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1. Wstęp.  

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu. Teren 

opracowania zlokalizowany jest w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie elbląskim, w granicach 

administracyjnych miasta Elbląga. Granice opracowania wyznaczają od strony północnej: fragment rzeki 

Fiszewki, od strony wschodniej, południowej i zachodniej: fragment rzeki Elbląg oraz granica 

administracyjna miasta Elbląg. 

Prognoza oddziaływania na środowisko stanowi wymagany prawem załącznik do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

1.1 Podstawy prawne i merytoryczne opracowania. 

Podstawy prawne opracowania prognozy wynikają z: 

 Uchwała Nr XXXII/945/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Fiszewka – Południe w Elblągu; 

 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j, Dz. U. z 

2017 r., poz. 1073, z późniejszymi zmianami) – art. 17, pkt 4; 

 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z póź. zmianami  Dz.U. z 2016 r. poz.  831, 961, 1250, 1579, 2003 

oraz Dz. U. z 2017 r.  poz. 820); 

 ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z 

póź, zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 poz. 1074);  

 uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziałania 

na środowisko projektu planu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska pismo 

WSTE.411.30.2015.GK z dn. 16.07.2015 r.) i Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym (pismo ZNS – 430/16/1/15 z dn. 14.07.2015 r.); 

Zakres merytoryczny opracowania wiąże się z:  

 ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, gdzie określono warunki jakie powinna 

spełniać prognoza oddziaływania na środowisko (art. 51 i 52); 

 zakresem problematyki ujętej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

ustaleniami przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu oraz form ochrony określonych w 
ustawach i przepisach szczególnych; 

 treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Elbląg;  

 specyficznymi cechami funkcjonalno – przyrodniczymi obszaru opracowania, rozpatrywanymi w 

powiązaniu z terenami otaczającymi. 

1.2. Cel opracowania prognozy. 

Głównym celem opracowania jest prognostyczne przedstawienie potencjalnego oddziaływania na 

środowisko zakładanej realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Fiszewka – Południe. W prognozie uwzględnione zostały oddziaływania na poszczególne 

elementy środowiska (biotyczne i abiotyczne), w tym rodzaj, skalę i czas potencjalnej presji.  

Do ważnych zadań prognozy należą także:  

 analiza i ocena potencjalnych korzystnych zmian w środowisku zachodzących w wyniku 

realizacji projektu planu; 

 analizowanie i ocenianie problemów ochrony i kształtowania środowiska istotnych w aspekcie 

projektowanego zagospodarowania, w tym także ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w 

przypadku braku realizacji projektu; 

 zarysowanie na etapie opracowania planistycznego konsekwencji dla środowiska wynikających z 

projektowanego zagospodarowania terenu;  
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 sformułowanie sposobów zapobiegania lub minimalizacji potencjalnie ujemnych dla środowiska 

i ludzi skutków realizacji ustaleń projektu planu, stanowiących ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć na etapie poplanistycznym.  

 

2. Dotychczasowe przeznaczenie terenów i ich funkcji w polityce przestrzennej miasta. 

Projektowane zmiany obejmują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu, przyjętego uchwałą nr VI/74/2007 Rady 

Miejskiej w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2007 r. Obowiązujący obecnie dokument wyznacza w granicach 

obszaru objętego projektem planu: 

• tereny funkcji usługowych U, 

• tereny upraw rolniczych R, 

•  tereny zabudowy zagrodowej RM, 

• kanał melioracji podstawowej, 

• tereny korytarzy ekologicznych i lokalnej osnowy ekologicznej miasta, 

• tereny infrastruktury technicznej, w tym stacji pomp „Fiszewka F” M, 

• tereny komunikacji (droga główna, drogi dojazdowe, wewnętrzne, ciągi piesze), 

• parkingi, 

• stacja redukcyjno - pomiarowa gazu 

• wały przeciwpowodziowe. 

Rejon obszaru projektu planu jest częścią żuławskiego przedmieścia Elbląga, z zachowanymi 

powierzchniami użytków rolnych oraz rozwijającą się zabudową przemysłowo - usługową. Użytki rolne 

stanowią grunty orne, w uprawie oraz odłogowane, a także użytki zielone. Obszar przecina pas drogi 

krajowej nr 22. W południowych granicach zlokalizowana jest linia kolejowa biegnąca w kierunku 

północnym – terenów przemysłowych nad rzeką Elbląg i Zalewu Wiślanego. 

Stosownie do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 

miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej Elblągu, zmienionego uchwałą 

Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r., obszar w granicach projektu planu reprezentuje: 

1) w zakresie elementów o szczególnej roli w strukturze miasta: 

 obszar przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową Żuław i miasta Elbląga, 

2) w zakresie obowiązywania zasad polityki przestrzennej:  

tereny zagrożone powodzią, tereny objęte strefą „K” konserwatorskiej ochrony krajobrazu koryta 

rzeki Fiszewki, 

3) w zakresie dominującej funkcji: tereny produkcji rolniczej, 

4) w zakresie zróżnicowanych zasad polityki przestrzennej: 

obszar zagrożony powodzią obejmujący poldery żuławskie, 

5) w zakresie stref funkcjonalno-strukturalnych: funkcje pozaosadnicze. 

Skraj wschodniej części planu, obejmujący koryto rzeki Elbląg, stanowi korytarz ekologiczny miasta 

- wskazany w studium jako K6. 

3. Główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi dokumentami. 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego powstał, by dokonać aktualizacji ustaleń 

dotyczących przeznaczenia, zasad zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Ustalenia podstawowe planu odnoszą się do przeznaczenia terenów pod zabudowę zagrodową, 

usługową, mieszkaniową, określenia zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, zasad ochrony 
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środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Określone zostają również zasady dotyczące 

komunikacji i infrastruktury technicznej (elektroenergetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej). 

W planie określa się: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN; 

b) teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem RM; 

c) teren zabudowy usługowej oznaczony symbolem U; 

d) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US; 

e) tereny rolnicze oznaczone symbolem R; 

f) tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolem Zn; 

g) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolem WS; 

h) tereny infrastruktury gazowniczej oznaczone symbolem G; 

j) tereny infrastruktury melioracyjnej oznaczone symbolem M; 

k) tereny infrastruktury wodociągowej oznaczone symbolem W; 

l) teren komunikacji publicznej oznaczony symbolem KDG, KDD, KDX; 

m) teren komunikacji oznaczony symbolem KDW. 

Ustalenia dotyczące danego zagospodarowania wprowadzone są przez projekt planu na terenach o 

powierzchni ok. 30 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako tereny rolne klasy bonitacyjnej III i IV, 

łąki klasy bonitacyjnej II i III, grunty rolne zabudowane, grunty zabudowane i zurbanizowane. 

Zapisy projektu planu wnoszą ustalenia, w aspekcie uwarunkowań środowiska przyrodniczego, 

tyczące się: 

- gospodarki odpadami i ściekami (segregacja odpadów, zbiorniki bezodpływowe, docelowa sieć 

kanalizacyjna); 

- zachowania powierzchni biologicznie czynnej; 

- kształtowania zieleni; 

- utrzymania standardów środowiska naturalnego, w szczególności gleby, wód podziemnych i 

powietrza. 

Projekt planu jest zgodny z treścią Uchwały Nr XXXII/945/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 

listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu oraz Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 

Rady Miejskiej Elblągu, zmienionego uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r. 
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4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy.  

Opracowanie prognozy realizowano etapami obejmującymi: 

- zapoznanie się z podstawowymi materiałami oraz literaturą dotyczącą przedmiotowego terenu;  

- wizję terenową oceniającą strukturę przyrodniczą i przestrzenną obszaru opracowania; 

- analizę informacji zawartych w opracowaniach ekofizjograficznych; 

- współpracę projektową autorów projektu planu i prognozy;  

- sformułowanie elaboratu podstawowego prognozy. 

Prognozę zrealizowano w oparciu o: 

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla 

przedmiotowego terenu; 

- materiały Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy - 

Miasta Elbląg; 

- opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu. Sz. Świtajski, 

W. Staszek listopad 2003; 

- opracowanie ekofizjograficzne podstawowe wykonane dla przedmiotowego terenu 

(aktualizacja);  

- prognozę oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w 

Elblągu – część zachodnia. P. Sągin, Lipiec 2007; 

- informacje zawarte w dokumentach strategicznych szczebla krajowego, wojewódzkiego, 

gminnego; 

- stosowne akty prawne. 

W predykcji oddziaływań na środowisko przyrodnicze zastosowano metody: 

- indukcyjno-opisowe (łączenie w logiczną całość posiadanych informacji na podstawie 

znajomości współczesnych mechanizmów funkcjonowania środowiska); 

- analogii i wnioskowania, wynikających z wcześniejszego rozpoznania łańcuchów skutkowo - 

przyczynowych w środowisku oraz w relacji człowiek – środowisko; 

- ocen porównawczych, odniesionych do walorów przyrodniczych przedmiotowego terenu, a także 

wskazań i zaleceń zawartych w opracowaniu ekofizjograficznym; 

- kartowania terenowego (podstawa diagnozowania stanu i oceny funkcjonowania środowiska 

obszaru) w powiązaniu z analizą materiałów kartograficznych. 

W zasadniczych założeniach metodycznych i merytorycznych przyjęto: 

- zapisy ustaleń planu jako punkt wyjścia ciągu działań administracyjno - inwestycyjnych, 

prowadzących do powstania nowej jakości w zagospodarowaniu terenu;  

- konfliktowy charakter interakcji człowiek – środowisko, stąd też w niniejszej prognozie 

położono nacisk na analizę optymalizacji rozwiązań w aspekcie przyrodniczym; 

- syntetyczne ujęcie problematyki cech i kształtowania środowiska w oparciu o opis cech 

środowiska przyrodniczego danego terenu zawartego w materiałach opracowania 

ekofizjograficznego;  

- syntetyczną ocenę oddziaływania na środowisko (syntetyczne ujęcie funkcjonalne), dla etapu 

funkcjonowania ustaleń projektu planu, odniesioną do podstawowych grup funkcji określonych 

w projekcie, które cechują się podobnym prognozowanym wpływem na środowisko;  

- prognostyczną skalę względną, w syntetycznej ocenie oddziaływania na środowisko, której 

punktem zerowym jest stan neutralności zmian. Stąd też ocenę potencjalnych zmian w 

środowisku oparto o następującą skalę: 

- ustalenia o korzystnym wpływie na środowisko. Wprowadzające elementy do przestrzeni, 

tak w sferze prawnej jak i w potencjalnie realnej, mogące wpłynąć pozytywnie na 
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środowisko, w wymiarze lokalnym jak również ponadlokalnym, a także utrzymujące 

(adaptujące) elementy stanowiące istotne wartości dla funkcji przyrodniczej; 

- ustalenia neutralne, nie powodujące znaczących obciążeń środowiska i nieodbiegające od 

dotychczasowych potencjalnych zagrożeń, będące ustaleniami adaptującymi istniejące 

zagospodarowanie; 

- ustalenia dyskusyjne w aspekcie środowiskowym. Cechują się tym, że wprowadzają do 

przestrzeni uciążliwe funkcje i elementy zagospodarowania nieodpowiadające w pełni 

predyspozycjom środowiskowym i krajobrazowym na danym terenie. W związku z pewnymi 

funkcjami pojawiają się konflikty środowiskowe, które mogą obniżać szeroko rozumianą 

efektywność inwestycji i będą wymagać zwiększonych nakładów inwestycyjno – 

eksploatacyjnych. Zjawiska generowane planem dotyczące walorów krajobrazowych, w 

związku z subiektywnym wymiarem postrzegania tych walorów również zostały zaliczone 

do wyszczególnionej grupy oddziaływań; 

- ustalenia niekorzystne dla środowiska, powodujące obiektywnie trwałe zmiany w 

środowisku (na przykład ograniczenie terenów biologicznie czynnych, zmiana stosunków 

wodnych), będąc w znacznej mierze swoistym kosztem rozwoju. 

Wyniki opracowania przedstawione zostały w formie opisowej i graficznej. Syntezę prognozy 

przedstawia załączona mapa.  

5. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. 

Uwarunkowania przyrodnicze zostały przedstawione w syntetycznej formie w oparciu o opracowanie 

ekofizjograficzne. Zanalizowano przede wszystkim cechy pozostające w związku z projektem planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Walory przyrodniczo – krajobrazowe obszaru projektu oceniane mogą być jako małe. Dominuje 

płaska rzeźba terenu, obszary rolnicze, łąki i pastwiska, zadrzewienia śródpolne. Obecne są tereny 

silnych przekształceń związanych z infrastrukturą drogową, melioracyjną i terenami zurbanizowanymi. 

5.1. Położenie i rzeźba terenu 

Obszar opracowania wg regionalizacji fizycznogeograficznej Polski (wg Kondrackiego) położony jest 

w granicach Żuław Wiślanych, które ze względu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, w tym 

hydrologiczne są określane mianem Żuław Elbląskich. Obszary te są obszarami leżącymi poniżej 

poziomu morza.  

Krajobraz powierzchni terenów żuławskich to wynik akumulacji namułów rzecznych (osady deltowe 

Wisły, Nogatu) oraz działalności gospodarczej prowadzonej od XIV w. przez osadników. Cechuje go 

swoista monotonność, choć lokalne zróżnicowania powierzchni terenu w postaci obniżeń (obszary 

depresyjne) i niewielkich wzniesień, a także obecność antropogenicznych utworów przestrzennych 

takich jak wały przeciwpowodziowe, nasypy, rowy i kanały melioracyjne urozmaicają rzeźbę terenu. 

Jako równina bagienno-akumulacyjna (dominacja retencji wody i akumulacji materii) charakteryzuje się 

występowaniem gleb hydrogenicznych i płytkich, i bardzo płytkich wód gruntowych. 

5.2. Warunki geologiczno-gruntowe 

Głębokie warstwy podłoża dokumentowanego terenu tworzone są przez: 

 krystaliczne podłoże (strop na głębokości ok. 3000 m) zbudowane z granitów i granodiorytów; 

 paleozoiczne skały osadowe o miąższości ponad 900 m na podłożu krystalicznym pokładami soli 

kamiennej; 

 osady mezozoiczne o miąższości ok. 1400 m z triasowym (gł. 1000 - 1600 m) i jurajskim (gł. 

500 - 1000 m) poziomem wód mineralnych i termalnych; 

 utwory paleogenu i neogenu (iły, mułki i piaski z glaukonitem i fosforytami, piaski kwarcowe z 

wkładkami iłu i mułków); 
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 osady czwartorzędu o zróżnicowanej miąższości (maksymalnie do 40 m) w postaci glin 

zwałowych akumulacji lodowcowej oraz iłów i mułków z przewarstwieniami piasków i żwirów. 

Warstwę powierzchniową tworzą wyłącznie osady holocenu zalegające na osadach piaszczystych i 

żwirowych pochodzenia polodowcowego o miąższości 80 - 100 m. Osady holoceńskie pokrywają 

Żuławy ciągłą warstwą miąższości od kilku metrów do około 40 m. Są to zróżnicowane litologicznie i 

przestrzennie utwory deltowe Wisły, zbudowane z piasków rzecznych, iłów, mułków oraz osadów 

pochodzenia organicznego, namułów i torfów (o miąższości od kilku do ponad 20 m). Rozwój delty, w 

którym następowały częste zmiany położenia licznych koryt rzecznych, posiadał znaczący wpływ na 

różnorodność osadów. Piaski holoceńskie rzecznej facji korytowej leżą bezpośrednio na plejstoceńskich 

osadach piaszczystych, budując jedną serię piaszczystą plejstoceńsko-holoceńską.  

Występowanie osadów piaszczystych o dużej przepuszczalności (piaski luźne, słabo gliniaste) wiąże 

się z niebezpieczeństwem dopływu zanieczyszczeń do wód gruntowych. Przeważającą część obszaru 

opracowania zajmują grunty średnio przepuszczalne (osady deluwialne, piaski gliniaste piaszczyste, 

piaski słabogliniaste).   

5.3. Gleby  

Rodzaj skał macierzystych, rzeźba terenu, klimat, warunki wodne, szata roślinna, a także działalność 

człowieka to najważniejsze czynniki glebotwórcze.  

Z piaszczysto – pylastych namułów wykształciły się gleby typu mady. W wyniku wysokiego poziomu 

wód gruntowych znaczne przestrzenie mad podlegały w różnym stopniu zabagnieniu. Poziom wód 

gruntowych był tak wysoki, że procesy bagienne zachodziły w pełni wraz z osadzaniem na powierzchni 

masy torfowej. Pod względem budowy profilu są one odpowiednikami czarnych ziem. Odznaczają się 

one głębokim poziomem próchnicznym o głębokości 50 i więcej cm, w którym zawartość substancji 

organicznej wynosi od 3 do ok. 10 %. Odczyn tego poziomu jest zwykle obojętny lub słabo kwaśny. 

Gleby te cechują się dużą zawartością substancji pokarmowych dostępnych dla roślin. Mady o cięższym 

składzie mechanicznym posiadają gorszą przewiewność przepuszczalność wodną, cechują się także 

często oglejeniem występującym już na głębokości poniżej 50 cm. Powoduje pewne utrudnienia w ich 

rolniczym wykorzystaniu. 

 Na terenie opracowania przeważają gleby klas III i IV. Sporadycznie II klasy. Tereny w obrębie 

cieków i o wysokim poziomie wód gruntowych cechują się występowaniem gleb hydrogenicznych 

(gleby torfowe i murszowe) powstałych przy udziale roślinności wodolubnej, bagiennej i łąkowej. Dla 

obszarów zabudowanych charakterystyczne są urbanoziemy (w profilach gleb spotyka się różne 

antropogeniczne warstwy – resztki fundamentów, murów itp.) oraz hortisole (gleby ogrodowe, 

przeobrażone wskutek długotrwałych, intensywnych zabiegów agrotechnicznych).  

5.4.  Warunki wodne  

Obszar opracowania znajduje się w zlewisku Zalewu Wiślanego, będącego wąską i długą laguną 

położoną u wschodnich krańców południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Akwen stanowi istotne 

znaczenie w przestrzeni przyrodniczej analizowanego obszaru ze względu na centralną rolę w systemie 

hydrograficznym (odbiornik wód ze zlewni) jak i w zależnościach przyrodniczych (podporządkowanie 

obszarom wyżej położonym).  

Warunki hydrologiczne terenu opracowania kształtowane są przez bardzo silny wpływ działalności 

człowieka, polegającym na sztucznym utrzymywaniu poziomu wód na obszarach polderowych, w 

znacznej części położonych poniżej poziomu morza, za pomocą rozbudowanej infrastruktury 

hydrotechnicznej (wały, pompownie, sieci rowów i kanałów melioracyjnych). 
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Obszar planu należy do zlewni rzeki Fiszewki, lewobrzeżnego dopływu rzeki Elbląg, odwadnianej 

wyłącznie mechanicznie (poprzez pompownie) poprzez stację pomp Fiszewka F. 

Główną oś hydrograficzną rejonu opracowania tworzy ściśle powiązany ze sobą zespół elementów: 

Zalew Wiślany - rzeka Elbląg - Jezioro Drużno oraz dopływ rzeki Elbląg - Fiszewka. Cechuje go: 

- wymuszony działalnością człowieka obiegi wody - wpływający na wykształcenie sieci 

hydrograficznej, tworzonej w większości przez sieć sztucznych kanałów i rowów odwadniających, 

- powiązanie stanów wody w ciekach ze stanami wody panującymi aktualnie na Zalewie Wiślanym. 

- zmienna w określonych warunkach hydrometeorologicznych dwukierunkowa wymiana wód 

pomiędzy Zalewem Wiślanym i jeziorem Drużno. 

Obszar opracowania znajduje się w systemie sztucznie odwadnianych polderów otoczonych wałami 

przeciwpowodziowymi rzeki: Elbląg, Fiszewki i Przekopu Fiszewki. Poziom zwierciadła wody w tych 

ciekach utrzymuje się stale od 0,6 do 2,5 m powyżej rzędnych terenu na polderach. W związku z tymi 

uwarunkowaniami fizjograficznymi całość obszaru opracowania jest terenem potencjalnie zagrożonym 

powodzią w wyniku przerwania wałów ochronnych, awarii pompowni, czy też niedrożności kanałów i 

rowów melioracyjnych. 

W sytuacji wymuszonego działalnością człowieka sposobu krążenia wody warunki hydrologiczne 

określane są w znacznej mierze przez charakter zainwestowania hydrotechnicznego (system rowów, 

kanałów i pompowni). 

Przedmiotowy teren znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwała Rady Ministrów z dn. 

22.02.2011 r. (M.P. 2011 nr 49, poz.549). Zgodnie z charakterystyką jednolitych części wód określonych 

w wyżej cyt. Planie przedmiotowy teren leży na obszarze PLRW200005499 rzeka Elbląg od Młynówki 

do ujścia wraz z jeziorem Drużno. Rzeka posiada status silnie zmienionej, ocena stanu chemicznego jest 

zła. Elementy biologiczne odpowiadają V klasie – stan zły (element decydujący – makrobezkręgowce 

bentosowe), elementy fizykochemiczne odpowiadają stanowi poniżej dobrego (przekroczone normy 

OWO, przewodność elektrolityczna, chlorki, azot Kjeldahla), stan chemiczny poniżej dobrego 

(przekroczone normy WWA sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu). 

Poziom wody w rzece Elbląg uzależniony jest od dopływu z dorzecza i stanu wody na Zalewie 

Wiślanym. Kierunek ruchu wody na rzece Elbląg zależy od aktualnej relacja stanów wody w Zalewie 

Wiślanym i w jeziorze Drużno. W czasie silnych wiatrów z kierunków północnego i północno – 

wschodniego następuje cofka i wlewanie słonawych wód zalewu do rzeki.  

Zasoby wód podziemnych, zależne od ilości opadów atmosferycznych, przenikania wód 

powierzchniowych w głąb oraz od warunków geologicznych, stanowią podstawowe źródło zasilania wód 

powierzchniowych. 

Obszary żuławskie cechuje płytkie zaleganie wód gruntowych (0 - 2 m p.p.t.), tworzących miejscami 

zabagnione wychodnie i mające bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi. 

Naturalne stosunki wodne typowe dla środowiska wodnego-bagiennego zostały przekształcone w 

wyniku działalności osadniczo-gospodarczej człowieka, stąd też równowaga hydrodynamiczna 

utrzymywana jest przez funkcjonowanie systemu wodno-melioracyjnego Żuław Wiślanych. Istniejący od 

kilkuset lat system melioracyjny ma istotny wpływ zarówno na dynamikę wód podziemnych, jak i ich 

skład chemiczny. 

W obszarze Żuław zasadniczy wpływ na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych mają 

utwory kredy górnej, utwory trzeciorzędu, a zwłaszcza czwartorzędu. 

W rejonie Żuław Elbląskich występują dwa główne poziomy użytkowe: „różnowiekowy” i 

plejstoceńsko-holoceński. Różnowiekowy poziom wodonośny tworzony jest przez piaszczyste osady 
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trzeciorzędowe (paleogen) oraz czwartorzędowe (plejstocen). Poziom zasilany jest przede wszystkim 

przez lateralny dopływ z Pojezierza Iławskiego i częściowo ze Wzniesień Elbląskich. Ascenzja wód z 

głębszych pięter wodonośnych jest ograniczona. Najlepiej wykształcony jest on w rejonie Elbląga i 

jeziora Drużno, gdzie osiąga miąższość 30–60 m. Warstwę wodonośną poziomu plejstoceńsko-

holoceńskiego stanowią osady piaszczysto-żwirowe plejstocenu i holocenu. Głębokość występowania 

poziomu określana jest na 10 – 30 m. W północnej części Żuław Elbląskich we wszystkich poziomach 

wodonośnych występują wody zasolone (powyżej 250 mg Cl/dm
3
).  

5.5.   Klimat 

Klimat podobnie jak budowa geologiczna należy do nadrzędnych komponentów środowiska 

przyrodniczego. Od warunków klimatycznych zależy przebieg procesów kształtujących pozostałe 

komponenty, zarówno biotyczne jak i abiotyczne.  

Na cechy klimatu lokalnego badanego terenu wpływ mają rzeźba, szata roślinna, sąsiedztwo wód 

Zalewu Wiślanego, rodzaj gruntów. 

Podstawowe cechy lokalnych warunków klimatycznych to: 

 duża zmienność stanów pogody wynikająca z położenia obszaru w zasięgu wędrówek 
atlantyckich ośrodków cyklonalnych, którym przeciwstawiają się masy powietrza 

kontynentalnego; 

 duża wietrzność (cisz atmosferyczna to ok. 2% dni w roku); 

 dominacja wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich (max. prędkości w marcu i listopadzie, 

średnia prędkość to 5,3 m/s), wiatry silne i bardzo silne wieją z sektora północnego i 

zachodniego; 

 średnia ilość dni z wiatrem silnym o prędkości powyżej 10 m/s wynosząca ok. 70 dni; 

 ochładzający wpływ wód Zalewu w okresie wiosennym i letnim (średnia temperatura lipca 

wynosi ok. 19
o
C) i łagodzących temperaturę okresu zimowego (średnia temperatura lutego 

wynosi ok. -4
o
C); 

 średnia roczna suma opadów wynosząca ok. 650 mm (półrocze chłodne (IX-IV) ok. 200 mm, 

półrocze ciepłe (V-X) ok. 450 mm) - najwyższe opady występują w miesiącach letnich 

(VII,VIII,IX), a najniższe od stycznia do kwietnia; 

 ilość dni z opadem wynosząca ok. 150 w roku, w tym: 

 krótkotrwałe lecz o dużym natężeniu opady letnie, 

 długotrwałe, o małym natężeniu opady zimowe; 

 okres zalegania pokrywy śnieżnej wynoszący ok. 60 dni w roku, śnieg nie utrzymuje się długo; 

 okres wegetacyjny trwający 200-214 dni;  

 częste zaleganie mgieł, zwłaszcza w strefie podmokłych obniżeń terenowych oraz inwersje 

temperatury; 

 bodźcowy bioklimat, niekorzystny dla stałego pobytu ludzi. 

W ocenie mikroklimatu należy uwzględnić cechy środowiska geograficznego występujące na danym 

terenie. Każda nierówność terenu, różnice w budowie geologicznej, pokrycie terenu przez roślinność lub 

zabudowania wywołują zmiany w przebiegu zjawisk atmosferycznych. Płytkie zaleganie wód 

gruntowych oraz gęsta siec hydrograficzna powoduje wysoką wilgotność powietrza, szczególnie w 

okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień). Wysoka wilgotność względna wpływa na częste powstawanie 

przyziemnych mgieł. Teren Żuław charakteryzuje powstawanie inwersji termicznych, powodowanych 

przez spływ zimnych mas powietrza z pobliskich obszarów wysoczyznowych i ich zaleganie przy 

powierzchni ziemi (Geoprojekt 1970). Utrzymywanie się wilgotnego, zimnego powietrza nad 

powierzchnią gruntu, utrudniające rozchodzenie się emitowanych do niego zanieczyszczeń, kształtuje, 

przynajmniej okresowo, niekorzystne warunki biometeorologiczne. 
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Podstawowym źródłem hałasu w rejonie obszaru planu jest komunikacja, zwłaszcza ruch 

samochodowy na drodze krajowej nr 22 i 7 i ul. Warszawskiej. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w 

strefie, w której poruszają się pojazdy realizujące zarówno tranzyt zewnętrzny (przez obszar 

opracowania przebiega droga krajowa nr 22) jak i lokalny powodując zwiększoną emisję spalin i hałasu. 

Zgodnie z opracowaną w 2012 r. i aktualizowaną w 2013 r. „Mapą Akustyczną Miasta Elbląga” imisja 

hałasu drogowego związanego z funkcjonowaniem drogi krajowej 22 i 7 w granicach obszaru 

opracowania projektu planu od świtu do zmierzchu kształtuje się na poziomie 60-70 dB. Wraz ze 

wzrostem odległości od tras komunikacyjnych poziom natężenia dźwięku maleje. W czasie nocy imisja 

hałasu jest niższa – 55-60 dB. Udział zabudowy chronionej przed hałasem jest znikomy. Są to 

pojedyncze obiekty mieszkalne towarzyszące zabudowie produkcyjno-usługowej, zagrodowej 

odpowiadające zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku terenom mieszkaniowo-usługowym i ternom zabudowy 

zagrodowej. 

5.6.  Szata roślinna  

Przekształcenia antropogeniczne szaty roślinnej danego terenu wpłynęły na obecność agrocenoz oraz 

zbiorowisk synantropijnych: roślinność segetalna - zespoły chwastów towarzyszących uprawom rolnym 

oraz roślinność ruderalna (nitrofilne zbiorowiska bylin i pnączy na siedliskach ruderalnych, roślinność 

przydrożna i nadwodna) wraz z udziałem drzew. 

Zbiorowiska żuławskie, ze względu na długotrwałą i silną antropopresję, cechują się mniejszym 

bogactwem i różnorodnością gatunkową. Dotyczy to szczególnie użytków zielonych, znacznie 

uboższych w gatunki od półnaturalnych łąk. Wyróżnia je także stosunkowo duży udział roślin 

segetalnych i ruderalnych. Flora hydrofitów i helofitów występujących cieków jest również zubożała w 

porównaniu z florą naturalnych cieków. O znacznym stopniu synantropizacji flory badanych siedlisk 

świadczy znaczny udział antropofitów. 

Roślinność obszaru wśród spełnianych przez siebie funkcji jest:  

- nieodłącznym elementem tworzącym siedliska życia dla fauny; 

- ważnym czynnikiem biofiltracji w spływie powierzchniowym wód (szczególnie roślinność 

drzewiasta);  

- elementem kształtującym mikroklimat i warunki aerosanitarne oraz produkującym tlen i 

absorbującym CO2. 

Szata roślinna przedmiotowego terenu reprezentowana jest przez:  

- agrocenozy (zespoły upraw rolniczych); 

- zbiorowiska ziołoroślowe (zbiorowiska bylin, bardzo często azotolubnych); 

- zbiorowiska szuwarowe i wodne (roślinność cieków i zbiorników wodnych); 

- zbiorowiska synantropijne, w tym ruderalne (roślinność przydrożna, kanałów melioracyjnych z 

udziałem drzew) i segetalne (roślinność towarzysząca uprawom). 

Naturalny potencjał twórczy środowiska pozwala na danym terenie na rozwój nadrzecznego łęgu 

jesionowo - wiązowego (Ficario-Ulmetum typicum). 

Szczególnie ważną rolę w funkcjonowaniu środowiska danego terenu pełnią zadrzewienia. Ich 

obecność wpływa na temperaturę powietrza, wilgotność, siłę wiatru, rozkład opadów, warunkując 

specyficzny mikroklimat. Odgrywają również rolę w regulacji spływu wód (dłuższy okres zalegania 

śniegu niż na terenach bezleśnych, filar małej retencji, funkcja „wypompowywania” nadmiaru wody z 

pól). 

5.7. Fauna 
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Występujące na przedmiotowym obszarze ekosystemy wodne, zaroślowe, łąkowe tworzą siedliska dla 

zróżnicowanej fauny wodnej, lądowej i dwuśrodowiskowej (bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków 

i ssaków). Świat zwierzęcy ze względu na strukturę użytkowania gruntów jest typowy dla otwartych 

terenów rolniczych. Tereny rolne stanowią często tereny łowne i miejsca żerowania zwierząt (gatunki 

ptaków, ssaków, bezkręgowców). Bogata jest fauna bezkręgowców, w tym entomofauna. Obecność 

elementów sieci hydrograficznej (rowy melioracyjne) sprzyja występowaniu płazów. 

5.8. Powiązania przyrodnicze  

Zewnętrzne powiązania przyrodnicze realizowane są głównie poprzez system wód płynących. Woda 

jest podstawowym nośnikiem materii i pierwiastków, których transport rozpoczyna się z wyżej 

położonych wysoczyznowych terenów źródłowych cieków i zachodzi wzdłuż wszystkich terenów 

znajdujących się na przebiegu cieku. Znajdując się w zlewni Zalewu Wiślanego dany obszar jest silnie z 

nim powiązany przyrodniczo. Istotną częścią sieci powiązań ekologicznych na danym obszarze są 

zadrzewienia i zakrzewienia oraz roślinność zielna. Przedmiotowy obszar potencjalnie znajduje się w 

zasięgu korytarza migracyjnego ptaków, ciągnącego się wzdłuż wybrzeża morskiego od Gibraltaru do 

Zatoki Botnickiej (szlak iberyjsko-skandynawski). Biorąc pod uwagę fakt, iż środowisko biotyczne 

omawianego terenu jest ubogie, za zachowanie zróżnicowania przyrodniczego i względnej równowagi 

ekologicznej odpowiedzialne są niewielkie płaty roślinności nieurządzonej, tereny roślinności urządzonej 

(m.in. ogrody), zadrzewienia, w mniejszym stopniu łąki i pastwiska oraz nieużytki. Obszary te stanowią 

lokalną osnowę ekologiczną. Rolę korytarzy ekologicznych spełniają także obie rzeki na omawianym 

terenie: Elbląg i Fiszewka, a także w mniejszym stopniu sieć kanałów melioracyjnych z 

charakterystyczną roślinnością. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta rzeka Elbląg stanowi korytarz ekologiczny (K6) należący do podstawowych 

elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta (Jezioro Druzno - Zalew Wiślany). Z uwagi na 

uzależnienie stanu środowiska rzeki od wpływów z terenu miasta, wskazane jest uwzględnienie w 

projektowanych formach zagospodarowania rozwiązań chroniących ekosystemy wodne przed 

degradacją. 

5.9. System ochrony przyrody  

Przedmiotowy teren położony jest w sąsiedztwie form ochrony przyrody, takich jak: Obszar 

Chronionego Krajobrazu, rezerwat przyrody, pomniki przyrody, obszary Natura 2000. 

W najbliższym położeniu obszaru opracowania znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora 

Drużno i Obszar Specjalnej Ochrony Jezioro Drużno PLB280013 (w odległości ok. 40 m w kierunku 

południowo-wschodnim). 

W dalszym sąsiedztwie zlokalizowane są: 

- rezerwat przyrody Jezioro Drużno (w odległości ok. 400 m w kierunku południowo-wschodnim), 

- rezerwat przyrody Zatoka Elbląska (ok.8 km w kierunku północnym), 

- rezerwat przyrody Ujście Nogatu (ok. 14 km w kierunku północnym), 

- obszary Natura 2000: 

- Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty PLH280028 Ostoja Drużno (w odległości ok. 400 m w 

kierunku południowo-wschodnim), 

- PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (w odległości ok. 8 km w kierunku 

północnym), 

- PLB280010 Zalew Wiślany (w odległości ok. 8 km w kierunku północnym),  

- PLH280029 Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej (ok. 12 km w kierunku północno - 

wschodnim). 
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- Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód (w odległości ok. 3 km w 

kierunku północno-wschodnim), 

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (w odległości ok. 5 km w kierunku północno – 

wschodnim). 

Przedmiotowy obszar położony jest w sąsiedztwie międzynarodowych obszarów węzłowych (sieć 

ECONET), wyróżniających się bogatą różnorodnością ekosystemów i korytarzy ekologicznych 

(południowobałtycki korytarz ekologiczny, korytarz przymorski wschodni). 

Teren jest częścią wielkoprzestrzennego systemu ochrony przyrody Zielone Płuca Polski, którego 

ideą jest sprawne funkcjonowanie obszarów prawnie chronionych i przestrzeni między nimi. 

Przestrzenie te pełnią funkcje gospodarcze podlegające rygorom na mocy przepisów uwzględniających 

położenie w pobliżu obszarów cennych przyrodniczo. 

Ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazowych na danym obszarze usankcjonowana 

jest przez przepisy prawne: 

- Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.);  

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1232 z 

późn. zm); 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.); 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

1205 z późn. zm); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt. (Dz. U. 2014, poz. 1348); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

grzybów. (Dz. U. 2014, poz. 1408); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2014, poz. 1409); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 

2002 Nr 176 poz. 1455); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz.1800). 

Kierunki i zasady ochrony walorów kulturowych oraz ochrony środowiska, jego zasobów i 

wyróżnionych wartości przyrodniczych określa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy - miasta Elbląg (uchwała Nr XXXIII/825/2006; uchwała Nr XXVI/580/2010).  

W zakresie ochrony środowiska, jego zasobów i wartości przyrodniczych ustalenia projektu planu 

wpisują się w określone w studium zasady, takie jak: 

1) w zakresie kształtowania struktury przyrodniczo-funkcjonalnej miasta: 

a) kształtowania i ochrony struktury przyrodniczej terenów systemu ekologicznego miasta (SEM) i 

ochrony przed zabudową, 

b) ochrony harmonijnego krajobrazu (w tym miejskiego krajobrazu przyrodniczo-kulturowego), 

c) ochrony funkcji łącznikowych korytarzy ekologicznych, 

d) ochrony ekosystemów wodnych, 

e) ochrony istniejących i wprowadzania nowych zadrzewień, 

f) ochrony wód przed dopływem zanieczyszczeń (tworzenie stref ekotonowych), 
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g) nie dopuszczania do lokalizacji zabudowy i budowli kubaturowych osłabiających funkcjonowanie 

systemu (wyłączenie z lokalizacji zabudowy), 

h) rewaloryzacji i pielęgnacji istniejącej roślinności, 

2) w zakresie ochrony ilościowej i jakościowej wód: 

a) sukcesywnego i ciągłego porządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 

b) ograniczania dopływu zanieczyszczeń ze spływów powierzchniowych z terenów zurbanizowanych, 

głównie poprzez podczyszczanie ścieków z kanalizacji deszczowej według najwyższej normy 

podczyszczania, 

3) w zakresie zachowania i ochrony wysokich walorów krajobrazowych: 

a) ograniczania możliwości wycinania drzew i krzewów i likwidacji terenów zieleni, 

b) wprowadzania zadrzewień i urządzania (pielęgnacji) terenów zieleni, 

4) w zakresie zrównoważonej gospodarki zasobami środowiska: 

a) priorytetowej realizacji inwestycji infrastruktury ochrony środowiska na wszystkich 

zagospodarowanych terenach, 

b) realizacji przedsięwzięć z uwzględnieniem ochrony krajobrazu jako całości i jego poszczególnych 

elementów, w tym szczególnie zadrzewień, wnętrz krajobrazowych, osi widokowych i harmonijnej 

zabudowy oraz dziedzictwa kulturowego, 

c) kształtowania komfortowych w aspekcie środowiskowym warunków zamieszkania, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony przed uciążliwościami, 

d) uwzględnianie w gospodarowaniu standardów unii europejskiej, 

5) w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska: 

a) podjęcie zintegrowanych działań w kierunku przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, głównie w 

zakresie: ochrony przed hałasem, odpowiedniej realizacji gospodarki ściekowej i gospodarki 

odpadami, odpowiedniego przygotowania technicznego i organizacyjnego w zakresie 

przeciwdziałania poważnym awariom i ich potencjalnym skutkom dla środowiska i dla ludzi, 

b) podjęcia działań zmierzających do likwidacji emisji niskiej, szczególnie na terenach zabudowy 

mieszkaniowej – przyjęcia kierunkowej zasady sukcesywnego wprowadzania systemów grzewczych 

charakteryzujących się niewielką emisją zanieczyszczeń do atmosfery (tak zwane ekologiczne źródła 

energii), 

6) w zakresie minimalizacji konfliktów środowiskowych: 

a) wykorzystania możliwości atrakcyjnego zagospodarowania terenów przywodnych 

b) szczególnie wszechstronnego opracowania projektów urządzania terenów bezpośrednio 
przywodnych i w obrębie systemu ekologicznego miasta 

c) zahamowania dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz przystosowania części z 
nich do pełnienia funkcji rekreacyjnych, 

d) potrzeby zachowania jak największej powierzchni terenów biologicznie czynnych, 

e) analizy oddziaływania elementów infrastruktury technicznej i wpływu zagospodarowania 

przestrzennego na ogólną fizjonomię krajobrazu. 

Ustalenia projektu planu wiążą się także z kierunkami prowadzenia prac planistycznych zawartymi w 

programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląga, uchwalonym uchwałą Nr XXIV/591/2005 Rady 

Miejskiej w Elblągu z dn. 08.09.2005 r. , którego ustalenia opierają się na II polityce ekologicznej 

państwa, programie wykonawczym do II polityki ekologicznej państwa, polityce ekologicznej państwa 

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz programie ochrony 

środowiska województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2003- 2006 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2007-2010. Zapisy projektu wpisują się w formułowane w programie postulaty:  

problem: ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych:  
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cel: wysokie walory krajobrazowe,  

cel: skuteczna ochrona przyrody,  

cel: bogactwo florystyczne i faunistyczne,  

cel: równowaga gatunkowa,  

kierunki działań:  

a)  uwzględnienie w planowaniu przestrzennym zasad ochrony krajobrazu i różnorodności 

biologicznej,  

b) wyznaczenie korytarzy ekologicznych i właściwe ich zagospodarowanie,  

c) respektowanie potrzeb ochrony krajobrazu podczas prowadzenia inwestycji liniowych,  

d) minimalizowanie skutków antropopresji poprzez uwzględnienie ochrony walorów 

przyrodniczych szaty roślinnej i świata zwierząt,  

cel: racjonalne zużycie wody, materiałów i energii:  

kierunki działań:  

a) zmniejszenie strat energii w systemach przesyłowych,  

b) poprawa parametrów termoizolacyjnych budynków,  

c) zmniejszenie zużycia wody, w tym podniesienie sprawności systemu wodociągowego  

 
problem: poprawa jakości środowiska Elbląga: 

cel: dobry stan wód, 

kierunki działań: 

a) poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez: 

- modernizację istniejących kolektorów deszczowych, 
- budowę urządzeń oczyszczających przed wlotami do cieków, 

cel: czyste powietrze, 

kierunki działań: 

a)  realizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

miasta Elbląga, zakładającego restrukturyzację zasilania miasta w ciepło, z maksymalnym 

ograniczeniem zużycia paliwa stałego, w tym: 

- zwiększenie udziału zasilania miasta z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- likwidacja lokalnych kotłowni, termomodernizacja instalacji grzewczych, 

b) ograniczenie „niskiej emisji” zanieczyszczeń do atmosfery, 

c) zwiększenie efektywności wykorzystania energii, w tym termoizolacja budynków, 

d) usprawnienie transportu publicznego poprzez poprawę układu komunikacyjnego, budowę 

ciągów pieszych i rowerowych, w tym: 
- modernizacja dróg, 

cel: dobry klimat akustyczny, 

kierunki działań: 

a) ograniczenie emisji hałasu poniżej dopuszczalnego progu m.in. poprzez: 
- poprawę stanu nawierzchni ulic i dróg, 

- budowę tras rowerowych na terenach zurbanizowanych, 

b) właściwe kształtowanie przestrzeni urbanistycznej, uwzględniające w planowaniu 

przestrzennym ochronę przed hałasem. 
 

5.10. Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

W ocenie istotnych zagrożeń środowiska przyrodniczego uwzględniono czynniki naturalne i 

antropogeniczne. 

Naturalne zagrożenia środowiska 

Na przedmiotowym terenie do podstawowych zagrożeń przyrodniczych należą powodzie i 

ekstremalne stany pogodowe. 

Obszar opracowania położony jest w granicach sklasyfikowanych jako obszary, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, a także na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat. Mapa zagrożenia 
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powodziowego wskazuje, ze teren opracowania jest narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpodziowego oraz budowli pasa technicznego. Głębokość takich wód 

powodziowych szacowana jest w przedziale 0,5 – 4,0 m, wskazując na bardzo wysokie zagrożenia dla 

ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych W okresie zimowym i zimowo-

wiosennym istnieje możliwość wystąpienia zalodzeń i zatorów lodowych (kry) na rzekach i kanałach, co 

stwarza zagrożenie zaistnienia powodzi na terenie przyległym. Na obszarach depresyjnych 

niebezpieczeństwo podtopień jest powodowane podniesieniem się stanu wód w wyniku spiętrzenia 

sztormowego wód Zalewu Wiślanego i tzw. cofki przy silnych wiatrach północno-wschodnich. Nie bez 

znaczenia w ocenie stopnia zagrożenia pozostaje stan urządzeń sytemu melioracyjnego i wałów 

przeciwpowodziowych. Powodzie na obszarze Żuław są szczególnie groźne ze względu na to, iż woda 

po przejściu tzw. fali powodziowej nie wraca z powrotem do rzeki bądź jeziora. Część wody może 

odpłynąć grawitacyjnie do Zalewu Wiślanego bezpośrednio lub po przerwaniu wewnętrznych wałów 

przeciwpowodziowych, w większości jednak woda musi być wypompowana mechanicznie z polderów. 

Wewnątrzpolderowe zagrożenia powodzią są wynikiem dużych, nawalnych opadów w obrębie polderu 

lub są skutkiem awarii pomp czy dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej.  

Poważne zagrożenie powodziowe stwarza brak obwałowania części polderu od strony rzeki Fiszewki. 

Rolę zabezpieczenia przed przedostaniem się wód pełni tu korpus ulicy Warszawskiej o rzędnej ok. 1,2 

m n.p.m. W przypadku zjawisk ekstremalnych (opady nawalne z wysokimi poziomami wód w basenie 

jeziora Drużno połączone ze spiętrzeniami sztormowymi na Zalewie Wiślanym) są to zabezpieczenia 

wysoce niewystarczające. 

 Zagrożenie erozją potencjalną będzie dotyczyć terenów trwale pokrytych roślinnością w sytuacji, gdy 

dojdzie do jej usunięcia. 

Z uwagi na zauważalny wzrost intensywności anomalii pogodowych (huraganowe wiatry, trąby 

powietrzne, katastrofalne ulewy itp.), wiązanych z globalnymi zmianami klimatycznymi, należy zwrócić 

uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z gwałtowności przebiegu zjawisk meteorologicznych.  

Zagrożenia antropogeniczne 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego na danym obszarze wiążą się z wytwarzaniem 

zanieczyszczeń wód i powietrza, potencjalnymi przekształceniami rzeźby terenu, hałasem 

komunikacyjnym. 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych będzie oddziaływało na jakość wód podziemnych 

zwłaszcza gruntowych. W zwiększonym stopniu zagrożenia pozostają wody podziemne będące w 

kontakcie hydraulicznym z wodami cieków powierzchniowych.  

Odpowiednie oczyszczanie przed zrzutem do śródlądowych wód powierzchniowych powinno 

zapobiegać zanieczyszczeniom i degradacji śródlądowych wód odbiorników oraz wód podziemnych.  

Zanieczyszczenia powietrza mogą wynikać z: 

 emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł transgranicznych; 

 emisji zanieczyszczeń powierzchniowych (związanej m.in. z pracami z użyciem sprzętu 

mechanicznego);  

 emisji niskiej (zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnych 

kotłowniach i piecach domowych sektora komunalno-bytowego); 

 emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

Oceny roczne jakości powietrza przeprowadzane przez WIOŚ Olsztyn w ostatnich latach klasyfikują 

strefę warmińsko-mazurską, w której położony jest dany obszar, do klasy A (poziom substancji nie 

przekracza poziomu dopuszczalnego) ze względu na zawartość w powietrzu dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, PM2,5, benzenu, metali w pyle PM10 (ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) i do klasy D2 

ze względu na przekroczenia wartości celu długoterminowego ozonu pod kątem ochrony zdrowia. 
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Natomiast ze względu na zanieczyszczenie pyłem PM10 i benzo(a)pirenem strefę zaliczono do klasy C 

(poziom substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji).  

Zanieczyszczenie powietrza na przedmiotowym obszarze związane jest przede wszystkim z emisją 

wynikającą z ruchu komunikacyjnego pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, emisją niską 

(procesy spalania paliw stałych w lokalnych piecach domowych) oraz emisją napływową (źródła ze 

strefy miasta Elbląg oraz pozostałe transgraniczne). Stan jakościowy powietrza może ulegać wahaniom 

wynikającym z emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł transgranicznych (sąsiadujące 

jednostki osadnicze położone na terenie gminy i poza nią). Natężenie i rozkład zanieczyszczeń 

komunikacyjnych (emisja spalin) pozostają w silnej zależności od natężenia ruchu na trasach 

komunikacyjnych. 

Ze względu na źródła powstawania podstawowe typy hałasu na danym terenie można ująć w 

kategoriach hałasu eksploatacyjnego (praca maszyn m.in. rolniczych) i hałasu od komunikacji. 

Jakość klimatu akustycznego może ulegać obniżeniu w okresach cechujących się zwiększonym 

ruchem samochodowym. Uciążliwość akustyczna zależy głównie od natężenia ruchu, struktury 

strumienia pojazdów, rodzaju i stanu technicznego nawierzchni i pojazdów. Istotne dla klimatu 

akustycznego źródła hałasu to: przejazdy samochodów osobowych i ciężarowych (ul. Warszawska, 

droga krajowa nr 22 i 7 (w sąsiedztwie terenu opracowania), drogi lokalne – źródło liniowe), prace 

maszyn rolniczych (liniowe i punktowe). Hałas kolejowy (od trasy kolejowej relacji Gdynia-Elbląg-

Kaliningrad położonej w południowym sąsiedztwie terenu opracowania) nie odgrywa istotnej roli ze 

względu na bardzo mały ruch pociągów, mający miejsce przede wszystkim w okresie wakacyjnym. 

Hałas od linii relacji Gdynia-Elbląg-Olsztyn jest okresowy, uzależniony od natężenie przejazdów 

pociągów. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) 

oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109). Rozporządzenie 

określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu, wyrażone 

wskaźnikami hałasu LDWN, LN (mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w 

zakresie ochrony przed hałasem) oraz LAeq D i LAeq N (mają zastosowanie do ustalania i kontroli 

warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby). 

Dla obszaru opracowania obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego 

przez drogi lub linie kolejowe w odniesieniu do jednej doby: 

 dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej - w porze 

dziennej 65 dB i w porze nocnej 56 dB.  

Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (z wyjątkiem hałasu powodowanego 

przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne), dopuszczalny poziom 

hałasu w odniesieniu do jednej doby wynosi: 

 dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej - w porze 

dziennej 55 dB i w porze nocnej 45 dB.  

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w strefie, w której poruszają się pojazdy realizujące zarówno 

tranzyt zewnętrzny (przez obszar opracowania przebiega droga krajowa nr 22) jak i lokalny powodując 

zwiększoną emisję spalin i hałasu. Zgodnie z opracowaną w 2012 r. i aktualizowaną w 2013 r. „Mapą 

Akustyczną Miasta Elbląga” imisja hałasu drogowego związanego z funkcjonowaniem drogi krajowej 22 

i 7 od świtu do zmierzchu kształtuje się na poziomie 60-70 dB. W czasie nocy imisja hałasu jest niższa – 

55-60 dB. 
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Uciążliwość elektroenergetyczna nie została jeszcze dokładnie zbadana. Dotychczas jedynym 

rodzajem swoistych efektów udowodnionych dla częstotliwości radiowych są efekty termiczne i 

odpowiedź ustroju na te zmiany np. uruchomienie efektów termoregulacyjnych, takich jak zredukowanie 

produkcji ciepła metabolicznego i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Z badań nad tym efektem 

wynikają dopuszczalne poziomy PEM zawarte w tworzonych aktualnie normach w Europie i na świecie. 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku są regulowane rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Sposób i zakres prowadzenia 

okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z 12 listopada 2007 r. (Dz. U. 221, poz. 1645).  

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w obrębie danego terenu wiąże się z emisją stacji telefonii 

komórkowych, urządzeń przemysłowych oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej (obecność 

źródeł na terenach sąsiadujących).  

Pola elektromagnetyczne wokół linii niskich napięć i średnich napięć traktowane są jako mało istotne 

źródło pola elektromagnetycznego z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi i środowisko. 

Natomiast linie wysokich i najwyższych napięć są źródłem pola o wartościach znacznie 

przekraczających wartości dopuszczalne na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

Częstotliwość emitowania pól waha się od 0,1 – 300 MHz (radiofale) i od 300 do 300 000 MHz 

(mikrofale). Działanie PEM na człowieka (i inne organizmy żywe) jest nieszkodliwe dopóty, dopóki jego 

skutki mieszczą się w granicach wyznaczonych przez zdolności adaptacyjne organizmu.  

Zagrożenie środowiska poważnymi awariami ma charakter potencjalny i prawdopodobieństwo 

wystąpienia takiego zdarzenia jest stosunkowo nieduże, jednak wskazane jest odpowiednie 

przygotowanie organizacyjne i techniczne w zakresie ratownictwa ekologicznego i chemicznego. 

Potencjalne zagrożenie stanowi transport samochodowy, którym przewożone są głównie substancje 

ropopochodne, a także magazynowanie i użytkowanie substancji niebezpiecznych oraz awaria stacji 

gazowej lub gazociągu. Skutkiem awarii gazociągu jest uwalnianie się gazu do otoczenia, a to z kolei 

może spowodować pożar, wybuch, czy też skażenie toksyczne. Główne przyczyny uszkodzeń gazociągu 

to nieprawidłowa technologia wykonania lub naprawy, uszkodzenia mechaniczne( wysokie temperatury, 

uderzenie pioruna, błędnie wykonane prace budowlano-inżynieryjne w pobliżu gazociągu), korozja. 

Wielkość wycieku gazu będzie zależna od wielkości uszkodzenia, średnicy rurociągu, ciśnienia gazu. 

Zaś wielkość i parametry uwalniającego się gazu zdeterminują dalsze skutki awarii. 

W wyniku lokalnych działań zniekształcających dotychczasową rzeźbę powierzchni (wykopy, 

nasypy, niwelacje) nie unikniona stanie się degradacja powierzchni ziemi i krajobrazu. 

6. Potencjalne zmiany przy braku realizacji ustaleń projektowanych zmian. 

Uwzględniając obecny stan zagospodarowania terenu w przypadku odstąpienia od realizacji projektu 

planu nie prognozuje się istotnych zmian środowiskowych. W przypadku utrzymania dotychczasowego 

użytkowania, funkcjonowanie agrocenozy i procesy sukcesji roślinności będą przebiegać dalej.  

W sytuacji nieprzystąpienia do realizacji projektu planu można jednak przypuszczać o braku podstaw 

do określania przez stosowne organy odpowiednich warunków realizacji inwestycji, w tym warunków 

ograniczających oddziaływanie na lokalną przestrzeń środowiska przyrodniczego. 

7. Ocena w przypadku realizacji projektu. 

Ustalenia projektu planu nie wprowadzają w granicach opracowania nowych funkcji, zmieniają zaś 

proporcje pomiędzy ustalonym wcześniej przeznaczeniem terenu. Utrzymane zostają funkcje rolnicze, 
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zabudowy zagrodowej, funkcje infrastruktury wodno-melioracyjnej, gazowniczej oraz 

przeciwpowodziowej oraz główne trasy komunikacyjne.  

Nową funkcją jest zabudowa usługowa i mieszkaniowa, chociaż stanowi ona wyłącznie adaptację 

funkcjonującego już zagospodarowania. 

Ustalenia projektu dotyczące realizacji nowych dróg lokalnych, umożliwiających dostęp do terenów 

zainwestowanych niosą za sobą oddziaływania na środowisko przyrodnicze charakteryzujące się 

swoistym czasem trwania, zasięgiem przestrzennym, intensywnością przekształceń i stopniem trwałości 

zmian.  

W predykcji oddziaływań założeń projektu planu na środowisko ujęto zarówno etap inwestycyjny jak 

i eksploatacyjny. Prognoza zawiera systematyzujące ujęcie syntetyczne odnoszące się do oddziaływania 

postulowanych przekształceń użytkowania na komponenty środowiska. Zatem w prognozie zawarta 

została całościowa ocena wpływu ustaleń projektu na środowisko wynikająca z charakteru funkcji terenu 

oraz oddziaływań pośrednio i bezpośrednio powodowanych ustaleniami projektu planu.  

Realizacja ustaleń projektu dokumentu nie doprowadzi do powstania nowych form oddziaływania na 

środowisko, może jedynie zwiększyć skale oddziaływania już przewidywanego (Staszek, Kurczewska 

2006, Sągin 2009). Realizacja projektu planu nie powinna wywołać negatywnych skutków 

transgranicznych. Skala przedsięwzięć do realizacji w ramach wnoszonych przez plan zmian, a także 

ograniczenia wynikające z obowiązku ochrony środowiska przyrodniczego są głównymi elementami 

przemawiającymi za brakiem możliwości wystąpienia szkodliwego transgranicznego charakteru 

oddziaływania zmian ustaleń planu na środowisko. 

7.1. Etap inwestycyjny 

Etap realizacji nowych inwestycji związany jest z kumulacją negatywnych dla środowiska skutków. 

Bezpośrednie zmiany w środowisku przestrzennie ograniczone do przedmiotowego terenu cechować 

będą się znacznym natężeniem. Prognozowane przekształcenia środowiska przyrodniczego będą 

posiadać typowy charakter dla danej inwestycji i w większości są nieuniknione.  

Zmiany i zniszczenia w bezpośredni sposób wpłyną na: 

- glebę, gdzie nastąpi trwałe zniszczenie profilu glebowego (realizacja fundamentów, nowych 

dróg dojazdowych) lub przerwanie procesu glebotwórczego (budowa infrastruktury 

technicznej). Niekorzystne zmiany mogą dotyczyć struktury gleby w strefie obsługi budowy 

w wyniku ugniatania ciężkim sprzętem i składowanymi materiałami; przy eksploatacji 

sprzętu budowlanego istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby substancjami 

ropopochodnymi; 

- stosunki wodne, gdzie zmiany obejmą przede wszystkim lokalny obieg wody w wyniku 

ograniczenia infiltracji i wzrostu parowania (wprowadzenie utwardzonych, 

nieprzepuszczalnych nawierzchni - ciągi komunikacyjne, tereny zabudowane); 

- biocenozę, która ulegnie przekształceniu bądź zniszczeniu w strefie prac ziemnych. Nastąpi 

likwidacja i przekształcenie części dotychczasowej roślinności. Na skutek oddziaływania 

pośredniego, na przykład w wyniku ograniczenia przestrzennego siedlisk bytowania czy 

zniszczenia profilu glebowego, biocenoza ulegnie przekształceniom związanym m.in. ze 

zmianami gatunkowymi zarówno flory jak i fauny także poza strefą bezpośrednich prac 

inwestycyjnych; 

- krajobraz, którego cechy ulegną bezpośrednim przekształceniom poprzez fizjonomię placu 

budowy, będąc jednak w większości zmianami odwracalnymi. Zmiany długotrwałe, o zasięgu 

wykraczającym poza lokalizację (strefa zasięgu percepcji wzrokowej) dotyczą głównie etapu 
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zakończenia budowy (wprowadzenie nowych budowli i obiektów budowlanych na tereny 

dotychczas niezainwestowane) oraz eksploatacji. 

Pośredni charakter przejściowy oddziaływań negatywnych skutkował będzie wzrostem zapylenia, 

hałasu, ilości emitowanych spalin wskutek prac z użyciem sprzętu mechanicznego. Nastąpi odwracalny, 

okresowy spadek jakości warunków aerosanitarnych na obszarach realizacji inwestycji i częściowo także 

na terenach przyległych. Wpływ zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej na zmniejszenie retencji 

przypowierzchniowej i przenikania wody do przypowierzchniowych warstw gruntu w wyniku tworzenia 

stref ograniczonej infiltracji wpłynie na modyfikację warunków wilgotnościowych cechujących 

dotychczasowy topoklimat. Skala potencjalnych zmian pozostanie w korelacji ze skalą dokonanych 

przekształceń. 

7.2. Etap funkcjonowania ustaleń planu – prognostyczne ujęcie funkcjonalne  

Wypełnienie postanowień dotyczących zagospodarowania danego terenu niesie za sobą ingerencję o 

negatywnym charakterze, wiążącym się z przekształceniami podłoża, roślinności i siedlisk oraz emisją 

hałasu.  

Na etapie funkcjonowania znaczące oddziaływania na środowisko będą wiązać się z:  

• lokalnymi przekształceniami powierzchni ziemi – nasypy, skarpy, wykopy itp.; 

• wzrostem zakłóceń równowagi między powierzchniowymi i podpowierzchniowymi 

składowymi obiegu wody; 

• potencjalnym wzrostem hałasu w rejonie lokalizacji inwestycji wynikającym z kumulacji 

hałasu komunikacyjnego. 

Ustalenia projektu wyznaczają ramy dla późniejszych działań, które na etapie funkcjonowania 

zakładanych funkcji powinny inicjować korzystne zmiany w środowisku, poprzez m.in.: 

 uwzględnianie zasad ochrony przyrody stanowionych ustawami, rozporządzeniami; 

 zastosowanie regulacji gospodarki ściekowej (zgodnie z ustaleniami stosownych aktów 

prawnych); 

 utrzymanie standardów środowiska naturalnego, w szczególności gleby, wód powierzchniowych i 

podziemnych i powietrza. 

Syntetyczna ocena oddziaływania na środowisko odniesiona została do stref funkcjonalnych 

kreowanych w projekcie planu. W prognostycznym ujęciu funkcjonalnym posłużono się skalą względną, 

w której płaszczyznami odniesienia były:  

• prognozowana skala zmian w użytkowaniu terenu,  

• rodzaj potencjalnego oddziaływania na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, pozytywne, 

negatywne) generowanego ustaleniami projektu planu,  

• prognozowana trwałość i czas oddziaływania (stałe, chwilowe, krótkoterminowe, 

długoterminowe),  

• rodzaj komponentów środowiska będących przedmiotem oddziaływania.  

Wyniki prognostycznego ujęcia funkcjonalnego zobrazowane zostały na mapie prognozy, 

wyszczególniając: 

1) tereny funkcji kształtujących zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu miasta o 

korzystnym wpływie na środowisko przyrodnicze. Tereny przestrzeni w formie zieleni naturalnej 

(Zn), tereny wód powierzchniowych (WS). Nie prognozowany jest wzrost presji na danych 

terenach. 
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2) tereny funkcji kształtujących zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu miasta o 

neutralnym wpływie na środowisko przyrodnicze. Tereny funkcji kształtujących neutralne 

zmiany, adaptujących dotychczasowe zagospodarowanie, do których zaliczono RM, MN, U, US, 

M, G, W oraz R. Ustalenia projektu nie odbiegają od dotychczasowych potencjalnych zagrożeń, 

będąc ustaleniami adaptującymi istniejące zagospodarowanie. Przy spełnieniu ustaleń planu 

uwzględniających zasady ochrony środowiska przyrodniczego w gospodarowaniu terenu danej 

funkcji, możliwe jest zrównoważone, prośrodowiskowe użytkowanie. 

3) tereny przekształceń o umiarkowanym wpływie ustaleń projektu na środowisko przyrodnicze 

dotyczące terenów nowych inwestycji budowlanych oraz obsługi komunikacji. Nieuniknione 

przekształcenia środowiska przyrodniczego będą miały miejsce w fazie realizacji inwestycji, zaś 

potencjalnie neutralne mają na etapie eksploatacji (pod warunkiem spełnienia stosownych zasad 

eksploatacyjnych). Faza inwestycyjno - eksploatacyjna skumuluje przestrzennie i czasowo 

ograniczone, negatywne bezpośrednie wpływy jej realizacji, natomiast etap porealizacyjny 

skupiać będzie długotrwałe oddziaływania, których mało pozytywny charakter niwelowany 

powinien być działaniami prośrodowiskowymi. Zapisy prośrodowiskowe w projekcie planu 

wskazujące uwzględnienie zasad ochrony przyrody to pozytywne elementy realizacji planu w 

aspekcie zachowania ładu środowiskowego i wartości przyrodniczych; 

4)  tereny komunikacji, których liniowy charakter nie pozwala na wydzielenie ich jako strefy. 

Założenia dotyczące projektowanej infrastruktury komunikacyjnej ocenia się jako niekorzystne 

w aspekcie obiektywnego ubytku terenów biologicznie czynnych. 

 

8. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem. 

Obszar objęty oddziaływaniem zainwestowania będzie ograniczony do obszaru ujętego w granicach 

realizacji przedsięwzięcia. Jednak pośredni wpływ może wykraczać poza ustalone granice zmian 

użytkowania. Związane jest to m.in. ze zmianami warunków siedliskowych w wyniku emisji hałasu 

eksploatacyjnego czy przekształceń powierzchniowych terenu. Tereny inwestycji stanowią integralny 

element fizjocenozy Żuław Wiślanych.  

Północna część przedmiotowego terenu stanowi przede wszystkim zagospodarowanie pełniące 

funkcje melioracyjne i przeciwpowodziowe (stacja pomp, kanał Fiszewka). Obecne jest także 

użytkowanie rolnicze (uprawa zbóż). Funkcja rolnicza (uprawy, łąki, pastwiska) dominuje w 

południowej części terenu opracowania. Przez obszar przebiegają trasy komunikacyjne: droga krajowa nr 

22 i drogi lokalne. W środkowej części obszaru obserwowane jest ustępowanie rolniczego wykorzystania 

gruntów, zarastających stopniowo zbiorowiskami ruderalnymi, przechodzącymi, w warunkach 

osłabionego działania systemów melioracyjnych, w zbiorowiska półnaturalnych ziołorośli lub płaty 

szuwaru trzcinowego czy nitrofilne zbiorowiska krzewiasto-zaroślowe. Zbiorowiska ziołoroślowo-

szuwarowe zajęły także zaniedbane rowy odwadniająco-nawadniające. 

Obszar opracowania charakteryzuje się zmieniającym się kompleksem zbiorowisk, związanych z 

różnymi formami działalności ludzkiej, o przeciętnej wartości przyrodniczej. Ostoję lokalnej 

bioróżnorodności stanowią zbiorowiska towarzyszące sieci wodnej oraz zespoły krzewiasto - zaroślowe. 

Stanowią one ostoje gatunków roślin z naturalnych i półnaturalnych fitocenoz oraz drobnej fauny i 

awifauny, charakterystycznych dla otwartego krajobrazu rolniczego niziny deltowej. Występujące w 

granicach opracowania i w sąsiedztwie zadrzewienia przyczyniają się do wydłużenia drogi i czasu 

obiegu wody w zlewni i tym samym poprawiają stosunki wodne i polepszają jakość wód oraz pełnią 

funkcję glebochronną. 
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W granicach analizowanego terenu nie ma emitorów przemysłowych, wpływających na pogorszenie 

jakości środowiska. Poza obszarem w kierunku północnym znajduje się przedsiębiorstwo „Elzambud”, 

będące emitorem CO2 (28,68Mg/rok). W 2013 roku z zakładów przemysłowych zlokalizowanych na 

terenie Elbląga do powietrza wyemitowano ogółem: Pył ogółem - 92 Mg, Dwutlenek siarki (SO2) - 1158 

Mg, Tlenek węgla (CO) – 90 Mg, Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2 - 600 Mg. Porównując 

wielkość emisji w latach 2013 i 2012 odnotowano spadek: pyłu ogółem o 41,4% (spadek emisji z 

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej o 37 Mg), dwutlenku siarki o 4,2% (spadek emisji z 

Energii Kogeneracji o 18 Mg),tlenków azotu w przeliczeniu na NO2 o 10,17% (spadek emisji NO2 z 

Energii Kogeneracji o 58 Mg),tlenków węgla o 18,2% (spadek emisji z Elbląskiego Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej o 53 Mg). Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń na terenie miasta są, podobnie 

jak w latach wcześniejszych, źródła energetyczne z których pochodzi ponad 90% emisji dwutlenku siarki 

i tlenku azotu, 50,4% tlenku węgla oraz 76% pyłów ogółem w stosunku do emisji ogólnej. Największe 

ilości zanieczyszczeń przemysłowych pochodzą z ENERGI Kogeneracja Sp. z o.o. i Elbląskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z w/w 

zakładów, nie przekraczała dopuszczalnych warunków w wydanych pozwoleniach. W 2013 roku ocenę 

wykonano w oparciu o dane zgromadzone w bazie JPOAT pochodzące z pomiarów prowadzonych na 

automatycznej stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego. W stacji 

wykonywane są pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenku węgla, pyłu PM10, pyłu PM2,5, metali 

ciężkich, benzenu, ozonu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz prowadzone są obserwacje 

meteorologiczne. Podobnie jak w latach ubiegłych, odnotowano przekroczenie poziomu docelowego 

bezo(a)pirenu. Wyższe wartości stwierdzono przede wszystkim w okresie grzewczym. Ich źródłem jest 

wzmożona emisja zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych w okresie zimowym oraz spalanie, często złej 

jakości, materiału grzewczego w mało wydajnych piecach. W 2013 roku odnotowano po raz pierwszy od 

2010 r. tendencję spadkową w emisji benzo(a)pirenu. Blisko dwukrotny spadek stężenia średniorocznego 

benzo(a)pirenu w stosunku do roku 2012, może wiązać się ze zmniejszeniem ogólnej emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanej do powietrza z terenu miasta Elbląga. Strefa miasta Elbląg została 

zakwalifikowana do opracowania programu ochrony powietrza w celu redukcji stężeń benzo(a)pirenu w 

pyle PM10. W strefie istnieje także potrzeba kontynuacji pomiarów benzo(a)pirenu w pyle PM10.  

W 2013 roku z terenu Elbląga do wód powierzchniowych odprowadzono ogółem 8239,1 tys. m
3
 

oczyszczonych ścieków komunalnych, z czego z 8238,4 tyś. m
3
 odpłynęło do rzeki Elbląg z 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Elblągu. Stanowiło to 99,99 % ogólnej ilości ścieków 

powstających na terenie Elbląga. Pozostałe około 1,0 tys. m
3
 (0,01%) to ścieki z: mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Patrex” 

Poland Import-Export i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Nadleśnictwa Elbląg. W 

kategorii ścieków przemysłowych z terenu miasta do wód powierzchniowych odprowadzane są wody 

pochłodnicze i ścieki technologiczne, których w 2013 roku ze źródeł zewidencjonowanych, odpłynęło 

ogółem 11606,4 tys. m
3
, w tym 11482,4 tys. m

3
 wód pochłodniczych.  

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków technologicznych, wód pochłodniczych, mieszaniny wód 

opadowych, popłucznych i pochłodniczych, ścieków socjalno-bytowych do rzeki Elbląg wywiera 

znaczącą presję na jakość wód rzeki. Według danych WIOŚ z 2012 r. w oparciu o uzyskane wyniki 

badań., elementów biologicznych i fizykochemicznych oraz uwzględniając elementy 

hydromorfologiczne, stan ekologiczny jednolitej części wód (jcw) „rzeki Elbląg od Młynówki do ujścia 

wraz z jez. Druzno” oceniono jako zły. Ocena spełnienia wymogów jakości wód dla obszarów 

chronionych wykazała, że zarówno dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (OWO, fosforany), jak i dla wód 
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przeznaczonych do bytowania ryb (fosfor og., całkowity chlor pozostały) wymogi nie zostały spełnione. 

Stan chemiczny oceniono jako poniżej dobrego. Stan jednolitej części wód oceniono jako zły ze względu 

na zły stan ekologiczny, zły stan chemiczny oraz niedotrzymanie wymogów określonych dla obszarów 

chronionych. 

W granicach przedmiotowego terenu istotnym źródłem emisji niezorganizowanej jest komunikacja 

samochodowa. Komunikacja jest również podstawowym źródłem hałasu. Nie występują źródła hałasu 

przemysłowego, wpływające na jakość klimatu akustycznego. Jakość klimatu akustycznego jest 

okresowo kontrolowana przez WIOŚ w Elblągu. W przypadku stwierdzenia możliwości przekroczenia 

dopuszczalnego poziomu hałasu konieczne będzie wprowadzenie technicznych środków 

zabezpieczających. W wyniku przeprowadzonych badań poziomu dźwięku emitowanego do środowiska, 

nie stwierdzono istotnych przekroczeń dla hałasu samochodowego i kolejowego na obszarach 

zamieszkałych. 

 Obszary najbardziej narażone na hałas drogowy, wyodrębnione na podstawie „Mapy Akustycznej 

miasta Elbląg”, dotyczą 24 odcinków ulic. Według danych WIOŚ obszarami o szczególnie dużym 

zagrożeniu ponadnormatywnym poziomem hałasu są rejony położone przy następujących odcinkach 

ulic: Aleja Józefa Piłsudskiego (od ul. Królewieckiej do ul. Wiślickiej), ul. Królewiecka (na odcinkach 

od ul. T. Kościuszki do ul. Smolnej), Aleja Grunwaldzka (na odcinku od Ronda Kaliningrad do ul. 

Polnej), ul. Robotnicza (na odcinku od ul. Pionierskiej do ul. Browarnej), tereny przy ul. Dębowej i 

Klonowej (hałas drogowy od S7). 

Podstawową rolę w funkcjonowaniu przyrody na obszarze jednostki fizjocenotycznej, w której 

zlokalizowany jest przedmiotowy teren, pełni system wód powierzchniowych w postaci zbiorników 

wodnych (stałych i okresowych) oraz rowów i kanałów melioracyjnych. Ze względu na istotność 

utrzymania i kształtowania bioróżnorodności oraz powiązań w systemie ekologicznym ważne jest, aby 

modelować działania związane m.in. z utrzymaniem zadrzewień, nieprzekraczaniem standardów jakości 

środowiska na danym terenie jak i poza nim, niepowodowaniem zmian stosunków wodnych na gruntach 

przyległych, kształtowaniem zieleni ochronnej i krajobrazotwórczej wyłącznie z gatunków rodzimych.  

W sąsiedztwie obszaru opracowania w kierunku południowym (w promieniu ok. 200 m) dominuje 

rolnicze wykorzystanie terenów, z rozproszoną zabudową zagrodową, mieszkaniową (zał. graf. nr 4). 

Tereny rolnicze cechuje obecność agrocenoz i roślinności segetalnej z lokalnym występowaniem 

roślinności drzewiastej i szuwarowej w obrębie miedz i rowów melioracyjnych. Od strony północnej 

teren opracowania graniczy z terenami zabudowy przemysłowo-usługowej (sprzedaż mebli, lakierów), 

mieszkaniowej, terenami ogrodów działkowych, upraw rolniczych oraz terenami zurbanizowanymi 

niezabudowanymi. 

9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Przedmiotowy teren pozostaje w hydrologicznych powiązaniach z wodami Zalewu Wiślanego. Wody 

odpływające z terenu opracowania niosąc ze sobą bagaż biogenów i potencjalnych zanieczyszczeń 

wpływają na stan fizyko-chemiczny i w konsekwencji ekologiczny akwenu.  

Ochrona wód zbiornika stawia za priorytet istnienie rozwiązań gospodarki ściekowej 

zabezpieczającej akwen przed wzmożonym dopływem biogenów i zanieczyszczeń. Służyć temu ma 

istnienie zintegrowanego systemu kanalizacji. Ma on zapewnić odpowiedni stopień oczyszczenia 

ścieków odprowadzanych do wód śródlądowych i tym samym zapobiegać zanieczyszczaniu i degradacji 

wód odbiorników oraz chronić i poprawiać stan ekosystemów wodnych (zgodnie z zapisami Traktatu 

akcesyjnego w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG do końca 2015 r.). 
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W momencie przedstawiania projektu planu do uzgodnień z organami opiniodawczymi teren 

inwestycji znajduje się poza obszarem projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej aglomeracji Elbląg 

utworzonej, zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, na mocy 

Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr XXXIV/686/14 z 25 lutego 2014 roku w 

sprawie wyznaczenia aglomeracji Elbląg oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Elbląg. Zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w uchwale siecią kanalizacji sanitarnej będą kierowane ścieki na oczyszczalnię 

ścieków w Elblągu z następujących terenów: część gminy miasto Elbląg, część miejscowości Gronowo 

Górne (gmina Elbląg) oraz miejscowości Stoboje i Kamiennik Wielki (gmina Milejewo). Ścieki 

powstające na terenach, które nie zostały włączone do obszaru aglomeracji, wywożone mają być wozami 

asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Elblągu.  

W przedmiotowej sytuacji pozostającym rozwiązaniem jest prawidłowe gospodarowanie zużytymi 

wodami. Wiąże się ono przede wszystkim z szczelnym ich magazynowaniem, a następnie przewozem do 

oczyszczalni ścieków. Istotne jest także uwzględnienie obligatoryjności funkcjonowania urządzeń 

oczyszczających wody deszczowe i ścieki przemysłowe (m.in. urządzenia retencyjne, oczyszczalnie 

biologiczne, podczyszczalnie mechaniczne, urządzenia odcinające odpływ do odbiornika substancji 

niebezpiecznych).  

Problem kumulowania się oddziaływań realizacji funkcji odnosi się do zwiększonego hałasu, 

związanego na etapie inwestycyjnym z hałasem przy pracach budowlanych i hałasem komunikacyjnym, 

zaś w czasie eksploatacji z hałasem w obrębie zabudowy inwestycyjnej oraz hałasem komunikacyjnym. 

Ze względu na obowiązujące dla terenów zamieszkania dopuszczalne poziomy hałasu od dróg i innych 

obiektów oraz działalności będącej źródłem hałasu (Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku), obligatoryjne staje się ich dotrzymanie.  

10. Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

Główne założenia prawodawcy polskiego w aspekcie ochrony przyrody przewidują dla 

wykorzystywania zasobów przyrody wyłącznie zakres niezbędny dla potrzeb gospodarczych oraz 

obowiązek odnawiania jej składników.  

Z punktu widzenia projektu ważne są cele zachowania, zrównoważonego użytkowania oraz 

odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). 

Ustalenia ochronne planu wiążą się z działaniami dotyczącymi ochrony wód, atmosfery, powierzchni 

ziemi i zasobów przyrodniczych na obszarze zlewiska Morza Bałtyckiego. Zatem zawarte zostają cele 

koncepcji ochrony środowiska morskiego, prezentowane w II Konwencji Helsińskiej, uwzględniające 

działania na rzecz odnowy ekologicznej obszaru Morza Bałtyckiego i zachowania jego równowagi 

ekologicznej poprzez oczyszczanie ścieków wprowadzanych do odbiorników. 

Projektowany plan miejscowy może spełniać wymogi zawarte w „Polityce Ekologicznej Państwa w 

latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną 

gospodarkę i uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w Art. 5 – 

„Rzeczpospolita Polska (..) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju”. Kryteria zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w projekcie planu poprzez 

utrzymanie i adaptowanie obszarów biologicznie czynnych na terenach projektowanych inwestycji z 

uwzględnieniem przestrzegania zasad gospodarowania ściekami i odpadami. 

 Biorąc pod uwagę fakt, iż zapisy uwzględnianej w projekcie planu ustawy Prawo wodne posiadają 

regulacje transponowane m.in. z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej 

oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991 r. z późn. zm.) oraz Ramowej 



25 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000 r.) 

ustalenia dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami realizują cel ochrony środowiska określony 

na szczeblu wspólnotowym. Zapisy ochronne wiążą się nieodłącznie z ustaleniami Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (podstawowego instrumentu wdrożenia postanowień Dyrektywy 

91/271/EWG). 

Regulacja zasad gospodarowania wytwarzanymi odpadami jest w ustaleniach oparta na gminnym 

planie gospodarki odpadami zawierającym ustalenia nakładane m.in. przez przepisy ustawy o odpadach 

(Dz. U. 2013 poz. 21 z późn.zm.) i transponowanych do niej dyrektyw obejmujących zagadnienia 

ochrony przed odpadami.  

Realizacja celów ochrony przyrody na poziomie projektu planu opiera się na uwzględnieniu 

przepisów prawa związanych z zasadami ochrony środowiska (ustawa Prawo ochrony środowiska; 

ustawa Prawo wodne; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o odpadach oraz 

rozporządzenia wykonawcze do ustaw). 

 

11. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 

Ze względów na brak wyznaczonych ostoi Natura 2000 na przedmiotowym terenie nie można mówić 

o bezpośrednim oddziaływaniu na cele i przedmiot ochrony tych obszarów (najbliższa granica tych 

obszarów od miejsc planowanego przedsięwzięcia znajduje się w odległości około 40 m). Lokalny 

charakter nowych inwestycji budowlanych, ograniczenie przestrzenne do obszaru inwestycji i 

minimalizacja oddziaływań negatywnych (emisja hałasu, powstawanie ścieków) poprzez właściwe, 

zrównoważone użytkowanie (transport zużytych wód do oczyszczalni) są cechami ustaleń 

zmniejszającymi potencjalne, pośrednie, mało korzystne, długoterminowe wpływy etapu 

eksploatacyjnego na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

Mając na uwadze powyższe, a także to, że nie stwierdzono na danym obszarze obecności siedlisk 

wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej i wymagających ochrony na mocy 

rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (…) (Dz. U. 2010 Nr 77, poz. 510, ze zm. w 2013 r. Dz. U. 

2013, poz. 1302), przyjmuje się, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać niekorzystnie 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000: Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków PLB280013 

Jezioro Drużno i Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty PLH280028 Jezioro Drużno oraz Obszary 

Specjalnej Ochrony Ptaków PLB280010 Zalew Wiślany i Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty 

PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana. 

12. Przewidywane oddziaływania na środowisko. 

Zapisy projektu planu nie wprowadzają stricte nowych funkcji, jedynie adaptują zagospodarowanie 

obecne i zmieniają proporcje pomiędzy ustalonym dotychczasowo przeznaczeniem terenu. Złożoność 

antropogenicznego wpływu na środowisko, a także kompleksowej mozaiki systemów ekologicznych 

utrudnia predykcję i ocenę wszystkich możliwych oddziaływań. Wśród podstawowych skutków 

realizacji projektu będzie można mówić o przekształceniach powierzchni ziemi oraz modyfikacji emisji 

komunikacyjnej (potencjalne uruchomienie nowych źródeł emisji). 

Powierzchnia ziemi 
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Bezpośrednie negatywne oddziaływanie na powierzchnie ziemi i tym samym współtworzące ją 

komponenty środowiska przyrodniczego - gleby, rzeźbę oraz powierzchniowe utwory geologiczne 

należy przewidywać dla szeregu prac podejmowanych w czasie działań powodujących zniszczenie 

profilu glebowego na określonej powierzchni (np. w związku z posadowieniem obiektów budowlanych). 

Nieuniknione przy pracach ziemnych jest przemieszczanie znacznych ilości mas gruntu i w 

konsekwencji zmiany ukształtowania powierzchni terenu. Dodatkowo wszelkie prace ziemne wiązać 

będą się z usunięciem warstwy próchnicznej, co spowoduje przerwanie procesu glebowego. Ponowne 

wykorzystanie ziemi próchniczej będzie pozytywnym, częściowo rekompensującym wprowadzane 

zmiany, aspektem niezbędnych działań inwestycyjnych. Bezpośrednie, mało korzystne oddziaływanie 

prognozowane jest dla realizacji infrastruktury komunikacyjnej związanej z ubytkiem powierzchni 

biologicznie czynnych zajętych pod utwardzone powierzchnie. Czas oddziaływania, równoznaczny z 

czasem prowadzenia prac budowlanych, należy uznać za krótkoterminowy. Jednak skutki 

bezpośredniego wpływu na powierzchnię ziemi będą trwałe. Możliwość przywrócenia pierwotnych 

warunków gruntowych, w tym także siedliskowych nie zaistnieje w sposób naturalny i będzie związana 

jedynie z pracami rekultywacyjnymi. Wprowadzenie funkcji nierolniczych wymagać będzie m.in. 

obniżenia zwierciadła wody gruntowej, poprzez zwiększenie odwodnienia polderu lub przez 

podniesienie poziomu terenu. Zmiany te spowodują przekształcenia gleb, łącznie z ich całkowitym 

zniszczeniem. 

Wody powierzchniowe i podziemne  

Ilość powstających ścieków bytowo-gospodarczych na terenach zabudowy zagrodowej czy usługowej 

uzależniona będzie od ilości osób zamieszkałych i zatrudnionych oraz od prowadzonej formy 

działalności. Ogólne ustalenia dotyczące gospodarki wodno – ściekowej (szczelne zbiorniki 

bezodpływowe, docelowa kanalizacja) wprowadzają pozytywne, długotrwałe minimalizowanie 

szkodliwości wytwarzanych ścieków służące ochronie wód powierzchniowych jak i podziemnych. 

Założeniem takiej oceny jest uwzględnienie w realizacji działań unieszkodliwiających ścieki istniejących 

warunków gruntowo – wodnych terenu opracowania oraz stanu zagospodarowania. 

Ze względu na przekształcenia powierzchni terenu (zabudowa, drogi, powierzchnie utwardzone) 

ograniczające powierzchnię infiltracyjną, mały obieg wody ulegnie swoistym modyfikacjom, których 

intensywność i czas trwania są trudne do przewidzenia. Długoterminowy, pośredni wpływ na stan 

chemiczny, biologiczny czy ekologiczny wód powierzchniowych będących odbiornikiem może być 

powodowany przez dopływ do nich oczyszczonych wód zużytych przy obsłudze funkcji terenu. W 

związku z adaptacją dotychczasowego zainwestowania nie przewiduje się wzrostu zapotrzebowania na 

wodę w stosunku do stanu istniejącego.  

Wskazane jest także tworzenie warunków zatrzymania wód deszczowych w miejscu ich opadania, 

ograniczając ilość wód odprowadzanych do odbiorników oraz zagospodarowanie wód opadowych na 

potrzeby technologiczne.  

Możliwość powstania zagrożeń dla wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu będzie 

minimalizowana poprzez ustalenia planu, przy założeniu właściwego funkcjonowania wszystkich 

elementów planowanego systemu unieszkodliwiania ścieków sanitarnych, a także zachowania wszelkich 

środków ostrożności w przypadku stosowania jakichkolwiek środków toksycznych. W związku z 

lokalizacją terenu opracowania na terenach depresyjnych, w zastosowywanych rozwiązaniach 

gospodarki ściekami, szczególną uwagę należy zwrócić na specyficzne warunki gruntowo – wodne 

(m.in. wysoki poziom wód gruntowych, gęsta sieć rowów melioracyjnych). 

Powietrze  
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Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych w okresie realizacji przedsięwzięć uzależniona będzie w 

głównej mierze od rodzaju wykonywanych prac budowlanych. Emisja zanieczyszczeń będzie 

generowana przez pojazdy budowlane zasilane silnikami spalinowymi, które będą wykorzystywane 

podczas ciężkich prac budowlanych związanych ze zdjęciem warstwy gleby oraz przygotowaniem 

podłoża pod budowę. Emisja pochodząca z czynności prowadzonych na etapie prac budowlanych ze 

względu na krótkotrwały charakter nie powinna wpłynąć w sposób istotny na pogorszenie warunków 

aerosanitarnych w sąsiedztwie terenu przeznaczonego pod inwestycje. 

Powiązania oddziaływań realizacji nowych działań inwestycyjnych, związanych z zabudową oraz 

funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, powodujących zanieczyszczenia powietrza (ruch 

pojazdów) mogą posiadać skumulowany charakter. Wpływy te zaznaczać będą się w lokalnych, 

potencjalnych zmianach jakości powietrza.  

Ustalone przeznaczenie terenu może prowadzić do zwiększenia ilości źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza, przede wszystkim w związku z poszerzeniem terenów komunikacyjnych. Choć nadal 

głównym emitorem pozostanie droga krajowa nr 22.  

Problem zanieczyszczeń energetycznych, związanych z ogrzewaniem obiektów, przy założeniu 

podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł energii, co 

wynika z zapisów projektu, będzie niwelowany.  

Uwzględniając stan aerosanitarny Elbląga oraz korzystne warunki przewietrzania na obszarze planu, 

uciążliwości wynikające z emisji zanieczyszczeń powietrza będą ograniczone.  

Klimat  

Realizacja projektu planu nie przyczyni się do negatywnych zmian klimatycznych na przedmiotowym 

terenie ani w jego otoczeniu. Adaptowane i projektowane funkcje użytkowania nie należą do znacząco 

niekorzystnie oddziałujących na stan klimatu. Możliwość wykorzystywania do ogrzewania budynków 

źródeł energii o ograniczonej emisji zanieczyszczeń powietrza należy oceniać jako korzystne 

oddziaływanie o długotrwałym, bezpośrednim (lokalnie) i pośrednim (globalnie) charakterze. 

Pośredni wpływ na cechy topoklimatu będzie miało funkcjonowanie zabudowy ze sztucznym źródłem 

ciepła, o większej pojemności cieplnej w stosunku do powierzchni pokrytej roślinnością, a także 

tworzenie związanych z zabudową i infrastrukturą komunikacyjną stref ograniczonej infiltracji. 

W odniesieniu do klimatu akustycznego realizacja projektowanego zagospodarowania może 

bezpośrednio średnioterminowo oddziaływać na lokalne zmiany jakości klimatu akustycznego (działania 

inwestycyjne w obrębie danych działek, ruch samochodowy, hałas eksploatacyjny).  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, związanego z koniecznością prowadzenia prac budowlanych i 

montażowych, do środowiska przenikał będzie hałas od maszyn i urządzeń budowlanych np. spychacz 

gąsienicowy bądź kołowy, koparka, ciężarówki (hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń 

kształtuje się na poziomie 70-78 dB). Wykorzystywanie zmieniających się rodzajów i ilości źródeł 

hałasu w trakcie prac realizacyjnych wpływać będzie na zmienność hałasu. Wstępne etapy prac (roboty 

ziemne) wiążą się z pracą ciężkiego sprzętu, etapy późniejsze – z pracą lżejszych, z reguły cichszych 

urządzeń. Zatem ze względu na rodzaj stosowanego sprzętu okresami największej emisji hałasu będą 

etapy prac ziemnych oraz prac budowlanych i montażowych.  

Oddziaływanie akustyczne etapu eksploatacji związane będzie głównie z ruchem pojazdów, a także z 

funkcjonowaniem urządzeń. Oddziaływanie takie jest długookresowe lecz odwracalne, tj. ustające po 

zaprzestaniu funkcjonowania inwestycji, a przy tym nie powinno mieć ponadnormatywnego wpływu na 

otoczenie przy założeniu respektowania stosownych prawnych ustaleń ograniczających. 

Obligatoryjne jest przestrzeganie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku przez planowane przedsięwzięcia. Przy realizacji projektowanych 
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zamierzeń inwestycyjnych zaliczonych do kategorii usługowej i produkcji rolniczej istotne może być 

stosowanie zabiegów technologicznych i organizacyjnych ograniczających potencjalne emisje związane 

z danymi przedsięwzięciami. Oczywista jest także konieczność rezygnacji z przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

Zakładając, że emisja hałasu do środowiska odbywać się będzie w porze dziennej (od godziny 6:00 

do godziny 22:00), a hałas powodowany przy realizacji danych inwestycji nie będzie powodować 

przekroczeń wartości dopuszczalnych poza terenem, do którego prowadzący działania posiada tytuł 

prawny, nie przewiduje się istotnego pogorszenia istniejącego klimatu akustycznego w obrębie danego 

terenu.  

Interakcje związane z hałasem eksploatacyjnym i komunikacyjnym oraz zanieczyszczeniami 

komunikacyjnymi mogą zachodzić średnioterminowo w zależności m.in. od natężenia ruchu na trasach 

komunikacyjnych i w obrębie terenu danej inwestycji. Ograniczenia wystąpienia niekorzystnego wpływu 

hałasu normowane są przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. 2014, poz. 112). 

Biocenoza  

Działania takie jak: poruszanie się maszyn budowlanych, magazynowanie materiałów, niwelacja 

terenu i prace ziemne, usuwanie drzew i krzewów, ewentualne niekontrolowane wycieki substancji 

ropopochodnych z maszyn i urządzeń do gruntu, będą powodować bezpośrednie zmiany i utratę siedlisk 

flory i fauny. Adaptowanie i tworzenie terenów zieleni naturalnej zniweluje w pewnym stopniu 

poniesione straty w powierzchniach biologicznie czynnych . 

Czas oddziaływania prac inwestycyjnych należy uznać za krótkookresowy (początkowy okres 

budowlany), jednak skutki bezpośredniego wpływu na siedliska roślin i zwierząt należy traktować jako 

trwałe. Funkcjonowanie zabudowy będzie powodować podwyższanie stopnia synatropizacji roślinności. 

Zabudowa i utwardzenia terenu wiąże się z brakiem możliwości spontanicznego powrotu roślinności 

(oprócz eurytopowych gatunków flory ruderalnej i sztucznych nasadzeń zieleni).  

Charakter skumulowany będzie miało oddziaływanie ruchu samochodów obsługujących dany teren i 

poruszających się po lokalnych trasach komunikacyjnych. Funkcjonowanie terenów inwestycji w pewien 

sposób ograniczy obszarowo możliwość rozwoju naturalnego potencjału twórczego środowiska w 

aspekcie roślinności potencjalnej i siedlisk przyrodniczych. Chociaż należy wziąć pod uwagę fakt 

istniejącego znacznego stopnia antropizacji danych terenów, stanowiących grunty pokryte roślinnością 

synantropijną podlegającą działaniom gospodarki rolnej. Zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 

z zadrzewieniami, w tym także na terenach zabudowanych oraz respektowanie zapisów ochronnych są 

ustaleniami korzystnymi dla środowiska przyrodniczego w obrębie przedmiotowego terenu. 

Pozytywnym aspektem byłoby wprowadzenie zadrzewień izolacyjnych z uwzględnieniem gatunków 

rodzimych, typowych dla lokalnych fitocenoz. 

Interakcje realizacji ustaleń planu ze środowiskiem przyrodniczym będą związane ze stanem 

różnorodności biologicznej. Zajęcie części terenów pod zabudowę oraz infrastrukturę komunikacyjną w 

pierwszym etapie prac wiąże się z nieuniknioną degradacją istniejących elementów środowiska, w tym 

przekształceniu ulegnie istniejące siedlisko przyrodnicze (gleby, zadrzewienia, flora, fauna). Zabudowa 

wraz z poszerzeniem infrastruktury komunikacyjnej skutkować może zwiększeniem stopnia izolacji i 

fragmentacji populacji gatunków, ograniczając równocześnie potencjał biotyczny na danym terenie.  

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych może wiązać się z potencjalnymi zakłóceniami 

dotychczasowego przemieszczania się gatunków zwierząt, zasiedlaniem obszaru przez obce gatunki 

inwazyjne, co z kolei łączyć się będzie z potencjalnymi zmianami składu lokalnej flory lub fauny. 

Pozytywne, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, długotrwałe oddziaływanie można przypisać 
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założeniom projektu dotyczącym funkcjonowania terenów zieleni naturalnej i ochrony wód 

powierzchniowych.  

Zasoby naturalne  

Zasoby naturalne dotyczą przede wszystkim potencjału agroekologicznego oraz zasobów wód. Jako 

pozytywny środowiskowo aspekt ustaleń, korzystnie wpływający na potencjał ekologiczny i jakość wód 

powierzchniowych i podziemnych, można uznać zapisy tyczące się zakazu odprowadzania 

nieoczyszczanych wód opadowych i realizacji gospodarki ściekowej wyłącznie na zasadach 

dopuszczonych prawem. Pożądany byłby także obowiązek stworzenia warunków retencji wód 

deszczowych i ich wykorzystania do celów przeciwpożarowych, podlewania zieleni i utrzymania 

czystości na terenach zabudowanych, czy w procesach technologicznych. Istotne jest także 

przeprowadzenie ustalenia indywidualnego, na podstawie badań geologicznych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, warunkującego budowę planowanych przedsięwzięć, warunki lokalizacyjne, rozwiązania 

konstrukcyjne, potrzebę prowadzenia i ewentualne obowiązki w zakresie monitoringu lokalnego 

zasobów środowiska naturalnego. Pozytywne w aspekcie ochrony zasobów naturalnych jest 

kształtowanie powierzchni biologicznie czynnych, w tym zadrzewień. 

Zabytki i dobra materialne, krajobraz 

Realizacja ustaleń planu nie wpłynie negatywnie na zabytki czy dobra materialne. Chociaż w wyniku 

realizacji danych kierunków zagospodarowania nieuniknione stają się zmiany lokalnego krajobrazu 

kulturowego. Ze względu na ujęcie w projekcie planu obligatoryjności przestrzegania zasad 

postępowania na obszarach objętych strefą konserwatorskiej ochrony, zgodnie z ustaleniami kierunków 

zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy – miasta Elbląg i w związku z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2014, poz. 1446 z późn. zm.), nie prognozuje się negatywnego 

wpływu ustaleń na zabytki. 

Przy założeniu przyjęcia określenia dobro materialne jako zainwestowanie kubaturowe, infrastruktura 

techniczna i komunikacyjna, teren opracowania nie jest reprezentowany przez znaczący wskaźnik 

ilościowy takich dóbr. Postulowany rozwój funkcji zagrodowej i usługowej oraz rozbudowa 

infrastruktury technicznej (sieć energetyczna, telekomunikacyjna) i komunikacyjnej korzystnie wpłynie 

na zasobność danego obszaru, jak i obszaru miasta, w dobra materialne. 

Funkcjonowanie powierzchni biologicznie czynnych wpłynie pozytywnie na wzrost lokalnych 

walorów przyrodniczych danej jednostki krajobrazowej. Obecność zabudowy oraz elementów 

infrastruktury komunikacyjnej powoduje zmiany w krajobrazie, których obiektywne wartościowanie 

sprawia trudności. Wpłynie ona z pewnością na dotychczasowe postrzeganie danej jednostki 

krajobrazowej i spowoduje jej dalszą antropizację w granicach i w otoczeniu obszaru opracowania. 

Oddziaływanie wizualne na lokalny krajobraz kulturowy będzie długookresowe wynikające z czasu 

funkcjonowania przedsięwzięcia, ale jednocześnie częściowo odwracalne, w związku z możliwą 

rozbiórką obiektów po okresie funkcjonowania. 

Oddziaływanie na krajobraz postrzegany z wiejskich jednostek osadniczych i głównych tras 

komunikacyjnych związane z obniżeniem walorów wizualnych krajobrazu kulturowego ocenia się jako 

lokalne i mało istotne, ze względu na znacząco zantropizowany charakter terenów otaczających obszar 

inwestycji. Finalny efekt zmian w krajobrazie będzie zależał od przyjętych form i standardów 

zagospodarowania, jakości wykonania zabudowy, a także typu zielni towarzyszącej.  

Ludzie  
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Wpływ ustaleń funkcjonalno – przestrzennych, zawartych w zapisach planu, na ludzi wiąże się z 

funkcją zagrodową, usługową i komunikacyjną. Ustalenia planu odnoszące się do wymienionych funkcji 

ze względu na możliwość materialnej poprawy warunków życia oceniane są korzystnie. Mało pozytywny 

charakter oddziaływań ma potencjalny, lokalny wzrost hałasu i zanieczyszczeń powietrza wynikających 

przede wszystkim z działań inwestycyjnych i towarzyszących funkcji komunikacyjnych.  

Okresowo zwiększony ruch pojazdów obsługujących plac budowy w porze dnia, ze względu na 

położenie inwestycji ocenia się jako chwilowy i nieuciążliwy dla okolicznych mieszkańców. 

Oddziaływania w fazie budowy będą zatem miały charakter przejściowy i po zakończeniu prac nie będą 

odczuwalne. W trakcie budowy mogą wystąpić zagrożenia dla pracowników związane z typowymi 

pracami budowlanymi oraz z sytuacjami awaryjnymi.  

W trakcie eksploatacji muszą zostać spełnione wymogi stosowania odpowiednich zabezpieczeń 

wynikające z przepisów BHP i przeciwpożarowych, a także wymagania dotyczące ochrony interesów 

osób trzecich obejmujące w szczególności ochronę przed hałasem oraz obniżeniem wartości 

krajobrazowych. 

Zaleca się, aby uciążliwości związane z hałasem eliminować poprzez odpowiednią lokalizację 

obiektów emitujących hałas, z zachowaniem odległości od budynków, w których przebywają ludzie. 

Zaleca się też wprowadzenie pasów zadrzewień jako naturalnej bariery akustycznej. Wskazane jest 

podejmowanie wszelkich możliwych działań ochronnych przed czynnikami uciążliwymi na każdym 

etapie inwestycyjnym. 

Przy założeniu dotrzymania obowiązujących norm w zakresie emisji m.in. hałasu czy pól 

elektromagnetycznych planowane inwestycje nie powinny stanowić czynnika zagrażającego zdrowiu lub 

życiu ludzi przebywających na danym terenie. 

Korzystny, długoterminowy wpływ na ludzi będzie miało stosowanie szczelnych zbiorników na 

ścieki, szczelne magazynowanie substratów i produktów ze względu na ochronę wód podziemnych 

stanowiących zasoby wód pitnych. Przy założeniu spełnienia nadrzędnych norm tyczących się 

dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku i ochrony przed nim oraz okresowości wzmożonego 

ruchu transportowego, nie jest prognozowany długoterminowy, skumulowany charakter oddziaływań, 

jakimi są emisja hałasu eksploatacyjnego i komunikacyjnego na terenach danych funkcji. 

Formy ochrony przyrody  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 40 m od formy ochrony przyrody jakim jest 

Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno. Ze względu na oddalenie oraz lokalny charakter 

wprowadzanych zmian, zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia jak i w czasie funkcjonowania, 

sąsiadujące obszary chronionego krajobrazu utrzymają funkcję korytarza ekologicznego i krajobrazu o 

zróżnicowanych ekosystemach.  

 



31 

13. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu oraz mające na 

celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem umożliwiającym realizację 

strategicznej polityki przestrzennej. Jest ona wynikiem oczekiwań mieszkańców gminy oraz ofertą dla 

potencjalnych inwestorów zewnętrznych, którzy mogą przyspieszyć rozwój społeczny i gospodarczy. W 

świetle tego wydaje się być oczywiste, że ustalenia projektu muszą wprowadzać zmiany w zakresie 

funkcji i zagospodarowania danego terenu.  

Alternatywnym rozwiązaniem, do tych jakie zostały przyjęte w projekcie planu, jest utrzymanie 

dotychczasowo ustalonych kierunków zagospodarowania i ograniczenie rozwoju funkcji zagrodowej i 

usługowej. Przyjęcie takiego rozwiązania jednak ograniczyłoby szanse rozwojowe gminy. Bez wątpienia 

spotkałoby się to z dezaprobatą lokalnej społeczności i inwestorów. Jest zatem mało prawdopodobne, 

aby zyskał akceptację dokument, który eliminuje gminę z konkurencji o nowe inwestycje i miejsca 

pracy. W świetle tych rozważań kompromisowym może być modyfikacja szczegółowych rozwiązań, 

uwzględniająca ustalenia ograniczające ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze mogące powstać w wyniku realizacji projektu. 

Projekt zawiera ustalenia ograniczające opierające się na zasadach ochrony środowiska stanowionych 

przez stosowne ustawy i rozporządzenia, a których kwestie poruszono w niniejszej prognozie. Nie 

prognozuje się negatywnego oddziaływania na funkcjonowanie i integralność systemu przyrodniczego 

miasta w wyniku realizacji rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu. Utrzymana zostaje 

przyrodnicza funkcja korytarza ekologicznego doliny rzek Fiszewka i Elbląg, zaś wpływ na pobliskie 

obszary Natura 2000 nie będzie odbiegał od dotychczasowego. 

Mając na celu dalszą minimalizację negatywnych wpływów w prognozie wskazuje się na istotność 

wdrożenia następujących działań ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko: 

 prowadzenie prac inwestycyjnych poza okresem lęgowym ptaków i poza okresem rozrodczym 

płazów, gadów i ssaków, czyli w okresie wrzesień – połowa marca. Prace inwestycyjne powinny 

przebiegać w czasie dnia; 

 respektowanie w zagospodarowaniu przestrzennym zasady prewencji i przezorności w myśl art. 

6 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z 

późn. zm.); 

 włączenie w pożądaną z punktu ekologicznego formę przeprowadzenia inwestycji i realizowania 

działalności zasadę najlepszych dostępnych technik (zgodnie z ustawą Prawo ochrony 

środowiska); 

 zachowanie wskaźników dopuszczalnej pojemności obiektów i urządzeń oraz akceptację 

fizycznych i przestrzennych ograniczeń obszaru; 

 utrzymanie optymalnych warunków funkcjonowania placu budowy, rozumianych m.in. jako 

sprawny sprzęt techniczny, gospodarowanie powstającymi odpadami niepowodujące 

zanieczyszczeń wód i gruntu, minimalizację robót powodujących znaczny wzrost zanieczyszczeń 

emitowanych do atmosfery, hałasu i ruchliwości na terenach eksploatowanych, zastosowania 

urządzeń o niskim poziomie mocy akustycznej; 

 podejmowanie wszelkich możliwych działań ochronnych przed emisją czynników uciążliwych i 

szkodliwych na każdym etapie inwestycyjnym pomimo, że w niektórych przypadkach wiązać się 

one mogą z koniecznością rezygnacji z danego rodzaju planowanego zainwestowania; 

 kompensacja potencjalnych strat przyrodniczych spowodowanych realizacją zadań 

inwestycyjnych poprzez tworzenie zieleni z udziałem gatunków autochtonicznych, 

wykorzystanie aktywnej biologicznie warstwy gleby do tworzenia terenów zielonych; 
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 ograniczanie powstawania terenów utwardzonych do niezbędnego minimum (tereny 

dopuszczone do ruchu kołowego); 

 przyjęcie rozwiązań technicznych związanych z odwodnieniem terenu, które nie będą 

powodować zmian stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; 

 zabezpieczenie wód powierzchniowych przed zasypaniem w wyniku prowadzonych prac 

ziemnych oraz przed przenikaniem zanieczyszczeń spływających z terenu budowy (np. wycieki z 

maszyn, wypłukiwanie materiałów budowlanych); 

 tworzenie nowych nasadzeń zieleni wysokiej w strefie obszarów bezpośrednio sąsiadujących z 

drogami z zastosowaniem rodzimych gatunków odpornych na zanieczyszczenia atmosfery jako 

naturalnej bariery akustycznej, bariery w rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń pochodzących z 

emisji liniowej; 

 uwzględnienie miejsca bezpiecznego magazynowania odpadów w trakcie realizacji i eksploatacji 

danych przedsięwzięć; 

 prowadzenie zarówno na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym selekcji odpadów, by 

umożliwić prawidłowe ich unieszkodliwianie i przetwarzanie; 

 prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej związanej z podczyszczaniem oraz szczelnym 

magazynowaniem wytwarzanych ścieków i ich unieszkodliwianiem w oczyszczalni ścieków oraz 

uwzględnienie obligatoryjności funkcjonowania urządzeń oczyszczających wody deszczowe; 

 stworzenie warunków retencji wód opadowych i wykorzystanie ich na potrzeby eksploatacji i 

nawadniania terenów zielonych danych funkcji. 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń i wpływu na środowisko w cyklach np. 

rocznych. W ramach przeprowadzanych badań monitoringowych należy uwzględniać wszystkie 

elementy środowiska przyrodniczego. Szczególnie należy kontrolować sposób realizacji zaleceń 

dotyczących gospodarki ściekowej i odpadowej określonych w przedmiotowym projekcie planu. 

Konsekwentna realizacja określonych w projekcie ustaleń prośrodowiskowych może zapewnić 

dotrzymanie standardów jakości środowiska. Ogólny stan środowiska będzie monitorowany w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki będą prezentowane corocznie w Raportach, które 

wydawane są w formie ogólnodostępnych publikacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska. Systematyczny monitoring podstawowych elementów środowiska tj. powietrze, gleba, 

wody powierzchniowe i podziemne pozwoli ocenić tendencje zmian środowiska oraz kierunki jego 

ochrony. 

Monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na 

środowisko powinien polegać np. na analizie i ocenie stanu poszczególnych komponentów środowiska w 

oparciu o wyniki pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska odnoszących 

się do obszaru opracowania oraz na kontroli i ocenie zgodności wyposażenia terenu w infrastrukturę 

techniczną z ustaleniami przyjętego dokumentu (m.in. w kwestii podłączenia obiektów, np. do sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, zachowania stosownych parametrów urządzeń). 

15. Podsumowanie. 

Z realizacją projektu planu będą wiązać się nieuniknione zmiany przyrodniczo - krajobrazowe. 

Głównym bezpośrednim skutkiem ingerencji w struktury przyrodnicze jest utrata terenów biologicznie 

czynnych przekształconych pod funkcje komunikacyjne. 
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Ingerencje w struktury przyrodnicze, związane z etapem inwestycyjnym posiadają niekorzystny, 

często kumulujący się charakter. Etap inwestycyjny będzie ograniczony przestrzennie do terenów 

wyznaczonych jako obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Oddziaływanie etapu funkcjonowania ustaleń projektu planu cechować będzie względne, w zależności 

od istoty podejmowanych działań, natężenie i okres oddziaływania. 

Projekt zakłada docelowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej skierowującej ścieki do 

oczyszczalni, przez co umożliwi minimalizację negatywnego oddziaływania związanego z 

wytwarzaniem ścieków. 

Uciążliwości dla środowiska występujące na etapie eksploatacji terenu (przekształcenia litosfery, 

hałas, modyfikacje lub ubytek powierzchni biologicznie czynnych, zmiany warunków siedliskowych), 

przy stosowaniu się do stosownych wytycznych zawartych w aktach prawnych wyższego rzędu oraz 

specjalistycznych dokumentach metodycznych, nie powinny pogarszać w znaczący sposób stanu 

środowiska. 

Zachowane w ustaleniach projektu nadrzędne zasady ochrony środowiska przyrodniczego, 

wynikające z aktów prawa, ale także z uwzględnienia lokalnych warunków przyrodniczych, kształtują 

podstawę zrównoważonego gospodarowania dla realizacji pożądanych funkcji zagospodarowania 

przestrzennego.  

Ustalenia projektu ocenione zostały jako: 

- pozytywne (dotyczące zachowania, kształtowania i ochrony istniejących wartościowych elementów 

środowiska naturalnego); 

- neutralne, adaptujące istniejące zagospodarowanie, których skala potencjalnych zagrożeń nie 

odbiega od dotychczasowych. 

- wywierające wpływ na elementy środowiska przyrodniczego (z niekorzystnie ocenianym ubytkiem 

powierzchni biologicznie czynnych i modyfikacją siedliskową na terenach funkcji zagrodowej i 

usługowej); 

- dotyczące przedsięwzięć komunikacyjnych o mało korzystnym wpływie na środowisko 

przyrodnicze w aspekcie ubytku powierzchni biologicznie czynnych. 

16. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Celem opracowania jest prognostyczne określenie potencjalnego oddziaływania na środowisko 

realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe 

Uwzględniając ustalenia projektu dotyczące zasad ochrony środowiska, zasad zagospodarowania oraz 

dane przyrodnicze dokonano oceny realizacji planu na środowisko.  

Stosując się do wytycznych Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), w prognozie zawarte zostały działy 

wyszczególnione w spisie treści dokumentu. 

Ocena zawiera opis środowiska przyrodniczego danego terenu, uwzględniający jego podstawowe 

cechy takie jak: rzeźba terenu, budowa geologiczna, gleby, warunki wodne, roślinność, klimat lokalny i 

potencjalne zagrożenia. Podkreślone zostało sąsiedztwo form ochrony przyrody (obszar chronionego 

krajobrazu Jeziora Drużno w odległości co najmniej ok. 40 m; rezerwat przyrody Zatoka Elbląska ok.8 

km; rezerwat Ujście Nogatu ok. 14 km, rezerwat Jezioro Drużno ok. 400 m; obszary Natura 2000 ok. 40 

m). Dokonano również oceny projektu w przypadku realizacji planu i jej braku. Określono ustalenia 

projektu planu jako korzystne, neutralne oraz wywierające wpływ na elementy środowiska 
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przyrodniczego. Opisany został stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem z uwzględnieniem flory i fauny przedmiotowego terenu. 

Zawarto w opracowaniu opis celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz sposobów, w jakich te cele zostały uwzględnione. 

Poddano ocenie wpływ ustaleń na funkcjonowanie Obszarów Chronionego Krajobrazu. 

Scharakteryzowano możliwe do zaistnienia rodzaje oddziaływań (oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na środowisko, a także na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 lub stwierdzono brak znaczących oddziaływań. Uwzględniono w treści dokumentu 

rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, a także podkreślono słuszność dodatkowej minimalizacji niekorzystnych 

oddziaływań. W treści opracowania uwzględniono także wskazania Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu. 
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Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych  

do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko  
 

 

 

 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, 831, 961, 1250, 1579) składam oświadczenie, że spełniam 

wymagania ustawowe dotyczące kwalifikacji, o których mowa w art. 74a ust. 2 ww. Ustawy.  

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

mgr Aneta Wojtaszek 
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Elbląg, dn. ………….. 2018 r. 
 

UZASADNIENIE 
wynikające z art. 42 pkt 2 oraz 

PODSUMOWANIE 
wynikające z art. 55 ust.3 

ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 

U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka - południe w 

Elblągu przyjętego Uchwałą Nr ………………….. Rady Miejskiej 

z dnia ………..….. 2018 r. 

1. Informacje o sposobie wykorzystania ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko dotyczącej projektu przedmiotowego planu. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony został wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko (zwaną dalej Prognozą) z zachowaniem proceduralnych 

wymogów określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (SOOŚ) wymaganej art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prognoza została sporządzona w oparciu o wymogi wynikające z przepisów art. 51 cytowanej 

wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…). Zakres i stopień szczegółowości 

Prognozy uzgodnił: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, pismem nr WSTE.411.30.2015.GK z 

dnia 16.07.2015 r;  

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu pismem ZNS – 430/16/1/2015 z dnia 

14.07.2015 r. 

W Prognozie przedmiotem przeprowadzonej analizy i wynikającej z niej diagnozy były 

przewidywane przekształcenia środowiska przyrodniczego wynikające z realizacji projektowa-nych 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia projektu planu wpisują się w założoną w celach rozwojowych gminy aktywizację 

społeczną i gospodarczą. Z realizacją projektu planu będą wiązać się nieuniknione zmiany 

krajobrazowe oraz zmiany przyrodnicze. Głównym bezpośrednim skutkiem ingerencji w struktury 

przyrodnicze będzie zmniejszenie terenów biologicznie czynnych zajętych pod nowe inwestycje 

budowlane. 

Ingerencje w struktury przyrodnicze, związane z etapem inwestycyjnym (realizacja obiektów 

trwale łączących się z gruntem) będą posiadały niekorzystny, często kumulujący się charakter. 

Jednak etap inwestycyjny będzie ograniczony przestrzennie do terenów budowy, a jego oddziały-

wanie cechować będzie znaczne natężenie i względnie krótki okres oddziaływania. Rozłożona w 

czasie realizacja przedsięwzięć budowlanych przyczyni się do czasowego i przestrzennego 

ograniczenia niekorzystnych wpływów etapu inwestycyjnego. Skala potencjalnych zmian pozostanie 

w korelacji ze skalą dokonanych przekształceń. 
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Uciążliwości dla środowiska występujące na etapie zagospodarowania terenu (przekształcenia 

litosfery, hałas, ubytek powierzchni biologicznie czynnych), przy stosowaniu się do wytycznych 

zawartych w ustaleniach planu, nie powinny pogarszać w znaczący sposób stanu środowiska. 

Projekt zakłada docelowe funkcjonowanie infrastruktury technicznej związanej z systemem 

kanalizacji sanitarnej skierowującej ścieki do oczyszczalni, przez co umożliwiona zostanie 

minimalizacja negatywnego oddziaływania związanego z wytwarzaniem ścieków. 

Ogólna analiza potencjalnego oddziaływania skutków przekształceń związanych z realizacją 

planu, przy założeniu podjęcia działań ograniczających wszelkie negatywne oddziaływania, 

wskazuje na to, że nie będą one stanowić zagrożenia dla zasobów i walorów środowiska 

przyrodniczego oraz zdrowia ludzi, zarówno w granicach planu, jak i na obszarach sąsiednich. Przy 

spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska, 

projekt nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Zastosowanie 

wszystkich zaleceń zawartych w projekcie oraz Prognozie, w tym szczególnie z zakresu ochrony 

środowiska będzie gwarantem ograniczenia do minimum negatywnych wpływów planowanych 

kierunków zagospodarowania na środowisko.  

W obszarach objętych planem nie przewiduje się bezpośrednich znaczących negatywnych 

oddziaływań na formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 2000 (w min. oddaleniu o ok. 

400 m). Z tego względu przyjęte w projekcie planu rozstrzygnięcia nie wymagały wykonania 

wariantów alternatywnych. 

2. Informacja o sposobie wykorzystania opinii właściwych organów ochrony środowiska, o 

których mowa w art. 57 i 58. 

W ramach SOOŚ do projektu miejscowego planu wpłynęły opinie: 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21.03.2016 r. (pismo znak: 

WSTE.410.6.2016.GK) – Organ opiniuje pozytywnie projekt miejscowego planu w zakresie 

ochrony środowiska; 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu pismem ZNS.4450.3.2016.MJ1 

z dnia 07.03.2016 r. - Organ informuje o konieczności uzupełnienia i korekty przedłożonej 
dokumentacji; 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu pismem ZNS.4450.3.2016.MJ2 
z dnia 09.05.2016 r. - Organ opiniuje projekt miejscowego planu pozytywnie z uwagami. 

Na podstawie opinii i uzgodnień dokonano stosownych zapisów odnoszących się do 

zagospodarowania terenu i ochrony przyrody w granicach planu zarówno w projekcie planu 

miejscowego jak i w prognozie oddziaływania na środowisko.  

3. Informacja o sposobie wykorzystania zgłoszonych uwag i wniosków. 

W toku przeprowadzonych czynności proceduralnych związanych z udziałem społeczeństwa 

rozpatrzono wnioski wniesione po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu oraz uwagi 

wniesione na etapie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z Prognozą. 

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ukazało się ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta 

Miasta Elbląg z dnia 21.11.2014 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Elblągu Uchwały nr 

XXXII/945/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu i możliwości składania 
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wniosków do w/w planu.  

Na etapie przystąpienia do sporządzania projektu planu wpłynęło 7 odpowiedzi od organów, 

które stanowiły 5 wniosków. W wyniku rozpatrzenia uwzględniono wszystkie wnioski.  

Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ukazało się ogłoszenie i obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.05.2016 

r. o terminie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko oraz informujące o terminie dyskusji publicznej i sposobie 

składania uwag. Ogłoszenie ukazało się w prasie, obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. Dyskusja 

publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 14 czerwca 2016 r. W 

wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi do projektu. 

4. Informacja o wynikach postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

Zgodnie z Prognozą ustalenia miejscowego planu nie będą powodowały oddziaływania 

transgranicznego, a w związku z tym nie zaistniały przesłanki do przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

5. Informacja o metodach i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

W odniesieniu do planowanej w miejscowym planie zmiany zagospodarowania terenu 

zaproponowano, by analizę skutków realizacji ustaleń tego dokumentu wykonywać w ramach prac 

wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Zalecane jest monitorowanie skuteczności 

gospodarki ściekowej i odpadowej oraz poziomu hałasu, a także skuteczności ochrony wód i 

gruntów. 

Należy analizować i oceniać stan poszczególnych komponentów środowiska w oparciu o wyniki 

pomiarów uzyskanych w ramach państwowego monitoringu środowiska odnoszących się do obszaru 

opracowania oraz kontrolować i oceniać zgodność wyposażenia terenu w infrastrukturę techniczną z 

ustaleniami przyjętego dokumentu (m.in. w kwestii podłączenia obiektów do sieci kanalizacyjnej, 

zachowania stosownych parametrów urządzeń). Analizy winny być wykonane co najmniej raz roku. 

Informacje gromadzone w ramach monitoringu pozwolą podjąć właściwe działania w przypadku 

stwierdzenia negatywnego wpływu na stan środowiska czy życie ludzi. Zakres i częstotliwość 

pomiarów będzie wynikać z procesów technologicznych i rodzaju inwestycji, które zostaną 

zlokalizowane w terenie opracowania w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego.  

6. Ponowienie procedury  

1) W wyniku skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego oraz rozstrzygnięcia WSA w Olsztynie 

wprowadzono zmiany do projektu uchwały: 

a) usunięto z mapy teren powierzchniowych wód morskich zmieniono w to miejsce 

wprowadzono teren powierzchniowych wód śródlądowych, 

b) usunięto z projektu uchwały dopuszczenie (na terenach nie wyznaczonych w planie) budowy 

sieci i budowli infrastruktury na obszarze planu w tym na terenach rolnych i zieleni naturalnej.  

2) Poprawiony projekt uchwały wraz z rysunkiem planu - z załącznikiem nr 1 oraz prognozą 
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oddziaływania na środowisko ustaleń planu (tekst + mapa) przesłano dnia 5 września do 

ponownego uzgodnień i opiniowania. 

Dnia 30 października 2017 r. zakończono proces uzgadniania i opiniowania projektu planu. 

W wyniku uzgodnień i opiniowania otrzymano 10 odpowiedzi - 6 postanowień uzgadniających 

projekt planu oraz 4 opinie, w tym 2 pisma z uwagami (razem 7 uwag) z czego wyjaśnienia 

wymagały 3 uwagi, 4 uwagi zostały uwzględnione. Wykaz ponownych uzgodnień i ponownych 

opinii zebrano w poszczególnych tabelach. 

3) Poprawiony projekt powtórnie wyłożono do publicznego wglądu 

 


