ludzie + - - - 

Fauna - + - - 
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Flora - + - - 

Wody  - + - - 

Powietrze 
atmosferyczne 

- + - - 

Powierzchnia ziemi - + - - 

Krajobraz + - - - 

Klimat - + - - 

Zasoby naturalne - + - - 

Zabytki + - - - 

Dobra materialne + - - - 

Obszary Natura 
2000 - + - - 

 
Wydzielenie ci gów komunikacyjnych jest nieodzownym elementem ka dego 

zainwestowania i zagospodarowania terenu. G ównym uzasadnieniem dla budowy, 
przebudowy lub rozbudowy drogi, skrzy owania, w a lub innych obiektów drogowych s  
zazwyczaj  korzy ci  ekonomiczne  i  spo eczne  odnoszone  przez  mieszka ców  i  

ytkowników. 
Projektowane ci gi komunikacyjne zosta y wydzielone w miejscach istniej cych, co 

pozwoli na zachowanie obecnych walorów rodowiska bez mo liwo ci ich pogorszenia.   
Proponowane  w  projekcie  planu  przebiegi  dróg,  a  nast pnie  ich  w ciwa  

eksploatacja  b  wywiera  pozytywny  wp yw  na  rodowisko  przez  popraw  jako ci  
krajobrazu w tej cz ci miasta, popraw  warunków funkcjonowania analizowanego 
obszaru wraz z popraw  bezpiecze stwa ruchu, stworzenie sieci  po cze  sprzyjaj cych 
rozwojowi  i  przestrzennemu  rozmieszczenie  ró nych  funkcji  w  obszarze  projektu  planu  
oraz stwarza szans  dobrego eksponowania walorów zabytkowych obszaru, do czego 
przyczyni si  odpowiednie prowadzenie dróg. 
 Oprócz aspektów pozytywnych inwestycje drogowe mog  powodowa  wiele 
negatywnych oddzia ywa  na bezpo rednie otoczenie dróg, tj. na rodowisko 
przyrodnicze, kulturowe, warunki ycia ludzi. Analizuj c jednak ustalenia projektu planu 
nie przewiduje si  negatywnych oddzia ywa  na rodowisko, poniewa  projektowane ci gi 
komunikacyjne zosta y wydzielone w miejscach istniej cych. 
   W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych projekt planu 
przewiduje ich odprowadzanie 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. Wody 
opadowe i roztopowe sp ywaj ce z powierzchni nieprzepuszczalnych np.: dróg 
znajduj cych si  na terenach o ma ej emisji zanieczyszcze  s  najcz ciej 
przechwytywane przez muldy lub rowy przydro ne, których powierzchnia jest poro ni ta 
traw  pe ni  funkcje filtra umo liwiaj cego separacj  zawiesin z opadów. Oczyszczanie 
wód opadowych w odpowiednio dobranych osadnikach i separatorach ropopochodnych 
powinno by  ograniczone jedynie do terenów nara onych na du  emisj  zanieczyszcze  
(ci gi  komunikacyjne  o  du ym  nat eniu  ruchu).  Na  pozosta ych  obszarach  wody 
opadowe i roztopowe nale y w maksymalnym stopniu zatrzyma  w miejscu powstawania 
opadów poprzez systemy infiltracyjne do gruntu. 
 Inwestycje drogowe nie generuj  zapotrzebowania na wod  i nie generuj  innych 
cieków,  ni  wody  opadowe  i  roztopowe.  Droga  pokryta  nawierzchni  szczeln  (np.:  

asfalt) powoduje, i  odp yw powierzchniowy wód jest bardzo du y, natomiast utrudnione 
jest wsi kanie wody do gruntu. 
 W sezonie zimowym wody pochodz ce z dróg mog  by  zanieczyszczone rodkami 
stosowanymi  do  utrzymania  w ciwego  stanu  dróg  tj.:  piasek,  sól  kamienna,  itp.  

ytkowanie dróg stwarza równie  potencjalne zagro enie dla wód podziemnych poprzez 
mo liwo  zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, jednak realne zagro enie 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DLA TERENU PO ONEGO POMI DZY AL. GENERA A W ADYS AWA SIKORSKIEGO, UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO,  

UL. SYNÓW PU KU ORAZ OGRODAMI DZIA KOWYMI W OLSZTYNIE 

 

Pracownia SPATIUM Monika Jab ska  
ul. Nasienna 19, 10-816 Olsztyn, tel. 609-789-098 

49 

nale y oceni  jako niewielkie. Przy budowie i remoncie dróg wa ne jest wykonanie 
ciwego odwodnienia i budowa kanalizacji deszczowej, które spowoduj  wzrost ilo ci 

cieków deszczowych, jak i odprowadzanych z nimi adunków zanieczyszcze . 
Zanieczyszczenia te nie b  stanowi y bezpo redniego zagro enia dla rodowiska, 
poniewa  b  transportowane w szczelnych przewodach kanalizacyjnych, a nast pnie 
zostan  poddane procesowi oczyszczania. Oczyszczone ju cieki nie b  stanowi y 
zagro enia dla stanu czysto ci odbiornika.  

Poniewa  projekt planu przewiduje lokalizacj  ci gów komunikacyjnych zgodnie z 
aktualnym sposobem zagospodarowanie wp yw inwestycji drogowych na ro liny b dzie 
oboj tny.  

 W ciwe zagospodarowanie ci gów komunikacyjnych wp ynie pozytywnie na 
krajobraz, poniewa  urz dzone drogi poprawi  ogóln  estetyk  i atrakcyjno  
analizowanych terenów i terenów s siednich. 

Nie przewiduje si  negatywnego oddzia ywania w zakresie rozwi za  
komunikacyjnych na powietrze atmosferyczne, powierzchni  ziemi, zasoby naturalne i 
klimat.  

Realizacji ci gów komunikacyjnych wp ynie pozytywnie na dobra materialne i 
zabytki poprawiaj c estetyk , funkcjonalno  i u yteczno  terenów dla mieszka ców i 

ytkowników. Jednocze nie b dzie to mia o pozytywny wp yw na ludzi,  poniewa  b  
mogli szybko i bezpiecznie przemieszcza  si  po drogach o dobrych przepustowo ciach i 
nawierzchniach. 

Dzia ania z zakresu analizowanych sposobów zagospodarowania nie b  mia y 
wp ywu na tereny obj te sieci  Natura 2000.  
 

Uwzgl dniaj c lokalizacj  nowych obiektów oraz projektowane rozwi zania, 
oddzia ywania na rodowisko wyst puj ce na etapie budowy i eksploatacji przedsi wzi  
mog  mie  charakter okre lony w poni szej tabeli. 

 

Typ 
oddzia ywa  

Etap  
budowy 

Etap  
eksploatacji 

Bezpo rednie  Wzrost poziomu ha asu 
zwi zanego z pracami 
budowlanymi. 

 „Wytwarzanie” odpadów, w 
tym mo liwo  wyst pienia 
odpadów niebezpiecznych. 

 Pylenie powierzchni 
odkrytych, miejsc 
sk adowania materia ów 
sypkich i obiektów w 
budowie. 

 Zanieczyszczenie powietrza 
spalinami. 

 Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 Wzrost ilo ci odprowadzanych 
cieków sanitarnych. 

 Wzrost ilo ci poboru wody. 
 Wzrost ilo ci poboru energii 
elektrycznej. 

 Wzrost ilo ci wytwarzanych 
odpadów. 

 Uszczelnienie powierzchni ziemi. 
 

Po rednie  Generowanie ruchu pojazdów 
na terenach s siaduj cych z 
terenem zainwestowania. 
 

 Generowanie ruchu pojazdów na 
terenach s siaduj cych z 
terenem zainwestowania. 

 Generowanie zwi kszonej ilo ci 
odpadów. 

Wtórne  Nie wyst puj  lub brak 
znacz cych oddzia ywa . 

 Nie wyst puj  lub brak 
znacz cych oddzia ywa . 

Skumulowane  Generowanie ruchu pojazdów 
na terenach s siaduj cych z 
terenem zainwestowania. 

 Generowanie ruchu pojazdów na 
terenach s siaduj cych z 
terenem zainwestowania. 

Krótkoterminowe  Ha as „budowlany”. 
 Zanieczyszczenie powietrza 
spalinami i py ami. 

 Rozszerzenie strefy 
oddzia ywania ha asu 
zwi zanego z pobytem ludzi 
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 Odpady budowlane. (zw aszcza w sezonie letnim na 
terenie rodzinnych ogrodów 
dzia kowych). 

ugoterminowe  Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 
 

 Lokalne zmiany jako ci 
krajobrazu. 

 Oddzia ywanie na faun . 
 Zmiany fizykochemiczne gleb. 

Sta e  Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 Mo liwa minimalna zmiana 
mikroklimatu. 

 Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 

 Uszczelnienie powierzchni ziemi. 
Chwilowe  Powstanie odpadów 

„budowlanych” oraz nasypów 
gruntu z wykopów. 

 Zwi kszony ruch pojazdów. 
 Wzrost poziomu ha asu 

zwi zanego z pracami 
budowlanymi i ruchem 
pojazdów. 

 Ha as zwi zany z u ytkowanie 
terenów. 

 Zwi kszenie nat enia ruchu 
komunikacyjnego. 

 
W odniesieniu do poszczególnych elementów rodowiska oddzia ywania ustale  

projektu planu b  nast puj ce: 
 

Element 
rodowiska Etap budowy Etap eksploatacji 

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

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

Fauna  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkookresowe. 

 Oddzia ywania b  sta e, 
bezpo rednie, pozytywne. 

Flora  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, nieodwracalne, 
stosunkowo ma o znacz ce. 

 Oddzia ywania b  sta e, ma o 
znacz ce. 

 
Powierzchnia ziemi i 
warunki gruntowo – 
wodne 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkotrwa e i 
nieodwracalne w obszarze 
zainwestowania. 

 Oddzia ywania b  sta e, 
bezpo rednie, nieodwracalne w 
obszarze zainwestowania. 

 
Wody  Oddzia ywania b  po rednie.  Oddzia ywania b  po rednie. 

Powietrze  Oddzia ywania b  
bezpo rednie, krótkookresowe. 

 Oddzia ywania b  
krótkookresowe, bezpo rednie, 
zmienne w zale no ci od pory 
roku. 

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

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, d ugookresowe, 
zmienne w zale no ci od pory 
roku. 

Zabytki i dobra 
kultury 

 Oddzia ywania b  okresowe, 
bezpo rednie. 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, znacz ce, 

ugookresowe, pozytywne. 
Krajobraz  Oddzia ywania b  

bezpo rednie, odwracalne, 
krótkookresowe. 

 Oddzia ywania b  
bezpo rednie, nieodwracalne, 

ugookresowe, pozytywne. 
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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 2001r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 672 ze zm.). 
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  pkt  8  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  
rodowiska  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016  poz.  672  ze  zm)  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 zgodnie z 
art.  75  ust.  4  zakres  obowi zków  w  zakresie  kompensacji  okre la  w ciwy  organ  
administracji w pozwoleniu na budow . Natomiast w wietle ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  1651  z  pó n.  zm.)  
przes ank  kompensacji przyrodniczej, je eli przemawiaj  za tym konieczne wymogi 
nadrz dnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spo ecznym lub 
gospodarczym, i wobec braku rozwi za  alternatywnych, jest realizacja planu lub dzia  
mog cych  znacz co  negatywne  oddzia ywa  na  cele  ochrony  obszaru  Natura  2000  lub  
obszary znajduj ce si  na li cie, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, a jej wykonywanie 
ma  na  celu  zapewnienie  spójno ci  i  w ciwego  funkcjonowania  obszarów  Natura  2000  
(art. 34). 
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zawiera 
rozwi za  stanowi cych kompensacj  przyrodnicz , gdy  realizacja zapisów projektu 
planu nie wp ynie znacz co negatywnie na obszar Natura 2000. 
 
 
11. ROZWI ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ZA  ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU WRAZ Z 

UZASADNIENIEM  ICH  WYBORU  ORAZ  OPIS  METOD  DOKONANIA  OCENY  PROWADZ CEJ  DO  
TEGO WYBORU ALBO WYJA NIENIE BRAKU ROZWI ZA  ALTERNATYWNYCH, W TYM 
WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNO CI WYNIKAJ CYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓ CZESNEJ WIEDZY 

 
Zgodnie  z  art.  51  ust.  2  pkt.  3  b  ustawy  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o 

udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie 
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 

353  ze  zm),  rozwi zania  alternatywne  do  rozwi za  zawartych  w  projektowanym  
dokumencie  przedstawia  si  wówczas,  gdy  wynika  to  z  potrzeby  celów  i  przedmiotu  
ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralno ci. Z analizy dokumentów, materia ów 
planistycznych i przeprowadzonych analiz wynika, e kierunki zagospodarowania 
przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b  oddzia ywa y 
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znacz co  negatywnie  na  obszar  Natura  2000,  dlatego  te  nie  przedstawia  si  w  tym  
zakresie rozwi za  alternatywnych.  
 
 
12. PODSUMOWANIE 
 

W wyniku w ciwej realizacji ustale  projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy Al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie nie przewiduje si  jego negatywnego oddzia ywania na 
rodowisko.  

Z  punktu  widzenia  skutków  ustale  projektu  planu  dla  rodowiska,  a  w  
szczególno ci warunków ycia okolicznych mieszka ców oraz przysz ych u ytkowników 
obiektów, przy za eniu zastosowania rozwi za  ochronnych i sformu owanych zasadach 
zagospodarowania, nie ma podstaw do kwestionowania proponowanych rozwi za  i 
ustale  zawartych w dokumencie. 

 
W trakcie realizacji przysz ych za  inwestycyjnych na terenie obj tym 

projektem planu nale y pami ta , aby: 
 Prace ziemne oraz inne prace zwi zane z wykorzystaniem sprz tu mechanicznego 

lub urz dze  technicznych, prowadzone w obr bie bry y korzeniowej drzew lub 
krzewów powinny by  wykonywane w sposób najmniej szkodz cy drzewom lub 
krzewom zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody. 

 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. 

 W trakcie realizacji inwestycji nale y bezwzgl dnie przestrzega  obowi zuj cych 
zapisów ustawy o ochronie przyrody dotycz cych zakazów oraz odst pstw od 
zakazów w odniesieniu do gatunków dziko wyst puj cych zwierz t, a tak e ro lin i 
grzybów podlegaj cych ochronie gatunkowej maj cej na celu zapewnienie 
przetrwania i w ciwego stanu okazów gatunków oraz ich siedlisk i ostoi, a tak e 
zapisów wykonawczych rozporz dze  dotycz cych ochrony gatunkowej ww. 
gatunków wydanych na podstawie ustawy o ochronie przyrody tj.: 

o Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  6  pa dziernika  2014  r.  w  
sprawie ochrony gatunkowej zwierz t (Dz. U. 2014 poz. 1348). 

o Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  9  pa dziernika  2014  r.  w  
sprawie ochrony gatunkowej ro lin (Dz. U. 2014 poz. 1409). 

o Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  9  pa dziernika  2014  r.  w  
sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408). 

 Zgodnie  z  art.  83  ust.  2a  ustawy  o  ochronie  przyrody  zezwolenia  na  usuni cie  
drzew w obr bie pasa drogowego drogi publicznej wydaje si  po uzgodnieniu z 
regionalnym dyrektorem ochrony rodowiska. 

 
 
13. STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

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  2016 r.  poz.  353 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 
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cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz  oddzia ywania 
na rodowisko. 

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 XXVI/469/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 sierpnia 2012 r. 
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa Sikorskiego, ul. 
Wincentego  Pstrowskiego,  ul.  Synów  Pu ku  oraz  ogrodami  dzia kowymi  w  Olsztynie”.  
Podstawowym celem projektu planu jest stworzenie prawnych i przestrzennych 
warunków  dla  realizacji  programów  inwestycyjnych  na  terenie  po onym  w  mie cie  
Olsztynie, a tak e zapewnienie ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych 
obszaru. W obliczu zmian prawa, które nast pi y od chwili uchwalenia planu konieczna 
jest  jego  aktualizacja  i  weryfikacja  do  obowi zuj cego  stanu  prawnego  i  potrzeb  
wynikaj cych z pojawiaj cych si  planów inwestycyjnych (popartych licznymi 
wnioskami). Uchwalenie analizowanego projektu planu jest równie  konieczne by 
zapanowa  nad post puj cymi przekszta ceniami przestrzennymi terenów nieobj tych 
dotychczas  planem,  z  uwagi  na  powstaj ce  niekorzystne  dla  adu  przestrzennego  
rozbudowy, dobudowy i przekszta cenia istniej cych budynków. Celem opracowania 
dokumentu jest zachowanie istniej cego sposobu zagospodarowania, zgodnie z zapisami 
obowi zuj cego Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Olsztyna, ochrona i uporz dkowanie istniej cych struktur funkcjonalno-przestrzennych, a 
tak e ochrona cennych kulturowo i przyrodniczo obszarów (historyczne zespo y 
urbanistyczne oraz budowlane ulic Traugutta, Mielczarskiego i Placu Lotników, wpisane 
do rejestru zabytków obiekty pa acu i wozowni oraz zabytkowy park przy ul. Metalowej).  

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 .411.111.2012.MT z dnia 3 pa dziernika 2012 r. 

oraz  w  pi mie  Pa stwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Olsztynie  –  znak  
ZNS.4082.71.2012 z dnia 28 wrze nia 2012 r. 

Organy  opiniuj ce  i  uzgadniaj ce  powinny  mie  na  wzgl dzie,  e  cz  terenu  
obj tego niniejsz  prognoz  oddzia ywania na rodowisko projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie, odnosi si  do terenu obj tego obowi zuj cym planem 
miejscowym pn.: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pomi dzy ul. 
Sikorskiego, ul. Pstrowskiego, ul. Metalow  i ogrodami dzia kowymi uchwalony Uchwa  
Nr XVI/165/95 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 pa dziernika 1995 r. 

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. 

Prognoza sporz dzana by a etapowo i polega a na ocenie poszczególnych, kolejno 
powstaj cych wariantów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i 
wprowadzaniu do nich mo liwych poprawek. 

Ustalenia projektu planu zosta y sformu owane w czterech rozdzia ach, z czego w 
niniejszym opracowaniu omówiono trzy pierwsze; ostatni, czwarty zawiera ustalenia 
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 porz dkowe, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 wyja nienie poj  u ytych w tre ci uchwa y, 

 Rozdzia  II – Ustalenie ogólne planu, zawieraj cy: 
 oznaczenia symboli literowych i opis przeznaczenia terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczaj cymi, 

 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego,  
 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

 opis ustale  dotycz cych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury wspó czesnej, 
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 opis ustale  dotycz cych zasad kszta towania przestrzeni publicznych, 
 opis ustale  dotycz cych zasad kszta towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, 

 opis ustale  dotycz cych zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj cych 
ochronie na podstawie przepisów odr bnych,  

 opis ustale  dotycz cych zasad i warunków scalania i podzia u nieruchomo ci, 
 opis  ustale  dotycz cych  obs ugi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  i  
komunikacji, 

 opis ustale  dotycz cych zasad tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i 
ytkowania terenów,  

 opis ustale  dotycz cych szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich u ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 opis ustale  dotycz cych organizacji imprez masowych w granicach planu, 
 opis ustale  dotycz cych inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

 Rozdzia  3 – Ustalenia szczegó owe planu, zawieraj cy: 
 karty dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczaj cymi i 

oznaczonymi symbolami, 
 Rozdzia  4 – Postanowienia ko cowe. 

W granicach obszaru obj tego niniejsz  prognoz  wyznaczono nast puj ce 
jednostki funkcjonalno – przestrzenne przeznaczone pod: 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN). 
2. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW). 
3. Tereny zabudowy wielorodzinnej z us ugami (MWU). 
4. Tereny zabudowy us ugowej lub zabudowy wielorodzinnej z us ugami (U/MW) 
5. Tereny zabudowy wielorodzinnej z us ugami (MWU). 
6. Tereny us ug z dopuszczeniem lokalizacji obiektów o powierzchni sprzeda y 

powy ej 2000m2 (UC). 
7. Tereny us ug (U). 
8. Tereny us ug, produkcji (U/P). 
9. Tereny us ug kultury i zieleni parkowej (UK/ZP). 
10.  Tereny us ug kultury lub us ug opieki zdrowotnej (UK/ZU). 
11.  Tereny us ug administracyjnych, bankowych (UA). 
12.  Tereny us ug administracyjnych, o wiatowych (UA/UO). 
13.  Tereny zieleni urz dzonej (ZP). 
14.  Tereny zieleni izolacyjnej (ZI). 
15.  Tereny rodzinnych ogrodów dzia kowych (ZD). 
16.  Tereny dróg wewn trznych (KDW). 
17.  Tereny dróg publicznych dojazdowych (KDD). 
18.  Tereny dróg publicznych lokalnych (KDL). 
19.  Tereny dróg publicznych zbiorczych (KDZ). 
20.  Tereny dróg publicznych g ównych (KDG). 
21.  Tereny parkingów (KS). 

W granicach wydzielonych terenów elementarnych okre la si  przeznaczenie 
podstawowe i/lub dopuszczalne terenu, które zdefiniowane s  nast puj co: 
 przeznaczenie  podstawowe  –  oznacza  przeznaczenie,  które  dominuje  na  danym  

terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy, jak i kubatury, 
 przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie inne ni  podstawowe, które 

mo e wspó istnie  z funkcj  podstawow  w sposób nie powoduj cy konfliktów lub 
wyst puje zamiennie. 

W  ustaleniach  dotycz cych  zasad  obs ugi  w  zakresie  komunikacji  okre lono,  e  
powi zanie terenu obj tego opracowaniem z zewn trznym uk adem komunikacyjnym 
odbywa  si  b dzie  ulicami  W.  Pstrowskiego,  ul.  Synów  Pu ku  oraz  al.  Gen.  W.  
Sikorskiego. 

W granicach terenu obj tego projektem planu wyznaczono tereny przestrzeni 
publicznych ogólnodost pnych tj.: pasy drogowe dróg publicznych oznaczone symbolami 
KDG,  KDZ,  KDL,  KDD  oraz  parkingi  ogólnodost pne  wraz  z  dojazdem,  oznaczone  
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symbolem KS, ogólnodost pne ci gi komunikacji pieszej i ci gi komunikacji pieszo-
rowerowej, ogólnodost pna przestrze  zwi zana z obiektami u yteczno ci publicznej, 
tereny zieleni ogólnodost pnej ZI, ZP 

Na obszarze obj tym projektem planu do zada  dla realizacji celów publicznych w 
rozumieniu przepisów art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zaliczono: 

1) budow  i utrzymanie pomieszcze  szkó  publicznych, przedszkola, domu opieki 
spo ecznej, obiektów sportowych, 

2) opiek  nad nieruchomo ciami stanowi cymi zabytki w rozumieniu przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

3) budow  i utrzymanie dróg publicznych na terenach KDG, KDZ, KDD i dróg 
rowerowych, 

4) budow  zewn trznych sieci i urz dze  technicznego uzbrojenia terenu w zakresie 
zaopatrzenia w wod  i energi  oraz odprowadzania cieków i wód opadowych, 

5) urz dzenie publicznie dost pnych ci gów pieszych, placów, parków, bulwarów. 
W  punkcie  1.4  dokumentu  przedstawiono  w  formie  tabelarycznej  zmiany  w  

zagospodarowaniu obszaru tj.: ró nice pomi dzy projektowan  zmian  planu a 
obowi zuj cym planem. 

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. 

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. 

Opis elementów rodowiska wyst puj cych na obszarze obj tym projektem planu 
oparto o Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy al. Genera a W adys awa Sikorskiego, ul. 
Wincentego  Pstrowskiego,  ul.  Synów  Pu ku  oraz  ogrodami  dzia kowymi  w  Olsztynie  
sporz dzone  przez  Pani  mgr  ucj  Krupi sk  i  Pana  mgr  Zbigniewa  Zaprzelskiego.  
Ponadto w ramach opracowywania niniejszej prognozy przeprowadzono badaniach 
terenowych wyst puj cych gatunków flory, fauny i grzybów. 

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. 
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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 po ony jest w centralnej cz ci 
miasta Olsztyna i obejmuje powierzchni  oko o 53 ha. Granica pó nocna terenu przebiega 
wzd  ul.  Pstrowskiego,  wschodnia  w  przewa aj cej  cz ci  wzd  ul.  Synów  Pu ku,  
fragmentem w ród zabudowa  przy skrzy owaniu ul. Synów Pu ku i ul. Krasickiego, 
natomiast granica zachodnia wzd  al. Gen. Sikorskiego. Granica po udniowa przebiega 

ród ogródków dzia kowych. Teren obj ty projektem planu jest zagospodarowany i w 
przewadze  zabudowany;  w  cz ci  po udniowo-centralnej  terenu  znajduje  si  park  o  
powierzchni oko o 3,8 ha; w cz ci po udniowo-wschodniej ogrody dzia kowe. W 
granicach obszaru zlokalizowane s  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i 
wielorodzinna, zabudowa gara owa i gospodarcza, zabudowa us ugowa (w tym m.in. 
sklepy wielkopowierzchniowe, obiekty zwi zane z o wiat , obiekty zwi zane  
z administracj  i bankowo ci ), zabudowa produkcyjna, zabudowa ogrodów dzia kowych.   
W nawi zaniu do art.  6  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  (tekst  
jedn. Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) obszar obj tym projektem planu znajduje si  poza 
granicami obszarów obj tych prawnymi formami ochrony przyrody. Omawiany teren 
po ony  jest  poza  granicami  Obszarów  Natura  2000  –  najbli szy  obszar  Natura  2000  
Puszcza  Napiwodzko-Ramucka  kod  PLB280007  znajduje  si  w  odleg ci  ok.  6  km  w  
kierunku po udniowym.  

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. 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
zawiera rozwi za  stanowi cych kompensacj  przyrodnicz , gdy  realizacja zapisów 
projektu planu nie wp ynie znacz co negatywnie na obszar Natura 2000. 

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 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 353 z 

pó n. zm.) oraz w celu unikni cia powielania monitorowania w my l zasady Dyrektywy 
2001/42/WE  w  sprawie  oceny  wp ywu  niektórych  planów  i  programów  na  rodowisko  
wp ywu  ustale  projektu  planu  na  rodowisko  przyrodnicze  w  zakresie:  jako ci  
poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jako ci 
rodowiska, obszarach wyst powania przekrocze , wyst puj cych zmianach jako ci 

elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian proponuje si  prowadzi  monitoring 
w ramach systemu Pa stwowego Monitoringu rodowiska. Monitoring stanu rodowiska 
powinien  by  koordynowany  przez  organy  Inspekcji  Ochrony  rodowiska,  a  sie  
pomiarowa stanu rodowiska powinna by  prowadzona g ównie przez organy Inspekcji 
Ochrony rodowiska oraz Inspekcji Sanitarnej. 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 

353  ze  zm),  rozwi zania  alternatywne  do  rozwi za  zawartych  w  projektowanym  
dokumencie  przedstawia  si  wówczas,  gdy  wynika  to  z  potrzeby  celów  i  przedmiotu  
ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralno ci. Z analizy dokumentów, materia ów 
planistycznych i przeprowadzonych analiz 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.  

W wyniku w ciwej realizacji ustale  projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po onego pomi dzy Al. Genera a 

adys awa Sikorskiego, ul. Wincentego Pstrowskiego, ul. Synów Pu ku oraz ogrodami 
dzia kowymi w Olsztynie nie przewiduje si  jego negatywnego oddzia ywania na 
rodowisko.  Z  punktu  widzenia  skutków  ustale  projektu  planu  dla  rodowiska,  a  w  

szczególno ci warunków ycia okolicznych mieszka ców oraz przysz ych u ytkowników 
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obiektów, przy za eniu zastosowania rozwi za  ochronnych i sformu owanych zasadach 
zagospodarowania, nie ma podstaw do kwestionowania proponowanych rozwi za  i 
ustale  zawartych w dokumencie. 

 
 


