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Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem
graficznym do Uchwa y Nr xix/177/20 Rady Miasta Dzia dowo z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyst pienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dzia dowa dla terenu po onego przy ul. M czenników.
Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) burmistrz po
podj ciu przez rad miasta uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia planu miejscowego,
sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz oddzia ywania na rodowisko. Prognoza
oddzia ywania na rodowisko jest elementem strategicznej oceny oddzia ywania na
rodowisko, o której mowa w ustawie o z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. W my l art.
51 ust. 1 cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz
oddzia ywania na rodowisko.
Przedmiotowy plan stanowi zmian planu miejscowego, gdy obejmuje swoim
zasi giem obszar na którym obowi zuje „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dzia dowo” uchwalona Uchwa
nr XXXIX/348/14 Rady Miasta
Dzia dowo z dnia 9 pa dziernika 2014 roku.
1. INFORMACJE O ZAWARTO

CI, G ÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO

POWI ZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

1.1.PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA ORAZ ZAKRES PROGNOZY
Zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sporz dza si wraz z prognoz oddzia ywania tego planu na rodowisko,
uwzgl dniaj c ustalenia studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Zakres i stopie
szczegó owo ci informacji wymaganych w prognozie
oddzia ywania na rodowisko zosta okre lony w pi mie Regionalnego Dyrektora Ochrony
rodowiska w Olsztynie – znak WOO .411.88.2020.AD z dnia 22 lipca 2020 r. oraz w
pi mie Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzia dowie – znak
ZNS.470.4.2020 z dnia 07 lipca 2020 r.
Podstaw merytoryczn opracowania prognozy stanowi :
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dzia dowa
dla terenu po onego przy ul. M czenników.
Obowi zuj cy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dzia dowo”
uchwalony Uchwa
Nr XXXIX/348/14 Rady Miasta Dzia dowo z dnia
9 pa dziernika 2014 roku.
Akty i przepisy prawa zwi zane z ochron rodowiska i przyrody.
Niniejsza prognoza wp ywu ustale projektu planu na rodowisko sk ada si z
nast puj cych cz ci:
opisowej zawieraj cej oceny hipotetyczne, oparte na zasadach logicznego
wnioskowania, w tym opis poszczególnych elementów rodowiska, ocen ich stanu i
wra liwo ci, informacje o aktualnym zagospodarowaniu terenu i ustaleniach projektu
zmiany planu, pe ni
funkcj informacyjn w stosunku do pó niejszych etapów
projektowania inwestycji, wskazuj c jakie problemy z zakresu ochrony rodowiska
musz by w ich trakcie brane pod uwag i rozwi zywane.
kartograficznej stanowi cej integraln cz
niniejszego opracowania, na któr sk ada
si rysunek w skali 1:1000 stanowi cy za cznik graficzny.
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Podczas sporz dzania niniejszej prognozy nie napotkano na istotne trudno ci lub
luki informacyjne, które uniemo liwia by identyfikacj zagro
lub ocen oddzia ywania
na poszczególne elementy rodowiska.
1.2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODY PRACY
Prognoza oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest elementem procedury oceny oddzia ywania na rodowisko planu.
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja mo liwych wp ywów na
komponenty rodowiska danego obszaru i zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog nast pi
na skutek realizacji ustale planu oraz wspó praca z autorem ustale planu w celu
wyeliminowania niekorzystnych ustale , które mog spowodowa negatywne skutki dla
rodowiska. Wa nym zadaniem prognozy jest informowanie lokalnej spo eczno ci, w adz
samorz dowych i podmiotów gospodarczych o skutkach realizacji ustale
planu.
Prognoza, analizuj c skutki najsilniej obci aj ce rodowisko pe ni rol informacyjn i
ostrzegawcz w stosunku do pó niejszych etapów projektowania inwestycji, wskazuj c
jakie problemy z zakresu ochrony rodowiska musz by w ich trakcie brane pod uwag i
rozwi zywane, a tak e czym mo e grozi brak odpowiednich rozwi za . Na etapie
projektu planu sygnalizuje si dopiero mo liwo wyst pienia zagro
w przysz ci, ale
mog one nie wyst pi lub mie inny ( agodniejszy) charakter, o ile podejmie si
odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania dopuszczonych
przedsi wzi .
Celem niniejszego opracowania jest ocena projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Dzia dowa dla terenu po onego przy ul.
czenników w aspekcie ochrony zasobów naturalnych rodowiska przyrodniczego i
przedstawienia przewidywanych przekszta ce
rodowiska oraz warunków ycia ludzi w
wyniku realizacji planu.
1.3. INFORMACJA O ZAWARTO

CI I G ÓWNYCH CELACH PROJEKTU PLANU

1.3.1. STRUKTURA PROJEKTU PLANU
Ustalenia projektu planu zosta y sformu owane w trzech rozdzia ach, z czego w
niniejszym opracowaniu omówiono dwa pierwsze; ostatni, trzeci zawiera przepisy
ko cowe, które nie odnosz si do mo liwych oddzia ywa ustale projektu planu na
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s :
Rozdzia I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego obszaru obj tego planem,
zawieraj cy:
przedmiot ustale planu,
definicje terminów i poj zastosowanych w tre ci ustale ,
ustalenie zakresu rysunku planu,
ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego,
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu,
zasady kszta towania krajobrazu,
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej,
wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,
ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów,
zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej,
inwestycje celu publicznego.
Rozdzia II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce terenów elementarnych.
Rozdzia III – Ustalenia ko cowe.
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1.3.2. CEL SPORZ

DZENIA PROJEKTU PLANU

Projekt planu miejscowego obejmuje teren niezabudowany po ony w centralnej
cz ci miasta Dzia dowo, u zbiegu ulic Olszty ska (stanowi
drog wojewódzk nr 545
relacji Dzia dowo – Jedwabno) i M czenników (stanowi
drog wojewódzk nr 544
relacji Brodnica – Ostro ka). W zakresie infrastruktury technicznej obszar planu
wyposa ony jest w niezb dne sieci, w tym wodoci gow , kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczn , telekomunikacyjn .
Przedmiotowy plan stanowi zmian planu, gdy obejmuje swoim zasi giem obszar
na którym obowi zuje „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dzia dowo” uchwalona Uchwa nr XXXIX/348/14 Rady Miasta Dzia dowo z dnia 9
pa dziernika 2014 roku. Projekt planu miejscowego obejmuje teren po ony w jednostce
strukturalnej B miasta wyznaczonych w studium. Wprowadzone zmiany dotycz
optymalizacji i racjonalizacji zagospodarowania terenu i umo liwiaj jego wykorzystanie
zgodnie z obecnymi potrzebami miasta i jego mieszka ców. Zapisy nowego planu
aktualizuj kompleksowo ustalenia obecnie obowi zuj cych, które z up ywem czasu i
wprowadzanym w ustawach zmianom zdezaktualizowa y si i nie odpowiadaj wymogom
obecnie obowi zuj cych przepisów prawa.
1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU
Podstawowym elementem ustale projektu planu jest okre lenie przeznaczenia
terenu i warunków jego zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów
rodowiska w kontek cie rozwoju okre lonych funkcji. W granicach obszaru obj tego
niniejsz prognoz wyznaczono nast puj ce tereny elementarne przeznaczone pod
zabudow us ug hotelarskich i gastronomicznych (U.01) oraz ziele urz dzon (ZP.01,
ZP.02).
W granicach terenu obj tego projektem planu wprowadzono nast puj ce
definicje:
Teren elementarny – nale y przez to rozumie
teren wydzielony lini
rozgraniczaj
i oznaczony odr bnym symbolem.
Powierzchnia biologicznie czynna – nale y prze to rozumie teren biologicznie
czynny w rozumieniu przepisów odr bnych dotycz cych warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Wysoko
zabudowy – w stosunku do budynków okre lona zgodnie z przepisami
odr bnymi, w stosunku do budowli i obiektów ma ej architektury mierzona od
naturalnego poziomu terenu w najni szym punkcie obrysu obiektu do
najwy szego punktu budowli lub obiektu ma ej architektury.
Linii rozgraniczaj cej tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania – nale y przez to rozumie lini obowi zuj
, która rozdziela
tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
Nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie wyznaczon na
rysunku planu lini , której nie mo e przekroczy aden element budynku.
W poni szej tabeli zestawiono szczegó owe warunki kszta towania zabudowy i
zagospodarowania, które wp ywaj na jako
rodowiska w wyznaczonych terenach dla
których okre lono rodzaj i zakres obowi zuj cych standardów rodowiska.
ytkowanie terenu
Oznaczenie
terenu w planie
U.01

Dopuszczalna funkcja
na danym terenie
Tereny zabudowy us ug
hotelarskich i
gastronomicznych.

Rodzaj zabudowy
Dopuszcza si mo liwo
realizacji stacji paliw.
Maksymalna wysoko
zabudowy: 10,0 m, jednak nie
wi cej ni dwie kondygnacje
nadziemnie, maszty flagowe i
pylony reklamowe – nie
wi cej 25,0 m, dla
pozosta ych obiektów
budowlanych – nie wi cej ni
6,0 m.
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Zasady zagospodarowania
Ustalenia obowi zuj ce
okre laj ce dopuszczalne
oddzia ywania na rodowisko
Nieprzekraczalna linia zabudowy –
zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu.
Maksymalna wielko powierzchni
zabudowy w stosunku do
powierzchni dzia ki 0,5.
Minimalna i maksymalna
intensywno zabudowy od 0,05
do 1,0.
Minimalny udzia procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w
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Geometria dachów – dachy
askie lub dachy
wielospadowe o nachyleniu
po aci dachowych do 25
stopni, dopuszcza si
realizacj dachów zielonych.
Kolorystyka dachów: w
kolorach czerwieni, br zu i
szaro ci.
Dopuszcza si realizacj sieci
infrastruktury technicznej.

ZP.01

Tereny zieleni
urz dzonej.

Dopuszcza si realizacj
miejsc postojowych (parking
w zieleni).
Dopuszcza si realizacj sieci
infrastruktury technicznej.
Dopuszcza si urz dzenie
ci gów komunikacji pieszej i
rowerowej.

ZP.02

Tereny zieleni
urz dzonej.

Dopuszcza si realizacj sieci
infrastruktury technicznej.

odniesieniu do powierzchni dzia ki
budowlanej 30%.
Miejsca do parkowania w liczbie
nie mniejszej ni 1 miejsce
postojowe na ka de rozpocz te
10m2 powierzchni u ytkowej, przy
czym dopuszcza si lokalizacj
miejsc postojowych na s siednim
terenie elementarnym oznaczonym
ZP.01.
Teren elementarny zlokalizowany
jest w s siedztwie drogi
wojewódzkiej, na której mog
wyst powa przekroczenia
dopuszczalnych norm ha asu nowe obiekty budowlane wraz ze
zwi zanymi z nimi urz dzeniami
budowlanymi nale y, bior c pod
uwag przewidywany okres
ytkowania, projektowa i
budowa w sposób zapewniaj cy
spe nienie wymaga dotycz cych
ochrony przed ha asem i drganiami
okre lonych w przepisach
odr bnych.
Ustala si , w nawi zaniu do
istniej cych nasadze zieleni przy
ul. M czenników, wprowadzenie
nasadzenia zieleni wysokiej w
postaci szpaleru rodzimych
gatunków drzew li ciastych zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu.
Minimalny udzia procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni dzia ki
budowlanej 70%.
Ustala si , w nawi zaniu do
istniej cych nasadze zieleni przy
ul. M czenników, wprowadzenie
nasadzenia zieleni wysokiej w
postaci szpaleru rodzimych
gatunków drzew li ciastych zgodnie z oznaczeniami na
rysunku planu.
Teren nale y zagospodarowa
celowo komponowan zieleni
izolacyjn wprowadzaj c
odpowiednie gatunki zieleni
wysokiej, redniej i niskiej.

W granicach obszaru obj tego projektem planu przewiduje si wprowadzenie
nast puj cych ustale maj cych wp yw na jako
rodowiska:
Wprowadzenie zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz
gara y wykonanych z blachy, z wyj tkiem obiektów zaplecza budowy, chyba e
ustalenia szczegó owe dla danego terenu stanowi inaczej.
Wprowadzeniu nakazu dostosowania przestrzeni publicznych oraz obiektów
yteczno ci publicznej do potrzeb osób o zró nicowanych ograniczeniach
mobilno ci i percepcji, w tym osób niepe nosprawnych oraz osób starszych, w
szczególno ci
poprzez
minimalizowanie
przeszkód
lub
ogranicze
architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.
Wprowadzeniu zakazu lokalizacji przedsi wzi
zaliczanych do mog cych zawsze
znacz co oddzia ywa na
rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego.
Wprowadzeniu zapisu, e teren obj ty planem zlokalizowany jest w zasi gu
ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Dzia dowo nr 214 oraz G ównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska – ochrona
zgodnie z przepisami odr bnymi.
Ustaleniu zaopatrzenia w wod z sieci wodoci gowej. Przy projektowaniu sieci
wodoci gowej nale y uwzgl dnia wymagania dotycz ce zaopatrywania w wod
do celów przeciwpo arowych.
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Ustaleniu odprowadzania cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; teren
planu zlokalizowany jest w granicach aglomeracji Dzia dowo (wyznaczonej na
podstawie Uchwa y Sejmiku Województwa Warmi sko – Mazurskiego w sprawie
wyznaczania aglomeracji Dzia dowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji
Dzia dowo), co skutkuje konieczno ci realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do
nieprzekraczalnego terminu okre lonego w obowi zuj cym Krajowym Programie
Oczyszczania cieków Komunalnych.
Ustaleniu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami
odr bnymi, a z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych w granicach
dzia ek budowlanych do gruntu lub zagospodarowanie w granicach w asnych
dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich; dopuszcza si odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych do
sieci kanalizacji deszczowej.
Ustaleniu zaopatrzenia w energi elektryczn z istniej cej lub projektowanej sieci
elektroenergetycznej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych; dla
istniej cych kablowych linii elektroenergetycznych redniego napi cia SN ustala
si strefy ograniczonego zagospodarowania wynosz ce odpowiednio 0,25 m od osi
linii w obie strony; w przypadku przebudowy (zmiany przebiegu) istniej cej
infrastruktury liniowej SN wyznaczone na rysunku planu strefy ograniczonego
zagospodarowania dla przebudowanych linii przestaj
obowi zywa ; dla
przebudowywanych lub nowo projektowanych linii elektroenergetycznych
redniego napi cia nale y uwzgl dni strefy ograniczonego zagospodarowania
zgodnie z przepisami odr bnymi.
Ustaleniu zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej na zasadach i warunkach
okre lonych w przepisach odr bnych.
Ustaleniu, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z wykorzystaniem
indywidualnych róde ciep a z u yciem technologii zapewniaj cych zachowanie
norm emisji wynikaj cych z przepisów odr bnych.
Dopuszczeniu realizacji mikroinstalacji do produkcji energii ze róde odnawialnych
takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane na dachach
budynków oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych.
Ustaleniu,
e gospodark
odpadami sta ymi nale y realizowa
zgodnie z
przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie utrzymania
czysto ci i porz dku w gminie.
Wprowadzeniu zakazu przetwarzania, unieszkodliwiania, sk adowania odpadów w
granicach w asnych dzia ki lub terenu elementarnego.
Wprowadzeniu zakazu lokalizacji ogrodze wprowadza si zakaz stosowania od
strony dróg wojewódzkich nr 545 i nr 544 ogrodze wy szych ni 1,8 m, w tym
ogrodze pe nych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów elbetowych.
Wprowadzeniu ustale w zakresie rozmieszczenia reklam.
W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji okre lono, e uk ad komunikacyjny
cz cy obszar planu z terenami
siednimi stanowi ul. M czenników (droga wojewódzka nr 544 relacji Brodnica –
Ostro ka) oraz ul. Olszty ska (droga wojewódzka 545 relacji Jedwabno – Dzia dowo)
po one poza granicami planu.
Na obszarze obj tym projektem planu nie przewiduje si realizacji zada w asnym
gminy oraz inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Przewiduje si natomiast
realizacj inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym polegaj
na budowie
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Warmi sko – Mazurskiego.
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1.4.ZMIANY

W ZAGOSPODAROWANIU OBSZARU

–

RÓ NICE POMI DZY OBOWI ZUJ CYM

PLANEM A PROJEKTEM PLANU
OBOWI ZUJ CY PLAN
POD NAZW :

PROJEKT PLANU
POD NAZW :

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO MIASTA DZIA DOWO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWO DLA TERENU PO
ONEGO
PRZY UL. M CZENNIKÓW

uchwalony Uchwa Nr XXXIX/348/14
Rady Miasta Dzia dowo
z dnia 9 pa dziernika 2014 roku
Oznaczenie w
Przeznaczenie terenu
planie
U4

Oznaczenie w
planie

Przeznaczenie terenu

U.01

Tereny zabudowy us ug
hotelarskich i gastronomicznych.

ZP.02

Tereny zieleni urz dzonej.

Tereny zabudowy us ugowej.

ZP3

Tereny zieleni urz dzonej.

ZP.01

Tereny zieleni urz dzonej.

ZP6

Tereny zieleni urz dzonej.

U.01

Tereny zabudowy us ug
hotelarskich i gastronomicznych.

1.5.POWI

ZANIE USTALE

ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego
uchwalony zosta
przez Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego Uchwa
Nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Plan (…) jest dokumentem d ugookresowym
si gaj cym roku 2030, maj cym zastosowanie w przypadku formu owania polityk
przestrzennych i wynika ze specyfiki planowania strategicznego.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narz dziem do realizacji
jednego z wa niejszych zada samorz du województwa, jakim jest kszta towanie i
prowadzenie polityki przestrzennej w województwie. W oparciu o ocen przestrzennych
uwarunkowa
rozwoju formu uje on kierunki polityki przestrzennej oraz zasady
organizacji przestrzennej na poziomie struktur regionalnych. Celem Planu województwa
jest ochrona i kszta towanie adu przestrzennego, który ma zasadnicze znaczenie dla
prowadzenia rozwoju w sposób zrównowa ony. W praktyce oznacza to okre lenie
przestrzennych uwarunkowa rozwoju (spo ecznych, gospodarczych i rodowiskowych),
w tym zró nicowanych cech przestrzeni regionu, aby mog y one s
realizacji
programów i projektów rozwojowych na wszystkich poziomach planowania: krajowym,
wojewódzkim i lokalnym; rozmieszczenie w przestrzeni celów i dzia
ustalonych w
aktualnie obowi zuj cym dokumencie Strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego
województwa warmi sko-mazurskiego; wskazanie zasadniczych ram dla rozwoju
przestrzennego gmin w kontek cie krajowym, regionalnym oraz mi dzygminnym.
Plan województwa zawiera tre ci, stanowi ce podstaw
do formu owania
wniosków do opracowa
planistycznych, w tym do koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, do planów zagospodarowania obszarów morskich, do planów
zagospodarowania przestrzennego województw s siednich oraz do studiów uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Struktur
funkcjonalno-przestrzenn
województwa
warmi sko-mazurskiego
kszta tuj trzy podstawowe uk ady: w owy, liniowy oraz strefowy. Uk ad w owy
stanowi sie osadnicza, uk ad liniowy – system powi za funkcjonalno-przestrzennych
oparty na uk adzie wybranych dróg w województwie, a uk ad strefowy tworz obszary o
podobnych cechach rodowiska przyrodniczego i wynikaj cy z nich wiod cy sposób
ytkowania terenów. G ównym czynnikiem determinuj cym rozwój struktury
funkcjonalno-przestrzennej s
uwarunkowania przyrodnicze i
rodowiskowe, które
wp ywaj na rozwój osadnictwa, systemów transportowych oraz sposób u ytkowania i
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zagospodarowania terenów. Pomi dzy uk adem w owym, liniowym i strefowym
zachodz
powi zania i relacje, które okre laj
kszta towanie i funkcjonowanie
zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej.
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-mazurskiego
wskazano nadrz dny cel polityki przestrzennej, do którego nale y d
:
ad
przestrzenny i zrównowa ony rozwój jako podstawa kszta towania polityki przestrzennej
województwa. Osi gni cie celu mo liwe b dzie poprzez realizacj nast puj cych celów
szczegó owych: D enie w gospodarowaniu przestrzeni do uporz dkowania i harmonii
pomi dzy ró nymi elementami i funkcjami tej przestrzeni dla ochrony adu
przestrzennego, jako niezb dnego wyznacznika równowa enia rozwoju. Podwy szenie
konkurencyjno ci regionu, w szczególno ci poprzez podnoszenie innowacyjno ci i
atrakcyjno ci jego g ównych o rodków miejskich. Poprawa jako ci wewn trznej regionu
poprzez promowanie integracji funkcjonalnej i tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich, z wykorzystaniem potencja ów wewn trznych. Poprawa
dost pno ci terytorialnej regionu w relacjach zewn trznych i wewn trznych poprzez
rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej i
telekomunikacyjnej. Zachowanie i odtwarzanie wysokiej jako ci struktur przyrodniczokulturowych i krajobrazowych regionu oraz zrównowa one korzystanie z zasobów
rodowiska, stanowi ce istotny element polityki rozwoju województwa. Zwi kszenie
odporno ci przestrzeni województwa na zagro enie naturalne i antropogeniczne oraz
utrat bezpiecze stwa energetycznego, a tak e uwzgl dnienie w polityce przestrzennej
regionu potrzeb obronnych pa stwa.
Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy
uwzgl dnieniu zasad planowania przestrzennego, s
przyj te kierunki, zasady i
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio
przypisane im zasady oraz dzia ania odnosz si do g ównych elementów struktury
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob powi zanych i oddzia ywuj cych na
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach.
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa przyjmuje si g ówny
kierunek dla realizacji polityki przestrzennej województwa w odniesieniu do adu
przestrzennego: Przywrócenie i kszta towanie adu przestrzennego jako g ówny cel w
gospodarowaniu przestrzeni i istotny element zintegrowanej polityki zrównowa onego
rozwoju regionu.
Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy
uwzgl dnieniu zasad planowania przestrzennego, s
przyj te kierunki, zasady i
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio
przypisane im zasady oraz dzia ania odnosz si do g ównych elementów struktury
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob powi zanych i oddzia ywuj cych na
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach.
Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze
obj tym planem wpisuje si w cele i za enia planu zagospodarowania przestrzennego
województwa warmi sko – mazurskiego tj.: Wspó praca jednostek samorz du
terytorialnego na rzecz integracji i spójno ci terytorialnej obszaru, Kszta towanie i
wzmacnianie zrównowa onej struktury sieci osadniczej oraz rozwój o rodków
osadniczych, Ochrona zasobów przyrodniczych i krajobrazu kulturowego, Rozwój
gospodarczy i wzrost konkurencyjno ci, Tworzenie warunków do rekreacji i rozwoju
turystyki; Porz dkowanie ró nych elementów i funkcji przestrzeni oraz zachowanie
harmonii mi dzy nimi jako niezb dny wyznacznik równowa enia rozwoju, Ochrona
interesu publicznego, Usprawnienie systemu planowania przestrzennego, Budowanie
wiadomo ci spo ecznej dotycz cej stanu adu przestrzennego i jego znaczenia dla
jako ci ycia cz owieka, ochrona i kszta towanie rodowiska przyrodniczego i krajobrazu,
Uwzgl dnianie w polityce przestrzennej wymogów ochrony
rodowiska, w tym
kszta towanie spójno ci terytorialnej i funkcjonalnej przestrzeni przyrodniczej, Ochrona
rodowiska kszta tuj cego warunki ycia cz owieka, Ochrona dziedzictwa kulturowego i
kszta towanie to samo ci regionalnej, Sprawnie funkcjonuj ce systemy zaopatrzenia w
wod w ca ym województwie, Sprawnie funkcjonuj ce systemy utylizacji cieków w
oparciu o wysokosprawne technologie w ca ym województwie.
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PROGRAM OCHRONY RODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO DO ROKU
2020.
Program Ochrony rodowiska Województwa Warmi sko-Mazurskiego do roku
2020 zosta przyj ty Uchwa
Nr XIX/445/16 Sejmiku Województwa Warmi skoMazurskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Program Ochrony rodowiska jest narz dziem
realizacji polityki ochrony
rodowiska, zbie nej z za eniami najwa niejszych
dokumentów strategicznych i programowych, w województwie warmi sko-mazurskim.
Okre la obszary, kierunki interwencji i zadania s
ce poprawie stanu rodowiska i
bezpiecze stwa ekologicznego jego mieszka ców. Zapewnia ci
dzia
zwi zanych
z tworzeniem warunków zrównowa onego rozwoju województwa, jest kontynuacj i
rozszerzeniem planów okre lonych w Programie Ochrony rodowiska Województwa
Warmi sko-Mazurskiego na lata 2011–2014 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata
2015–2018.
Podstawow
struktur
dokumentu
tworz :
Wst p
(zawieraj cy
wprowadzenie, ogóln charakterystyk województwa i prognoz trendów rozwojowych).
Ocena stanu rodowiska (w poszczególnych obszarach interwencji: Ochrona klimatu i
jako ci powietrza, Zagro enia ha asem, Pola elektromagnetyczne, Gospodarowanie
wodami, Gospodarka wodno- ciekowa, Zasoby geologiczne, Gleby, Gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów, Zasoby przyrodnicze, Zagro enia powa nymi
awariami). Cele, kierunki interwencji i zadania Programu. System realizacji Programu,
zawieraj cy harmonogram rzeczowo-finansowy oraz opis monitorowania realizacji
Programu.
Ocena stanu rodowiska w ka dym obszarze interwencji definiuje przyczyny
sprawcze i czynniki presji, opisuje stan poszczególnych komponentów rodowiska,
zawiera analiz SWOT i ocen stanu realizacji PO WWM, okre la kierunki interwencji i
wyznacza 164 zadania nowego Programu. Harmonogram rzeczowo-finansowy stosuje
podzia zada na zadania w asne samorz du (36 zada ) i zadania monitorowane.
Program obejmuje 10 obszarów interwencji: 1. Ochrona klimatu i jako ci powietrza.
2. Zagro enia ha asem. 3. Pola elektromagnetyczne. 4. Gospodarowanie wodami.
5. Gospodarka wodno- ciekowa. 6. Zasoby geologiczne. 7. Gleby. 8. Gospodarka
odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 9. Zasoby przyrodnicze. 10. Zagro enia
powa nymi awariami.
Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze
obj tym planem wpisuje si w nast puj ce obszary interwencji i cele interwencyjne:
Obszar interwencji – Gospodarowania wodami: Cel – osi ganie celów
rodowiskowych dla wód,
Obszar interwencji – Gospodarka wodno- ciekowa: Cel – zapewnienie
odpowiedniej ilo ci i jako ci wody dla ludno ci, Cel – ograniczenie zu ycia wody,
Cel – ochrona wód i gleb przed zanieczyszczeniem ciekami,
Obszar interwencji – gleby: Cel – ochrona gleb,
Obszar interwencji – Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu
odpadów: Cel – zapobieganie powstawaniu odpadów, Cel – dalszy rozwój systemu
selektywnego zbierania odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych i odpadów
niebezpiecznych, Cel - zmniejszenie ilo ci kierowanych na sk adowiska odpadów.
WARMI SKO-MAZURSKIE 2030. STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO.
Strategia Warmi sko-Mazurskie 2030 nale y do czwartej generacji dokumentów
strategicznych przygotowywanych na poziomie województw w Polsce. Strategia
Warmi sko-Mazurskie
2030,
stanowi ca
rozwini cie
i
pewn
modyfikacj
dotychczasowego podej cia do procesów rozwoju, jest odpowiedzi na zmieniaj ce si
otoczenie województwa.
W latach 2013-2019 województwo odnotowa o wiele pozytywnych zmian
obrazuj cych realizacj dotychczasowej strategii rozwoju. Wci
te region nale y do
abiej rozwini tych w Polsce i boryka si z licznymi problemami. Osi gni cia w realizacji
wielu inwestycji, do wiadczenie mieszka ców i organizacji w stosowaniu ró nych
instrumentów rozwoju, wzrastaj ca konkurencyjno
wielu firm z województwa zderzaj
si z faktem, i Warmi sko-Mazurskie, podobnie jak wi kszo
województw w Polsce,
podlega niekorzystnym procesom demograficznym i migracyjnym. Trudno jest równie
prze ama peryferyjno
gospodarcz
pomimo wyra nego post pu w dost pno ci
komunikacyjnej i teleinformatycznej regionu. Strategia Warmi sko-Mazurskie 2030
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uwzgl dnia dotychczasowe do wiadczenia regionu, osi gni te ju cele i proponuje
jednocze nie przeformu owanie „centrum strategii”.
Miasto Dzia dowo z uwagi, e przynale y do sieci Cittaslow wpisuje si w obszar
strategiczny interwencji OSI Miasta Cittaslow. Opracowaniem planu miejscowego wpisuje
si w cel strategiczny Inteligentna produktywno , w którym oczekiwan zmian
przestrzeni jest rozwini cie funkcji miasta w kierunku warunków dla prowadzenia
biznesu.
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA
2016 – 2022.
Plan gospodarki odpadami dla województwa warmi sko – mazurskiego na lata
2016-2022 opracowany zosta dla osi gni cia celów za onych w polityce ochrony
rodowiska, oddzielenia tendencji wzrostu ilo ci wytwarzanych odpadów i ich wp ywu na
rodowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdra ania hierarchii sposobów
post powania z odpadami, zasad samowystarczalno ci i blisko ci, a tak e utworzenia i
utrzymania zintegrowanej i wystarczaj cej sieci instalacji gospodarowania odpadami,
spe niaj cych wymagania ochrony rodowiska.
WPGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzane na terenie województwa
warmi sko-mazurskiego oraz przywo one na ten obszar, a tak e odpady zebrane oraz
poddane procesom przetwarzania na terenie województwa warmi sko-mazurskiego wraz
z opisem instalacji s
cych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wojewódzki plan gospodarki odpadami okre la g ówne cele w zakresie gospodarki
odpadami. S to: utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilo ci wytwarzanych odpadów
od wzrostu gospodarczego kraju wyra onego w PKB; minimalizacja ilo ci wytwarzanych
odpadów, w szczególno ci niebezpiecznych; ograniczenie marnotrawstwa ywno ci;
ograniczenie uci liwo ci odpadów dla rodowiska, poprzez dzia ania na etapach
wydobycia surowców, produkcji i konsumpcji; wysoki poziom selektywnego zbierania
odpadów, g ównie odpadów niebezpiecznych i odpadów przeznaczonych do recyklingu;
wysoki poziom ponownego u ycia produktów; wysoki udzia odzysku, w tym w
szczególno ci recyklingu; sk adowanie odpadów ograniczone do minimum; remediacja
terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych, w tym
nielegalnych i nieczynnych sk adowisk odpadów; wyeliminowanie praktyk nielegalnego
post powania z odpadami; wysoka wiadomo ekologiczna mieszka ców województwa.
W ramach organizacji gospodarki odpadami komunalnymi województwo
warmi sko-mazurskie zosta o podzielone na pi
regionów gospodarki odpadami.
Regiony zosta y okre lone przede wszystkim w oparciu o granice zwi zków
mi dzygminnych, w obr bie których zlokalizowane zosta y regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych.
Miasto Dzia dowo po one jest w Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami, dla
którego Regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych s : Zak ad
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Ekologiczny Zwi zek Gmin
„Dzia dowszczyzna”, Bioelektra Group S.A. i Novago Sp. z o.o.
Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu gospodarki odpadami
dla województwa warmi sko – mazurskiego, poniewa przewiduje, e gospodark
odpadami nale y realizowa zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym zasadami
okre lonymi w regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie. Ponadto
wprowadzono zakaz przetwarzania, unieszkodliwiania, sk adowania odpadów w granicach
asnych dzia ki lub terenu elementarnego.
PROGRAM OCHRONY

POWIATU DZIA DOWSKIEGO NA LATA 2011-2014 Z
UWZGL DNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2015-2021.
Program opracowany zosta na podstawie dokumentów i aktów prawnych z
zakresu polityki ekologicznej Pa stwa, dokumentów okre laj cych strategi rozwoju
województwa i powiatu dzia dowskiego, ustaw i rozporz dze dotycz cych ochrony
rodowiska, dost pnych informacji o stanie rodowiska i jego zagro eniach oraz
przewidywanych ród ach finansowania zada opisanych w Programie. Program zosta
sporz dzony z uwzgl dnieniem specyfiki oraz rzeczywistych potrzeb i mo liwo ci powiatu.
Przy okre laniu celów i kierunków dzia
skoncentrowano uwag
na
zagadnieniach, które mog i powinny by podejmowane przez w adze samorz dowe.
RODOWISKA
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Uchwalenie projektu planu wpisuje si w nast puj ce priorytety rodowiskowe,
cele strategiczne i przewidywane zadania wskazane w Programie Ochrony rodowiska
Powiatu Dzia dowskiego:
Priorytety rodowiskowy: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Cel ekologiczny: ochrona przyrody i krajobrazu. Cel strategiczny: Ochrona zasobów
kopalin i wód podziemnych. Zadanie: Sukcesywna modernizacja istniej cej sieci
kanalizacji ogólnosp awnej (rozdzia kanalizacji sanitarnej i deszczowej) oraz realizacja
nowych sieci na terenie powiatu.
Priorytet rodowiskowy: zrównowa one wykorzystanie materia ów, wody i energii. Cel
ekologiczny: materia och onno , wodoch onno , i odpadowo
produkcji. Cel
strategiczny: Racjonalne u ytkowanie wody, materia ów i energii. Zadanie: Minimalizacja
strat wody na przesyle wody wodoci gowej (przewody magistralne i lokalne).
Priorytet rodowiskowy: rodowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jako ci rodowiska i
bezpiecze stwa ekologicznego. Cel ekologiczny: jako wód. Cel strategiczny: Dobry stan
wód. Zadanie: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie powiatu, w tym: opracowanie
dokumentacji oraz budowa, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodoci gowej (miasto Dzia dowo). Doposa enie istniej cych sieci kanalizacji deszczowej
w urz dzenia podczyszczaj ce (tereny zurbanizowane).
Cel ekologiczny: zanieczyszczenie powietrza. Cel strategiczny: czyste powietrze. Zadanie:
Zamiana w gla na alternatywne no niki ciep a (gaz, brykiet drzewny, palety drzewne,
biomasa). Cel ekologiczny: oddzia ywanie ha asu. Cel strategiczny: Dobry klimat
akustyczny. Zadanie: Uwzgl dnianie w planowaniu przestrzennym ochrony przed
ha asem, stosownie do wymogów ustawy prawo ochrony rodowiska, mi dzy innymi
poprzez w ciwe kszta towanie przestrzeni urbanistycznej.
Priorytet rodowiskowy: monitoring rodowiska. Cel strategiczny: Dobrze funkcjonuj cy
(pe ny)
monitoring
rodowiska.
Zadanie:
Obj cie
monitoringiem
wszystkich
komponentów rodowiska. Monitoring elementów przyrody i obiektów s
cych jej
ochronie.
PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA MIASTA DZIA DOWO NA LATA 2013-2016 Z
2017-2020 – AKTUALIZACJA.
„Program Ochrony
rodowiska dla Miasta Dzia dowo na lata 2013-2016 z
perspektyw na lata 2017-2020” zosta sporz dzony w celu okre lenia aktualnych
warunków, wymaga oraz zada niezb dnych do realizacji z zakresu ochrony rodowiska.
W dokumencie wyznaczono cele krótkookresowe i redniookresowe dotycz ce ochrony
rodowiska na terenie Miasta, tj.:
A. w zakresie gospodarki wodno- ciekowej:
o krótkookresowe:
ograniczenie
sp ywu
zanieczyszcze
pochodzenia
rolniczego z pól; racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniej cych
zasobów wodnych; budowa przydomowych oczyszczalni cieków,
o
redniookresowe: przywrócenie wysokiej jako ci wód powierzchniowych;
o wspó praca przy tworzeniu baz danych dotycz cych wód i terenów
zalewowych, systemu monitoringu rodowiska; uporz dkowanie gospodarki
ciekowej
w
gminie
poprzez
budow
lub
modernizacj
sieci
wodoci gowych, kanalizacji sanitarnych, sieci kanalizacji deszczowych,
stacji uzdatniania wody;
B. w zakresie ochrony powietrza:
o krótkookresowe: ograniczenie „niskiej emisji” poprzez przekszta canie
istniej cego systemu ogrzewania w system bardziej przyjazny dla
rodowiska; promowanie wykorzystania alternatywnych róde energii;
eliminacja paliw w glowych niskiej jako ci;
o
redniookresowe: wprowadzenie nowych systemów ogrzewania, edukacja
ekologiczna i podnoszenie wiadomo ci spo ecznej w odniesieniu zagro
zwi zanych z zanieczyszczaniem powietrza – g ównie dotycz cych spalania
odpadów komunalnych; opakowa i tworzyw sztucznych w prywatnych
paleniskach; poprawa stanu nawierzchni dróg (obni enie emisji
komunikacyjnej); wspó praca przy tworzeniu baz danych dotycz cych
powietrza atmosferycznego, systemu monitoringu rodowiska;
C. w zakresie klimatu akustycznego:
PERSPEKTYW

NA LATA
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krótkookresowe i redniookresowe: zapewnienie sprzyjaj cego komfortu
akustycznego rodowiska;
D. w zakresie promieniowania elektromagnetycznego:
o krótkookresowe:
kontrola
potencjalnych
róde
niejonizuj cego
promieniowania
elektromagnetycznego;
edukacja
ekologiczna
mieszka ców w zakresie jakie rzeczywiste zagro enia niesie za sob emisja
pól elektromagnetycznych;
o
redniookresowe: wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do
planów
zagospodarowania
przestrzennego;
eliminacja
emisji
niejonizuj cego
promieniowania
elektromagnetycznego
ze
róde
zagra aj cych zdrowiu ludzi i rodowisku przyrodniczemu;
E. w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:
o krótkookresowe: ochrona lasów; ochrona, zwi kszenie ilo ci oraz
uporz dkowanie
terenów
zielonych;
utrzymanie
bioró norodno ci,
zw aszcza na terenach chronionych; uwzgl dnianie warto ci przyrodniczych
podczas ustalania polityki gminy.
o
redniookresowe: utrzymanie i ochrona obszarów o wysokich warunkach
przyrodniczych; zachowanie bioró norodno ci poprzez ochron gatunkow
ro lin i zwierz t; powi zanie polityki rodowiskowej z planowaniem
przestrzennym; tworzenie
cie ek przyrodniczo – dydaktycznych na
terenach cennych przyrodniczo i bogatych krajobrazowo;
F. w zakresie ochrony powierzchni terenu i gleb:
o krótkookresowe: poprawa jako ci rodowiska pod wzgl dem ziemi i gleb, w
tym zwi kszenie atrakcyjno ci gminy, racjonalne u ytkowanie zasobów
naturalnych, u
nianie gleby materi organiczn , rekultywacja terenów
zdegradowanych, ochrona gleb przed negatywnym oddzia ywaniem.
o
redniookresowe: stworzenie map glebowych, wspó praca przy tworzeniu
baz danych dotycz cych jako ci gleb, systemu monitoringu rodowiska,
o rekultywacja terenów zdegradowanych, ochrona z
kopalin, ochrona
powierzchni ziemi i gleb przed degradacj
G. w zakresie edukacji ekologicznej:
o krótkookresowe
i
redniookresowe:
systematyczne
zwi kszanie
wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa Miasta Dzia dowo; prowadzenie
edukacji na rzecz zrównowa onego rozwoju, dotycz cej wszystkich
elementów i uci liwo ci rodowiska jest zadaniem nadrz dnym w polityce
ekologicznej województwa; tworzenie nowych wzorców zachowa ,
kszta towanie postaw, warto ci i przekona jednostek, grup i spo ecze stw,
uwzgl dniaj cych trosk o jako
rodowiska.
Wszystkie dzia ania zaproponowane do realizacji w ramach „Programu Ochrony
rodowiska dla Miasta Dzia dowo na lata 2013-2016 z perspektyw na lata 2017-2020” z
za enia maj na celu popraw stanu rodowiska na terenie miasta i tym samym
pozytywnie wp ywa b
na zdrowie cz owieka. Uchwalenie projektu planu wpisuje si w
dzia ania okre lone w w/w dokumencie.
o

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY – MIASTA DZIA DOWO.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasto Dzia dowo jest dokumentem
strategicznym, który okre la priorytetowe obszary dzia
oraz mo liwo ci osi gni cia
przyj tego przez Gmin celu w zakresie redukcji emisji CO2. Dokument ten definiuje
konkretne rodki s
ce osi gni ciu tego celu, okre la ich ramy czasowe i szacunkowe
koszty oraz przewidywany efekt ekologiczny.
Opracowanie i wykonanie zada okre lonych w PGN wychodzi naprzeciw celom
okre lonym w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, które w skali kraju
obejmuj : zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, zwi kszenie udzia u energii
pochodz cej z
róde odnawialnych, redukcj
zu ycia energii ko cowej poprzez
podniesienie efektywno ci energetycznej, popraw jako ci powietrza na obszarach, na
których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych st
zanieczyszcze w
powietrzu i realizowane s programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany
dzia
krótkoterminowych (PDK).
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Na podstawie wyników bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku w gla oraz
analizy stanu obecnego Gminy wyznaczono cele strategiczne i operacyjne do osi gni cia
przez Gmin do roku 2020. W dokumencie wskazano przewidywane do realizacji
dzia ania inwestycyjne i nieinwestycyjnie obejmuj ce nast puj ce sektory obj te
inwentaryzacj
emisji CO2: budownictwo u yteczno ci publicznej, budownictwo
mieszkalne wielorodzinne, o wietlenie uliczne, transport i produkcj ciep a (zak ad
energetyki cieplnej). Dzia ania te wpisane zosta y do Planu przez ró ne podmioty, w tym
Gmin -Miasto Dzia dowo, powiat dzia dowski, Przedsi biorstwo Ciep ownicze sp. z o.o.
oraz zarz dców nieruchomo ci. Dla ka dego z dzia
przedstawiono opis, podmiot
odpowiedzialny za realizacj , lata realizacji, szacunkowe koszty oraz realizowane cele i
mierniki tych celów. Nie dla wszystkich dzia
mo liwe by o okre lenie wskazanych
elementów, gdy cz sto podmiot wpisuj cy okre lone dzia anie do Planu ich nie
przekaza . Dla dzia , dla których wskazano wszystkie wymagane informacje, okre lono
równie szacunkowe efekty ekologiczne – redukcj emisji CO2 oraz zmniejszenie zu ycia
energii. Na ich podstawie opracowano prognoz redukcji emisji CO2 do roku 2020.
Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy-Miasta Dzia dowo, poniewa przewiduje, e przy zaopatrzeniu
w ciep o b dzie realizowane z sieci ciep owniczej lub z wykorzystaniem indywidualnych
ród a ciep a z u yciem technologii zapewniaj cych zachowanie norm emisji spalin
wynikaj cych z przepisów odr bnych.
STRATEGIA ROZWOJU GMINY-MIASTO DZIA DOWO NA LATA 2015-2025.
„Strategia Rozwoju Gminy-Miasto Dzia dowo na lata 2015-2025” jest podstawow
deklaracj samorz du, w której sformu owana zosta a wizja oraz zasadnicze kierunki
rozwoju miasta. Istot
opracowania jest wyznaczenie g ównych, najwa niejszych
kierunków dzia
krótko- i d ugofalowych oraz opisanie sposobu ich realizacji.
Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego jest podstawowym narz dziem
cym efektywnemu zarz dzaniu na poziomie lokalnym. Celem dzia ania samorz du
gminnego jest w pierwszej kolejno ci zaspakajanie potrzeb mieszka ców, a tak e
stymulowanie rozwoju gospodarczego i spo ecznego gminy. Samorz d lokalny posiada
narz dzia s
ce realizacji tych celów (zarówno w wymiarze finansowym jak i
instytucjonalnym), napotyka te ró norodne bariery i ograniczenia (wewn trzne jak i
zewn trzne), które obni aj
skuteczno
podejmowanych dzia
. Planowanie
strategiczne w wymiarze wieloletnim daje mo liwo
optymalnego wykorzystania
zasobów do realizacji najbardziej potrzebnych z punktu widzenia rozwoju lokalnego
zada .
W Strategii (…) okre lono cele strategiczne wskazuj ce konkretne kierunku
dzia
, których osi ganie stanowi wyraz realizacji misji gminy/miasta. Cele strategiczne
wyznaczaj precyzyjne obszary dla planów operacyjnych stanowi cych szczegó owe plany
dzia
, które umo liwi skuteczne osi gni cie celów strategicznych. Na etapie okre lania
celów strategicznych wyodr bniono tzw. domeny planowania strategicznego, które maj
na celu wyznaczenie swoistej linii demarkacyjnej pomi dzy poszczególnymi kierunkami
rozwoju.
Uchwalenie projektu planu wpisuje si w nast puj ce cele strategiczne i plany
operacyjne okre lone w Strategii (…):
o Kszta towanie warunków dla rozwoju gospodarki z zachowaniem
zrównowa onego rozwoju miasta i ady przestrzennego: Wspieranie
przedsi biorczo ci mieszka ców i rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Wzmocnienie atrakcyjno ci inwestycyjnej miasta.
o Poprawa jako ci ycia mieszka ców w oparciu o modernizacj i rozbudow
infrastruktury technicznej oraz ochron
rodowiska naturalnego: Rozwój i
poprawa funkcjonowania infrastruktury technicznej. Modernizacja i
poprawa funkcjonowania systemy energetycznego. Troska o rodowisko
naturalne i ograniczenia niskiej emisji.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU NA TERENIE GMINY-MIASTA DZIA DOWO.
W Regulaminie (…) okre lono szczegó owe zasady utrzymania czysto ci i porz dku
na terenie gminy-miasta Dzia dowo, w szczególno ci:
wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci;
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rodzaje i minimaln pojemno pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz dkowym i technicznym;
wymagania wynikaj ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj cych na celu ochron
przed zagro eniem lub uci liwo ci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku;
wymagania odno nie utrzymywania zwierz t gospodarskich na terenach
wy czonych z produkcji rolniczej;
obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
Omawiany projekt planu miejscowego jest zgody z zapisami Regulaminu (…),
poniewa wprowadzono zapis, e gospodark odpadami sta ymi nale y realizowa
zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie
utrzymania czysto ci i porz dku w gminie. Jednocze nie wprowadzono zakaz
przetwarzania, unieszkodliwiania, sk adowania odpadów w granicach w asnych dzia ki lub
terenu elementarnego.
2020 (Z PERSPEKTYW DO 2030).
Celem Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP) jest poprawa jako ci
powietrza na terenie ca ej Polski. Dotyczy to w szczególno ci obszarów o najwy szych
st eniach zanieczyszcze powietrza oraz obszarów, na których wyst puj du e skupiska
ludno ci. Poprawa jako ci powietrza powinna nast pi
co najmniej do stanu
niezagra aj cego zdrowiu ludzi, zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej,
transponowanego do polskiego porz dku prawnego, a w perspektywie do roku 2030 do
celów wyznaczonych przez wiatow Organizacj Zdrowia.
Analiza dotychczas przeprowadzonych ocen jako ci powietrza wskazuje na fakt, e
stan jako ci powietrza w Polsce ulega systematycznej poprawie. Zmieni si tak e udzia
poszczególnych
róde maj cych wp yw na stan jako ci powietrza. Pocz tkowo
obserwowano najwi kszy wp yw sektora energetyki i przemys u, a znacznie mniejszy
sektora transportu i sektora bytowo-komunalnego. Jednak e w wyniku stosowania
rozwi za
techniczno-technologicznych i prawnych wp yw sektora przemys u uleg
znacznemu zmniejszeniu. Mimo znacznej redukcji emisji w obszarze sektora przemys u
standardy jako ci powietrza nadal nie s
dotrzymywane. Wyniki ocen rocznych,
przeprowadzanych przez Inspekcj Ochrony rodowiska, jednoznacznie wskazuj , e za
nieodpowiedni stan jako ci powietrza w Polsce odpowiada w pierwszej kolejno ci zjawisko
tzw. niskiej emisji, pochodz cej z sektora bytowo-komunalnego oraz z transportu. W
sektorze bytowo-komunalnym stosowane s cz sto paliwa z ej jako ci oraz spalane s
odpady w nieprzystosowanych do tego celu instalacjach grzewczych. Te nieodpowiednie
praktyki i zachowania wynikaj z niedostatecznej wiadomo ci spo ecze stwa o wp ywie
jego dzia
na stan jako ci powietrza i zwi zanych z tym skutkach zdrowotnych, a tak e
ze wzgl dów ekonomicznych.
Przeprowadzone analizy wskazuj na wyst powanie barier i ogranicze , które
uniemo liwiaj osi gni cie pe nego efektu ekologicznego programów ochrony powietrza,
realizowanych przez organy administracji samorz dowej. Dotyczy to zw aszcza rozwi za
systemowych, prawnych, technicznych, finansowych, organizacyjnych oraz spo ecznych.
Bez wyeliminowania tych barier nie b dzie mo liwe osi gni cie poprawy stanu jako ci
powietrza w Polsce.
Analizowany projekt planu pozwala na realizacj
celów ustanowionych w
Krajowym Programie Ochrony Powietrza, poniewa przewiduje e zaopatrzenie w ciep o
dzie nast powa o z sieci ciep owniczej lub z indywidualnych róde ciep a z u yciem
technologii zapewniaj cych zachowanie norm emisji wynikaj cych z przepisów
odr bnych. Ponadto projekt planu dopuszcza realizacj mikroinstalacji do produkcji
energii ze róde odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne
montowane na dachach budynków oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w
przepisach odr bnych.
KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU
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PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA DLA STREFY WARMI SKO-MAZURSKIEJ.
Zgodnie z ustaw Prawo ochrony rodowiska, Pa stwowy Monitoring rodowiska
stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu rodowiska oraz gromadzenia,
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o rodowisku. Podstawowym celem
monitoringu jako ci powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach st
substancji w
otaczaj cym powietrzu oraz wyników ocen jako ci powietrza.
Miasto Dzia dowo zlokalizowane jest w obr bie strefy warmi sko-mazurskiej. Na
terenie województwa warmi sko-mazurskiego wydzielono trzy strefy, dla których
dokonuje si oceny jako ci powietrza: PL2801 miasto Olsztyn, PL2802 miasto Elbl g i
PL2803 strefa warmi sko-mazurska.
W Dzia dowie nie ma stanowiska pomiarowego py u zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu. Najbli sze punkty pomiarowe zlokalizowane s w I awie i Nidzicy.
Zgodnie z informacjami wskazanymi przez G ówny Inspektorat Ochrony
rodowiska, Regionalny Wydzia Monitoringu rodowiska w Olsztynie w rocznej ocenie
jako ci powietrza za 2018 rok przy okre leniu obszarów przekrocze
redniodobowego
poziomu dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 i
redniorocznego poziomu
docelowego benzo(a)pirenu, we wschodniej cz ci gminy miejskiej Dzia dowo dosz o do
przekrocze
redniodobowego poziomu dopuszczalnego PM10, a na obszarze gminy
miejskiej Dzia dowo i cz ci gminy wiejskiej Dzia dowo dosz o do przekrocze
redniorocznego poziomu docelowego B(a)P. G ówn
przyczyn
wyst powania
przekrocze
by o oddzia ywanie emisji zwi zanych z indywidualnym ogrzewaniem
budynków.
Podstawowym ród em emisji py u zawieszonego PM10 oraz B(a)P jest niepe ne
spalanie paliw sta ych (w gla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach
ogrzewania mieszka /domów i wody. Zarówno stan techniczny du ej ilo ci kot ów, w
których odbywa si spalanie paliw w celach grzewczych jest z y – bardzo niska
sprawno , zanieczyszczenie kominów i palenisk, jak i jako paliw (w gla i drewna) jest
wysoce niezadowalaj ca. Cz sto dochodzi równie do tego spalanie w piecach odpadów z
gospodarstw domowych (mi dzy innymi butelek PET, kartonów po napojach, odpadków
organicznych i innych). Czynniki te w po czeniu z niekorzystnymi warunkami
rozprzestrzeniania si zanieczyszcze w powietrzu, jakie cz sto wyst puj w okresie
zimowym (grzewczym) tj. inwersje temperatury, niskie pr dko ci wiatru, decyduj o
wyst powaniu przekrocze poziomów dopuszczalnych. Istotn barier dla wyboru przez
mieszka ców niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi obecna, niestabilna
polityka paliwowa pa stwa oraz wysokie ceny tych paliw. Zgodnie z danymi
przedstawionymi w Programie ochrony powietrza dla strefy warmi sko-mazurskiej
szacowana liczba kot ów do wymiany w latach 2021-2026 na obszarze Dzia dowa wynosi
ok. 2424.
Dodatkowo
brak
w
polskim
prawie
mechanizmów
umo liwiaj cych
wyegzekwowanie od osób fizycznych u ytkowania urz dze grzewczych spe niaj cych
okre lone wymogi w zakresie wielko ci emisji substancji do powietrza. Nie ma adnych
mo liwo ci prawnych, aby osobom, których jedynym ród em ciep a jest piec w glowy,
piec na drewno itp. zabroni jego u ywania w okresach, w których wyst puje z a jako
powietrza. Spalanie oprócz w gla równie odpadów z gospodarstw domowych, co jest
cz st praktyk , tym cz stsz , im ni sza jest temperatura powietrza, powoduje, e
emisja ró norodnych zanieczyszcze , w tym py u zawieszonego PM10 jest jeszcze
wi ksza. Z kolei im lepsza jako paliwa (nawet w gla) i sprawniejszy piec, tym emisja
zanieczyszcze jest mniejsza.
Analizowany projekt planu poprzez ustalone zasady kszta towania zabudowy oraz
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wpisuje
si
w Dzia ania naprawcze zapisane w Programie ochrony powietrza dla strefy
warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u PM10
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z Planem dzia
krótkoterminowych ze wzgl du na ryzyko wyst pienia przekroczenia poziomu
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10.

17

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWA DLA TERENU PO
ONEGO PRZY UL. M CZENNIKÓW

2.

INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH

PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY

Szkielet metodyki prognozy wyznaczony jest przez ustaw z dnia 3 pa dziernika
2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko. Zgodnie z ustaw
dokonuje si oceny wp ywu ustale projektu planu na poszczególne komponenty
rodowiska oraz uwzgl dnia zale no ci pomi dzy jego poszczególnymi elementami.
W trakcie pracy przyjmuje si , e przyj te zapisy projektu planu zostan w pe ni
zrealizowane. Oznacza to z jednej strony maksymalizacj oddzia ywa powsta ych na
skutek realizacji projektu planu – tych negatywnych i pozytywnych, a z drugiej realizacj
wszystkich ustale dotycz cych ochrony rodowiska. Ocena mo liwo ci wyst pienia
danych skutków dokonywana jest na podstawie aktualnego stanu
rodowiska i
planowanych zmian w zagospodarowaniu. Proponowane formy u ytkowania determinuj ,
bowiem si
oraz skal oddzia ywania na rodowisko. Istotnym jest przeprowadzenie
analizy wp ywów rodowiskowych, wywo anych realizacj ustale projektu planu, na
tereny znajduj ce si w granicach opracowania oraz jego otoczenie, ze szczególnym
uwzgl dnieniem wszystkich form ochrony przyrody. Ko cowym etapem opracowania jest
sformu owanie wniosków i ustalenie ewentualnych zmian, których wprowadzenie do
projektu planu mo e skutkowa zmniejszeniem presji.
Z uwagi na fakt, e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi
zespó zasad i wytycznych do zagospodarowania przestrzeni (nie stanowi natomiast
pe nego i docelowego obrazu poszczególnych inwestycji) w prognozie dokonuje si
przede wszystkim diagnozy prawdopodobnych, g ównych zmian w rodowisku, opieraj c
si na analogii zachodz cych przeobra
w rodowisku. Przewidzenie wszystkich
skutków realizacji projektu planu jest w praktyce niemo liwe. Mo na natomiast z
przybli eniem wskaza si oddzia ywania zaproponowanych rozwi za przestrzennych w
odniesieniu do poszczególnych terenów funkcjonalnych. Wskazanie to opiera si g ównie
na sile presji zaproponowanej lub ju istniej cej i usankcjonowanej przez plan, formy
ytkowania terenu.
Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano
nast puj ce metody prognozowania: badania terenowe, analizy dost pnych materia ów
kartograficznych, analizy literatury i dost pnych materia ów ród owych i analizy
dokumentacji fotograficznych. Podczas bada
inwentaryzacyjnych pod k tem
wyst powania gatunków zwierz t szczególn
uwag
zwracano na wyst powanie
schronie i miejsc l gowych. Identyfikacji gatunków flory dokonano in situ, na podstawie
cech morfologicznych.
3.

PROPOZYCJE

DOTYCZ CE

POSTANOWIE

PROJEKTU PLANU ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ PRZEPROWADZANIA

PRZEWIDYWANYCH

METOD

ANALIZY

SKUTKÓW

REALIZACJI

Zgodnie z art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o
udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko oraz w celu unikni cia
powielania monitorowania w my l zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny
wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko wp ywu ustale projektu planu na
rodowisko przyrodnicze w zakresie: jako ci poszczególnych elementów przyrodniczych,
dotrzymywaniu standardów jako ci rodowiska, obszarach wyst powania przekrocze ,
wyst puj cych zmianach jako ci elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian
proponuje si prowadzi monitoring w ramach systemu Pa stwowego Monitoringu
rodowiska. Monitoring stanu rodowiska powinien by koordynowany przez organy
Inspekcji Ochrony
rodowiska, a sie pomiarowa stanu rodowiska powinna by
prowadzona g ównie przez organy Inspekcji Ochrony
rodowiska oraz Inspekcji
Sanitarnej.
Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane powinny by w Raportach o
stanie rodowiska, wydawanych w formie ogólnodost pnej publikacji, a ród ami danych
w tym zakresie mog by : Wojewódzka Baza Danych, ród a administracyjne wynikaj ce
z obowi zków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia,
pozwolenia) czy badania statystyczne G ównego Urz du Statystycznego.

18

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWA DLA TERENU PO
ONEGO PRZY UL. M CZENNIKÓW

Metod analizy i oceny skutków realizacji postanowie projektu planu jest m.in.
ocena aktualno ci studiów i planów, sporz dzana przez wójta gminy wynikaj ca z
zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ocen aktualno ci studium i planów sporz dza si co najmniej raz w
czasie trwania kadencji rady, a co za tym idzie z t sam cz stotliwo ci konieczne jest
przeprowadzenie analizy i oceny wp ywów realizacji na rodowisko przyrodnicze,
kulturowe i ludzi. W trakcie wykonywania takiej analizy szczególn uwag nale y zwróci
na stopie realizacji zapisów planu z zakresu infrastruktury, w tym g ównie sieci
wodoci gowej i kanalizacyjnej, której budowa lub rozbudowa przyczynia si
do
polepszania stanu rodowiska wodno-gruntowego.
W ramach realizacji ustale projektu planu mo liwe jest zastosowanie analizy
porównawczej – porównanie wielko ci wyznaczonych planem wska ników i zasad
zagospodarowania z rzeczywistymi wska nikami i rzeczywistym stanem po realizacji.
Kontrola tych elementów jest mo liwa za pomoc narz dzi pozostaj cych w kompetencji
adz samorz dowych.
Przedmiot monitoringu
Stopie zainwestowania obszaru
(ilo wprowadzonych obiektów).
Rodzaj lokowanych funkcji.
Wska niki zainwestowania ustalone
planem (w tym w szczególno ci
wska nik powierzchni biologicznie
czynnej).

4.

INFORMACJE O MO

Cz stotliwo
Jednocze nie z kontrol
realizacji planu.
Przy realizacji ka dego
kolejnego obiektu.

Prowadz cy
Wydzia y urz du miasta
wed ug w ciwo ci
uczestnictwa w procesach
inwestycyjnych.

LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA

RODOWISKO

Z uwagi na skal opracowania, zakres planowanych inwestycji oraz po enie
terenu w odleg ci oko o 130 km na po udnie od najbli szej pó nocnej granicy kraju w
wyniku realizacji ustale
projektu zmiany planu nie prognozuje si
mo liwo ci
wyst pienia transgranicznych oddzia ywa na rodowisko.
5.

ISTNIEJ

CY STAN

RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY JEGO STANU W PRZYPADKU

BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU

5.1.ISTNIEJ

CY STAN

RODOWISKA

Gmina-Miasto Dzia dowo zajmuje powierzchni 1147 ha (11,47km²), po one
jest nad rzek
Dzia dówk
(Wkra) w po udniowo-zachodniej cz ci województwa
warmi sko-mazurskiego, w podregionie elbl skim, oko o 190 km od Gda ska, 130 km od
Warszawy, 120 km od Torunia i 80 km od Olsztyna. W odleg ci ok. 20 km obok miasta
przebiega droga mi dzynarodowa E-77 (droga krajowa nr 7 z Warszawy do Gda ska),
dodatkowo do Dzia dowa prowadz nast puj ce drogi M awa-Brodnica (nr 544), OstródaDzia dowo (nr 542) oraz Nidzica-Dzia dowo (nr 545).
Zgodnie z podzia em fizyczno-geograficznym Polski Kondrackiego gmina-miasto
Dzia dowo le y w prowincji Nizina
rodkowoeuropejska, podprowincji Niziny
rodkowpolskie, makroregionie Niziny Pó nocnomazowieckiej, mezoregionie Wzniesienia
awskie. Nizina Pó nocnomazowiecka rozci gni ta jest pomi dzy Wis
i dop ywem
Narwi – Pis , na pó noc od Doliny rodkowej Wis y i Dolnego Bugu. Przecinaj j w
kierunku po udniowym Narew i Wkra. Na wysoczyznach mi dzydolinnych znajduj si
dobrze
zachowane
osta ce
form
polodowcowych
stadia ów
zlodowacenia
rodkowopolskiego. Najwy sze wzniesienia przekraczaj
200 m n.p.m. wysoko ci
bezwzgl dnych, a wysoko ci wzgl dne dochodz do 100 m. Nizina Pó nocnomazowiecka
ma powierzchni 14192 km2 i dzieli si na 7 mezoregionów. Miasto Dzia dowo po one
jest w obr bie mezoregionu Wzniesienia M awskie. Mezoregion jest morenow
wysoczyzn z wysoko ciami do 235 m n.p.m. (D bowa Góra) o bezjeziornej powierzchni,
przeci tej wa ami pochodzenia kemowego b
morenowego. Wzniesienia M awskie s
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wzgórzami
powi zanymi
z
zasi giem
najm odszego
stadia u
zlodowacenia
rodkowopolskiego. Po udniowa cz
regionu odwadniana jest do Wkry i Orzyca. W
obr bie Wzniesie M awskich przewa aj obszary rolnicze. Kompleksy le ne wyst puj na
peryferiach. Mezoregion ten ma powierzchni 2486 km2. Wzniesienia M awskie od
po udnia s siaduj z Równin Raci sk nad Wkr , od wschodu z Równin Kurpiowsk i
Wysoczyzn Ciechanowsk .
Obszar gminy jest po ony w obr bie Niecki Mazowieckiej, która wype niona jest
utworami kredy, trzeciorz du i czwartorz du. Mi szo tych warstw waha si od oko o
220 m w zachodniej cz ci gminy do oko o 40 m we wschodniej cz ci gminy. Utwory
trzeciorz dowe wyst puj w postaci utworów oligoce skich, mioce skich i plioce skich:
utwory oligoce skie - piaski drobnoziarniste, mu ki i i y; utwory mioce skie - i y i mu ki
z wk adkami piasków i piaskowców oraz z domieszkami py u w glowego;
osady
plioce skie stanowi
powierzchni
podczwartorz dow . Utwory czwartorz dowe
wyst puj ce na terenie gminy przypowierzchniowo nie przekraczaj ce g boko ci 4,5 m
to: utwory plejstoce skie: utwory lodowcowe zlodowacenia rodkowopolskiego - gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste przewa nie twardoplastyczne i wiry, wyst puj p atami
na powierzchni, b
p ytko w pod u;
utwory lodowcowe, wodnolodowcowe
zlodowacenia rodkowopolskiego wykszta cone w postaci piasków ró noziarnistych i
wirów z otoczkami, (buduj ce ozy, moren czo ow oraz sandr);
utwory lodowcowe
zlodowacenia ba tyckiego wykszta cone w postaci piasków, pospó ek i
wirów z
wk adkami gliny, o mi szo ci przewa nie powy ej 4,5 m;
utwory wodnolodowcowe
zlodowacenia ba tyckiego wykszta cone w postaci piasków grubych, rednich i wirów o
zmiennej mi szo ci. utwory holoce skie:
utwory rzeczne i bagienne, wyst puj ce w
dnach dolin rzecznych i obni
,
reprezentowane przez torfy, namu y rzeczne, piaski
drobne i rednie z domieszk cz ci organicznych. S to grunty s abono ne. W ród
utworów powierzchniowych wyst puj : piaski gliniaste, piaski s abogliniaste i lu ne, wiry
piaszczyste, gliny piaszczyste, torfy.
Zgodnie z podzia em regionalnym wg B. Paczy skiego (Atlas hydrologiczny Polski
1995 r.), obszar Gminy Dzia dowo znajduje si w I hydrogeologicznym regionie
pó nocnomazowieckim. Na jej obszarze zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu
ytkowym wyst puj w utworach czwartorz dowych oraz trzeciorz dowych i zwi zane
z wyst powaniem zasobów wód podziemnych nale cych do G ównych Zbiorników
Wód Podziemnych GZWP nr 214 Dzia dowo oraz GZWP nr 215 Subniecka Warszawska.
Do wód podziemnych zaliczane s tak e wody gruntowe, które charakterem i g boko ci
wyst powania odzwierciedlaj cechy konfiguracyjne terenu oraz budow geologiczn jego
pod a. Zbiornik GZWP nr 214 Dzia dowo posiada ustanowiony obszar ochrony
zbiornika. Na ca kowitej powierzchni zbiornika obj tego obszarem ochrony, wyró niono
obszar najwy szej ochrony (ONO), który obejmuje powierzchni 1650 km2 oraz obszar
wysokiej ochrony (OWO) obejmuj cy powierzchni 140 km2. Zró nicowanie obszaru
zbiornika warunkuje mo liwo ci zagospodarowania terenu poszczególnych gmin
po onych w zasi gu GZWP 214; ca e miasto Dzia dowo po one jest w granicach
najwy szej ochrony zbiornika. Zbiornik posiada zró nicowan
mi szo
warstwy
wodono nej i przedstawia si ona nast puj co: na poziomie przypowierzchniowym
wynosi 10-20 m; na poziomie mi dzymorenowym wynosi 20-40 m; na poziomie
sp gowym wynosi 20-60 m. W granicach zbiornika GZWP nr 215 Subniecka Warszawska
po one jest ca e Miasto Dzia dowo.
Na terenie Gminy Dzia dowo wyró niono dwie strefy obszarów o odmiennym
charakterze wyst powania zwierciad a wód gruntowych, zwi zanym ze zró nicowaniem
przepuszczalno ci utworów przypowierzchniowych. Pierwsza strefa wyst powania
ci
ego poziomu wód gruntowych o swobodnym zwierciadle, obejmuje wody gruntowe
utrzymuj ce si w przepuszczalnych utworach czwartorz dowych, o dobrych warunkach
infiltracyjnych. G boko wyst powania zwierciad a wody gruntowej waha si od poni ej
1,0 m do powy ej 4,0 m. Druga strefa wyst powania wód gruntowych to strefa o
zwierciadle nieci
ym, gdzie ci
zwierciad a wody mo e ulega zak óceniom. Zasi g
tej strefy zwi zany jest z powierzchniowym (b
te p ytko w pod u) wyst powaniem
utworów
o
utrudnionej
przepuszczalno ci
mi dzy
innymi
glin
zwa owych,
z przewarstwieniami piaszczystymi, które mog wyst powa na ró nych g boko ciach.
Wyst puj tu wody ródglinowe o zwierciadle napi tym. W obr bie tej strefy zwierciad o
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wody mo e równie
utrzymywa
si
w utworach piaszczystych w stropie
aboprzepuszczalnych glin (wody naglinowe o zwierciadle swobodnym). Wody
pierwszego poziomu wód gruntowych zaopatruj w wod studnie kopane. W zwi zku z
do
znaczn
mi szo ci
utworów czwartorz dowych nale y si
spodziewa
wyst powania na terenie gminy jednego lub nawet kilku g bszych mi dzymorenowych
poziomów wodono nych utrzymuj cych si w warstwach piaszczysto- wirowych. G bsze
(mi dzymorenowe) poziomy wodono ne s bardziej zasobne w wod . Wyst puj na
zmiennej g boko ci od kilkunastu do kilkudziesi ciu metrów.
Teren obj ty projektem planu obejmuje dzia
nr ewid. 166/2 obr b Dzia dowo,
zlokalizowan u zbiegu ulic M czenników i Olszty ska. W s siedztwie terenu znajduj si
obiekty us ugowe, magazynowe i produkcyjne. Teren jest niezabudowany, poro ni ty
ro linno ci trawiast .
Obszar obj ty opracowaniem po ony jest w rejonie wodnym rodkowej Wis y, w
Obszarze Dorzecza Wis y. Dla obszaru dorzecza Wis y opracowano Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wis y zatwierdzony Rozporz dzeniem Rady Ministrów z
dnia 18 pa dziernika 2016 r. w sprawie Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wis y (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).
Obszar opracowania le y w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych o kodzie
JCWPd PLGW200049. Ocena stanu ilo ciowego i chemicznego wód okre lana jest jako
dobra, a ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych jako niezagro ona. W ród
dzia
podstawowych dla JCW wymieniono realizacj zada systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarowania odpadami oraz sprawozdawczo
z
zakresu korzystania z wód.
Miasto Dzia dowo po one jest w dorzeczu Wkry, w zlewni Dzia dówki, której
cz ci jest zlewnia Kana u M skiego zasilanego przez Szkotówk i Pier awk oraz inne
cieki. Rzeka Wkra (Nida–Dzia dówka–Wkra) pod wzgl dem hydrograficznym nale y do
dorzecza Bugu. Wkra jest rzek III rz du, prawobrze nym dop ywem Narwi. Jej d ugo
wynosi 249,1 km, w tym w granicach województwa warmi sko-mazurskiego – ok. 70 km.
Zlewnia zajmuje czn powierzchni 5322,1 km2. Wkra w górnym biegu, od róde na
terenie gminy Nidzica w do uj cia rzeki Szkotówki w km 219+400 zwana jest Nid , w
okolicy Miasta Dzia dowa zwana jest Dzia dówk , a od uromina do uj cia nazywana jest
Wkr . Rzeka bierze pocz tek w zmeliorowanych bagnach na wschód od jeziora Kownatki
w okolicach miejscowo ci Januszkowo. Dolina rzeki w wielu miejscach poci ta jest g st
sieci rowów melioracyjnych i wyst puj tu liczne do y potorfowe. Wkra jest typowym
nizinnym ciekiem charakteryzuj cym si niewielkimi spadkami ( rednio poni ej 0,5 ‰).
Wkra przep ywa przez po udniow cz
Miasta na d ugo ci 1,145 km. Wszystkie cieki
wodne znajduj ce si na terenie Miasta Dzia dowo charakteryzuje nie no–deszczowy
system zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ci gu roku oraz jednym minimum.
Po osi gni ciu wiosennego maksimum (w okresie pomi dzy styczniem a kwietniem),
stany wody i przep ywy rzek zmniejszaj si . Wezbrania letnie (lipiec, sierpie ) s
zdecydowanie mniejsze od wiosennych. Minimum przypada pomi dzy lipcem i
pa dziernikiem. Stan wód Wkry powy ej Dzia dowa (do po czenia ze Szkotówk )
oceniany jest jako dobry; o ocenie zadecydowa dobry stan oraz doby stan chemiczny
wód. Wszystkie wska niki biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne
klasyfikowa y wody Wkry na tym odcinku do klasy II i wy szej.
Obszar obj ty projektem planu po ony jest w zasi gu naturalnej rzecznej
jednolitej cz ci wód powierzchniowych Kana M ski PLRW200023268321. Ocena
aktualnego stanu JCWP Kana M ski PLRW200023268321 okre lana jest jako z a, a
ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych okre lana jest jako zagro ona; stan
ekologiczny i chemiczny okre lany jest jako dobry. W obr bie JCWP Kana M ski
badania by y prowadzone w punkcie na drodze Gnojno-Prusinowo. Spo ród elementów
biologicznych wykonano badania fitobentosu. Indeks okrzemkowy wynosi 0,53 i
wskazywa na II klas . Elementy fizykochemiczne z grupy 3.1–3.5, takie jak azot
Kjeldahla (2,17 mg N/l) i fosforany (0,516 mg PO4/l) przekracza y dopuszczalne normy, a
azot amonowy i azotanowy oraz fosfor ogólny spe nia y normy II klasy; pozosta e
wska niki fizykochemiczne odpowiada y I klasie. Elementom hydromorfologicznym
przypisano II klas . W jednolitej cz ci wód Kana M ski prowadzono monitoring
obszarów chronionych wra liwych na eutrofizacj
wywo an
zanieczyszczeniami
pochodz cymi ze róde komunalnych. Nie zosta y spe nione wymogi dla tych obszarów.
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Ostatecznie stan jednolitej cz ci wód Kana M ski okre lono jako z y, poniewa
stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny ze wzgl du na wska niki fizykochemiczne
(azot Kjeldahla i fosforany). Dodatkowo nie by y spe nione wymagania dla obszarów
chronionych. G ównym ród em zanieczyszczenia Wkry na odcinku monitorowanym przez
WIO by y cieki z mechanicznobiologicznej oczyszczalni dla Nidzicy zlokalizowanej w
Pi tkach. Inne punktowe ród a, kieruj ce cieki do wód Wkry, to mechanicznobiologiczna oczyszczalnia w Zagrzewie oraz oczyszczalnia Zespo u Szkó Rolniczych w
Gródkach. G ównym ród em zanieczyszczenia wód Kana u M
skiego s oczyszczone
mechaniczno-biologicznie cieki z Dzia dowa (odprowadzane bezpo rednio w ilo ci ok.
3480 m3/d).
W granicach obszaru obj tego projektem planu nie wyst puj zbiorniki wód
powierzchniowych.
Podczas bada terenowych zinwentaryzowano m.in. nast puj ce gatunki ro lin.:
babka zwyczajna (Plantago major L.), fio ek polny (Viola arvensis Murray), glistnik
jaskó cze ziele (Chelidonium majus L.), koniczyna bia a (Trifolium repens L.), farbownik
lekarski (Anchusa officinalis L.), gwiazdnica trawiasta (Stellaria graminea L.), bluszczyk
kurdybanek (Glechoma hederacea L.), mietlica psia (Agrostis canina L.), kupkówka
pospolita (Dactylis glomerata L.). na terenie obj ty opracowaniem nie stwierdzono
wyst powania gatunków ro lin obj tych ochron gatunkow .
W zwi zku z po eniem obszaru obj tego opracowaniem u zbiegu ruchliwych
ci gów komunikacyjnych oraz w bezpo rednim s siedztwie terenów intensywnie
ytkowanych, nie stwierdzono wyst powania zwierz t.
Na obszarze obj tym opracowanie nie wyst puj z a kopalin oraz tereny
górnicze w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego.
Warunki klimatyczne panuj ce na terenie gminy nale
do umiarkowanych i w
du ej mierze uwarunkowane s wp ywami mas powietrza polarno – morskiego. Wed ug
regionalizacji klimatycznej R. Gumi skiego gmina Dzia dowo po ona jest g ównie w
obr bie dzielnicy mazurskiej, która poza obszarem górskim jest najch odniejszym
rejonem Polski; najcieplejszym miesi cem jest lipiec ze redni temperatur 17,5oC,
najch odniejszym stycze -4,3oC; ujemne miesi czne temperatury trwaj
rednio od
wrze nia do maja w cznie. Pokrywa nie na pojawia si w okresie 1 – 5 grudnia,
a zanika oko o 22 lutego. Najwy sze opady w ci gu roku, odnotowywane s w miesi cach
letnich, najni sze w miesi cach zimowych od stycznia do marca. Na terenie gminy notuje
si w okresie wegetacyjnym od IV do IX opady rz du od 340 – 360 mm (dane ze
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzia dowo
rok 2000). Rocznie natomiast wielko opadów zawiera si w przedziale 540 – 610 mm.
rednia roczna wilgotno
powietrza przekracza 80 %. Najwi ksze warto ci wilgotno ci
obserwowane s od wrze nia do marca. Najni sze warto ci wilgotno ci wzgl dnej
obserwowane s z kolei od kwietnia do sierpnia. Przy czym wilgotno osi ga warto ci ok.
68 % w maju i ok. 90 % w listopadzie i grudniu. Przewa aj cymi wiatrami na terenie
gminy s wiatry z sektora zachodniego i wschodniego, a najrzadziej wyst puj wiatry z
sektora pó nocnego. Wiatry zachodnie stanowi oko o 20 %, a wiatry wschodnie oko o
16 % wszystkich notowanych wiatrów. Najwi ksze pr dko ci wiatrów notowane s
jesieni i zim – wiatry bardzo silne i porywiste, a najmniejsze latem – cisze wyst puj
najcz ciej w sierpniu. Teren gminy charakteryzuje si (w stosunku do przeci tnych w
Polsce) wi kszym rednim zachmurzeniem, czyli wi ksz liczb dni pochmurnych
(najwi ksza ilo
dni pochmurnych wyst puje w listopadzie). W ci gu roku na terenie
gminy odnotowuje si oko o 30 dni pogodnych, które najcz ciej wyst puj we wrze niu.
Obszar gminy cechuje raczej krótki okres wegetacyjny, który dla Dzia dowa wynosi
180 – 190 dni.
Monitoring jako ci powietrza atmosferycznego na terenie miasta Dzia dowo
prowadzony jest przez WIO
w Olsztynie w ramach Pa stwowego Monitoringu
rodowiska. Badania przeprowadzone za 2014r. przedstawia y si nast puj co: St enia
zanieczyszcze : SO2, O3, NO2/NOx, CO, py u PM2.5, o owiu, arsenu, kadmu, niklu w pyle
PM10 ze wzgl du na ochron zdrowia i ro lin nie przekracza y warto ci odpowiednio
dopuszczalnych i docelowych okre lonych w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012
r. poz. 1031). Wyst pi y przekroczenia warto ci celu d ugoterminowego dla ozonu
zarówno pod k tem ochrony zdrowia jak i ro lin. St enia metali w pyle od kilka lat
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mieszcz si poni ej dolnych progów oszacowania. W 2014 roku wyst pi y przekroczenia
poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. Zanotowano przekroczenie poziomu
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 w strefie warmi sko-mazurskiej. Odnotowano
przekroczenie standardu dobowego na trzech stanowiskach pomiarowych – w Nidzicy i
awie i Olsztynie (pomiary metod automatyczn ). G ówn przyczyn wyst pienia
przekrocze by a wzmo ona emisja zanieczyszcze ze róde komunalnych spowodowana
niekorzystnymi warunkami klimatycznymi w okresie zimowym oraz spalaniem s abej
jako ci materia u grzewczego w ma o wydajnych piecach.
W ramach prowadzonego monitoringu rodowiska przez Wojewódzki Inspektorat
rodowiska w Olsztynie nie by y przeprowadzone pomiary nat enia ha asu na terenie
Miasta Dzia dowo. Brak jest tak e danych dotycz cych poziomu ha asu w pobli u torowisk
wyst puj cych na terenie Miasta Dzia dowo. Warto jednak zaznaczy , e podwy szone
nat enie ha asu wyst powa
mo e w pobli u dróg oraz innych traktów
komunikacyjnych.
Na terenie Miasta Dzia dowo ród a promieniowania niejonizuj cego stanowi : linie
i stacje elektroenergetyczne wysokich napi , urz dzenia radiokomunikacyjne,
radionawigacyjne i radiolokacyjne. Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z
dnia 30 pa dziernika 2003 roku, w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobów sprowadzania dotrzymania tych
poziomów, które dla badanych terenów na terenie Miasta Dzia dowa wynosz 7 V/m.
warto
pomiaru
wielko ci
fizycznej
charakteryzuj cej
promieniowanie
elektromagnetyczne [V/m] wynosi a odpowiednio dla punktów pomiarowych: 0,2; 0,32 i
0,15.
W zasi gu terenu obj tego projektem planu nie wyst puj powierzchniowe formy
ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody takie jak: park
narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar NATURA 2000, obszar
chronionego
krajobrazu,
u ytek
ekologiczny,
pomnik
przyrody,
stanowisko
dokumentacyjne oraz zespó przyrodniczo-krajobrazowy. Najbli szy obiekt obj ty
ochron prawn znajduje si w odleg ci ok. 1,2 km w kierunku po udniowo-wschodnim
i jest to u ytek ekologiczny Torfianki Dzia dowskie. Najbli szy obszar Natura 2000 Doliny
Wkry i M awki PLB140008 znajduje si w odleg ci ok. 1,3 km.
W granicach obszaru obj tego opracowaniem nie wyst puj obiekty obj te
ochron konserwatorsk zgodnie z ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5.2.POTENCJALNE

ZMIANY

ISTNIEJ CEGO

STANU

RODOWISKA

W

PRZYPADKU

BRAKU

REALIZACJI PROJEKTU PLANU

W przypadku braku realizacji projektu planu teren pozostanie w dotychczasowym
stanie u ytkowania lub zostanie zagospodarowany zgodnie z wytycznymi obowi zuj cego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6.

STAN

RODOWISKA

NA

OBSZARACH

OBJ TYCH

PRZEWIDYWANYM

ZNACZ CYM

ODDZIA YWANIEM

Z uwagi na lokalizacj terenu, skal planowanej zabudowy oraz jej charakter
nawi zuj cy do istniej cej w s siedztwie zabudowy nie przewiduje si znacz cego
oddzia ywania na stan rodowiska, i nie analizuje si stanu rodowiska na obszarach
siednich.
7.

ISTNIEJ

CE PROBLEMY OCHRONY

RODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI

PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZ CE OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA

16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY

W zasi gu terenu obj tego projektem planu nie wyst puj powierzchniowe formy
ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody takie jak: park
narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar NATURA 2000, obszar
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chronionego
krajobrazu,
u ytek
ekologiczny,
pomnik
przyrody,
stanowisko
dokumentacyjne oraz zespó przyrodniczo-krajobrazowy. Najbli szy obiekt obj ty
ochron prawn znajduje si w odleg ci ok. 1,2 km w kierunku po udniowo-wschodnim
i jest to u ytek ekologiczny Torfianki Dzia dowskie. Najbli szy obszar Natura 2000 Doliny
Wkry i M awki PLB140008 znajduje si w odleg ci ok. 1,3 km.
Z uwagi, e planowany sposób zagospodarowania terenu okre lony w projekcie
planu nawi zuje do sposobu u ytkowania terenów po onych w s siedztwie nie
przewiduje si
wyst pienia problemów ochrony rodowiska dotycz cych obszarów
podlegaj cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
8.

CELE

OCHRONY

RODOWISKA

USTANOWIONE

NA

SZCZEBLU

MI DZYNARODOWYM,

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU, ORAZ
SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY

RODOWISKA ZOSTA Y UWZGL DNIONE

PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU

Akcesja Polski do Unii Europejskiej na
a na Polsk nowe obowi zki, wynikaj ce
z konieczno ci dostosowania prawa polskiego do regulacji unijnych. Ochrona rodowiska
wraz z Traktatem z Maastricht (1991) w czona zosta a przez Wspólnoty Europejskie do
spisu ich sta ych zada , dla których okre lono cele dzia
zapobiegawczych i
reguluj cych. Obecnie prawo Unii Europejskiej reguluj ce ochron
rodowiska liczy sobie
kilkaset aktów prawnych, obejmuj cych dyrektywy, rozporz dzenia, decyzje i zalecenia.
Do priorytetów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony rodowiska zaliczy nale y
m.in. przeciwdzia anie zmianom klimatu, ochron
ró norodno ci biologicznej,
ograniczenie wp ywu zanieczyszczenia na zdrowie, a tak e lepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych.
Polityka ekologiczna pa stwa, a wi c i polityka lokalna, oparte s
na
konstytucyjnej
zasadzie
zrównowa onego
rozwoju.
Oznacza
to
konieczno
uwzgl dniania tej zasady we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach,
przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W praktyce zasada
zrównowa onego rozwoju powinna by
stosowana wraz z wieloma zasadami
pomocniczymi i konkretyzuj cymi, w ród których nale y wymieni : Zasad prewencji –
stanowi
, e przeciwdzia anie negatywnym skutkom dla rodowiska powinno by
podejmowane ju na etapie planowania i realizacji przedsi wzi . Zasad integracji
polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczaj
uwzgl dnienie w politykach
sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i spo ecznymi. Zasad
skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej odnosz
si
do wyboru
planowanych przedsi wzi
inwestycyjnych ochrony rodowiska a nast pnie do oceny
osi gni tych wyników a oznaczaj
potrzeb minimalizacji nak adów na jednostk
uzyskanego
efektu.
Zasad
uspo ecznienia
realizowan
poprzez
stworzenie
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udzia u obywateli, grup
spo ecznych i organizacji pozarz dowych w procesie kszta towania modelu
zrównowa onego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu
wiadomo ci i wra liwo ci ekologicznej oraz kszta towaniu nowej etyki zachowa wobec
rodowiska.
Podstawow
zasad
realizacji polityki ekologicznej pa stwa jest zasada
zrównowa onego rozwoju zak adaj ca jako
ycia na poziomie, na jaki pozwala obecny
rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans przysz ych pokole na ich zaspokojenie.
Realizacja zasady zrównowa onego rozwoju nast powa powinna przy jednoczesnym
eniu do osi gni cia adu przestrzennego rozumianego jako takie ukszta towanie
przestrzeni, które tworzy harmonijn ca
oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-gospodarcze,
rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Planowane dzia ania w
obszarze ochrony rodowiska w Polsce wpisuj si w priorytety w skali Unii Europejskiej i
cele 6. Wspólnotowego programu dzia
w zakresie rodowiska naturalnego. Zgodnie z
ostatnim przegl dem wspólnotowej polityki ochrony rodowiska do najwa niejszych
wyzwa nale y zaliczy dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego
rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu i ochrona bioró norodno ci biologicznej.
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Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jest ukierunkowany na
przywrócenie w ciwej roli planowania przestrzennego na obszarze ca ego kraj, w
szczególno ci dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które
powinno by podstaw lokalizacji nowych inwestycji.
Na szczeblu krajowym cele ochrony
rodowiska ustanawiaj
strategiczne
dokumenty rz dowe w tym „Polityka ekologiczna Pa stwa”. Podstawowym celem
okre lonym w dokumencie jest zapewnienie bezpiecze stwa ekologicznego kraju
(mieszka ców, infrastruktury spo ecznej i zasobów przyrodniczych), przy za eniu, e
strategia zrównowa onego rozwoju Polski pozwoli na wdra anie takiego modelu tego
rozwoju, który zapewni na tyle skuteczn regulacj i reglamentacj korzystania ze
rodowiska, aby rodzaj i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich
ytkowników nie stwarza y zagro enia dla jako ci i trwa ci przyrodniczych zasobów.
ród metod realizacji polityki ekologicznej pa stwa priorytet b dzie mia o stosowanie
tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarz dzania rodowiskowego, które
pozwalaj kojarzy efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi, a w szczególno ci
m.in.: w budownictwie i gospodarce komunalnej – unowocze nienie systemów
grzewczych
z
wykorzystaniem
lokalnych
zasobów
energii
odnawialnej,
termomodernizacj
zasobów
budowlanych,
modernizacj
sieci
cieplnych
i
wodoci gowych, racjonalizacj zu ycia wody, segregacj
mieci i odzysk surowców,
wykorzystanie ciep a odpadowego i stosowanie szeregu innych nowoczesnych rozwi za
w infrastrukturze technicznej miast i osiedli, które nie tylko zmniejszy presj tej
infrastruktury na rodowisko, ale tak e ograniczy koszty jej eksploatacji; ochrona
krajobrazu przy planowaniu osiedli miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz
rozmieszczaniu
obiektów
produkcyjnych
w
strefach
urbanizuj cych
si ;
w
zagospodarowaniu przestrzennym – korzystne dla
rodowiska przyrodniczego
kszta towanie przestrzenne w osadnictwie i poszczególnych dziedzinach dzia alno ci, a
tak e zabezpieczenie ochrony warto ci przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych
oraz funkcji ekologicznych poszczególnych obszarów poprzez uwzgl dnianie warunków
ich zachowania w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w zwi zanych z tymi
planami decyzjach, programach, ocenach, studiach i ekspertyzach. Cz
z celów
znajduje swoje odzwierciedlenie w zapisach omawianego w prognozie projektu mpzp tj.:
zrównowa one u ytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzi i susz
poprzez odpowiednie zapis w projekcie planu ustalaj cy odprowadzanie wód opadowych i
roztopowych; ustalenie wska nika powierzchni biologicznie czynnej terenu.
Dokumentem o charakterze strategicznym przenosz cym za enia i cele zawarte
w tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej jest Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Prego y. Plan ten jest narz dziem planistycznym, stanowi cym pewnego rodzaju
fundament przy podejmowaniu decyzji wp ywaj cych na stan zasobów wodnych oraz
zasady gospodarowania wodami w przysz ci. W planie tym ustalono cele rodowiskowe
dla wód powierzchniowych oraz odst pstwa od osi gni cia celów rodowiskowych. Przy
ustalaniu celów rodowiskowych JCWP brano pod uwag aktualny stan JCWP w zwi zku z
wymaganym zgodnie z Ramow Dyrektyw Wodn warunkiem niepogarszania ich stanu.
Dla JCWP, b
cych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym celem
rodowiskowym b dzie utrzymanie tego stanu/potencja u. Ze wzgl du na istotne ró nice
mi dzy naturalnymi oraz silnie zmienionymi i sztucznymi cz ciami wód, zró nicowano
cele rodowiskowe wymagane do osi gni cia dla poszczególnych rodzajów wód. W
przypadku naturalnych cz ci wód celem b dzie osi gni cie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, a w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych – co najmniej dobrego
potencja u ekologicznego. W obydwu przypadkach, w celu osi gni cia dobrego stanu lub
potencja u wymagane jest jednocze nie utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
W kontek cie analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dzia dowa dla terenu po onego przy ul. M czenników istotne
jest uwzgl dnienie celów rodowiskowych wyznaczonych dla jednolitej cz ci wód
powierzchniowych Kana M ski PLRW200023268321 oraz jednolitej cz ci wód
podziemnych JCWPd PLGW200049. Analizuj c wp yw realizacji ustale projektu planu
miejscowego na osi gni cie celów rodowiskowych dla wspomnianych JCWP i JCWPd nie
przewiduje si wyst pienia negatywnego oddzia ywania w tym zakresie. Do projektu
planu wprowadzono zapisy w zakresie wyposa enia terenu w zakresie infrastruktury
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technicznej tj.: zaopatrzenia w wod , odprowadzania cieków oraz odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
Program Wodno– rodowiskowy Kraju (PW K) jako jeden z podstawowych
dokumentów planistycznych stanowi realizacj wymaga wskazanych w Dyrektywie
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa dziernika 2000 r.
ustanawiaj cej ramy wspólnotowego dzia ania w dziedzinie polityki wodnej, tzw.
Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczno ci opracowania programów
dzia
. PW K stanowi uporz dkowany zbiór dzia , których realizacja pozwoli na
osi gni cie przez wody celów rodowiskowych. W my l Ramowej Dyrektywy Wodnej
sformu owano nast puj ce cele: niepogarszanie stanu cz ci wód; osi gni cie dobrego
stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan
chemiczny i ilo ciowy dla wód podziemnych; spe nienie wymaga specjalnych, zawartych
w unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych;
zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do
rodowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. Celem Programu Wodno –
rodowiskowego Kraju jest przedstawienie zestawie dzia
dla realizacji za
celów
rodowiskowych, których wype nienie w okre lonym czasie pozwoli uzyska efekty w
postaci lepszego stanu wód. Okre lone w analizowanym projekcie planu zasady
odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych wpisuj si w
za enia ww. dokumentu.
Celem Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych jest ograniczenie
zrzutów niedostatecznie oczyszczanych cieków, a co za tym idzie ochrona rodowiska
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Krajowy Program Oczyszczania cieków
Komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i
okre lono dzia ania na rzecz wyposa enia aglomeracji miejskich i wiejskich o RLM
wi kszej od 2000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie cieków komunalnych.
Program koordynuje dzia ania gmin i przedsi biorstw wodoci gowo-kanalizacyjnych w
realizacji infrastruktury sanitarnej na ich terenach. G ównym celem odprowadzenia i
oczyszczenia
cieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalni cieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie lub realizacja systemów
indywidualnych na terenach o zabudowie rozproszonej. Zgodnie z wymaganiami
zwi zanymi z realizacj w/w celów s zalecenia e: budow urz dze s
cych do
zaopatrzenia w wod realizuje si jednocze nie z rozwi zaniem spraw gospodarki
ciekowej, w szczególno ci przez budow systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni
cieków; w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przynios aby korzy ci
dla
rodowiska lub powodowa aby nadmierne koszty, nale y stosowa
systemy
indywidualne; wprowadzaj cy cieki do wód lub do ziemi s obowi zani zapewni
ochron wód przed zanieczyszczeniem, w szczególno ci poprzez budow i eksploatacj
urz dze s
cych tej ochronie. W projekcie planu przewidziano rozwi zania zgodne z
za eniami Krajowego programu (…) tj.: zaopatrzenie w wod z sieci wodoci gowej;
odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów
manewrowych zgodnie z przepisami odr bnymi, a z powierzchni dachów i nawierzchni
utwardzonych w granicach dzia ek budowlanych odprowadzanie do gruntu lub
zagospodarowanie w granicach w asnych dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich lub
do sieci kanalizacji deszczowej.
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego u ytkowania ró norodno ci
biologicznej prezentuje nast puj cy zapis wizji Polski w perspektywie 2025 r. w
odniesieniu do sfery przyrodniczej: „Ca y obszar Polski, w tym polskie obszary morskie,
cechowa b dzie si
dobrym stanem rodowiska przyrodniczego, umo liwiaj cym
zachowanie pe nego bogactwa ró norodno ci biologicznej polskiej przyrody oraz trwa ci
i równowagi procesów przyrodniczych – tereny o najwy szych walorach przyrodniczych
obj te b
skuteczn ochron prawn i po czone systemem funkcjonuj cych korytarzy
ekologicznych. Jednocze nie stworzone zostan
i funkcjonowa b
mechanizmy
prawne, organizacyjne i ekonomiczne zapewniaj ce zachowanie ró norodno ci
biologicznej i jej racjonalne u ytkowanie”. Ca okszta t dzia
podejmowanych we
wszystkich sferach dzia alno ci cz owieka (ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i
edukacyjnej) powinien s
osi gni ciu celu nadrz dnego, jakim jest „Zachowanie
bogactwa ró norodno ci biologicznej w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz
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zapewnienie trwa ci i mo liwo ci rozwoju wszystkich poziomów jej organizacji
(wewn trzgatunkowego, mi dzygatunkowego i ponadgatunkowego), z uwzgl dnieniem
potrzeb rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski oraz konieczno ci zapewnienia
odpowiednich warunków ycia i rozwoju spo ecze stwa”. Osi gni cie celu nadrz dnego
wymaga realizacji o miu, równorz dnych pod wzgl dem znaczenia, celów strategicznych:
I. Rozpoznanie i monitorowanie stanu ró norodno ci biologicznej oraz istniej cych i
potencjalnych zagro
. II. Skuteczne usuni cie lub ograniczanie pojawiaj cych si
zagro
ró norodno ci biologicznej. III. Zachowanie i/lub wzbogacenie istniej cych oraz
odtworzenie utraconych elementów ró norodno ci biologicznej. IV. Pe ne zintegrowanie
dzia
na rzecz ochrony ró norodno ci biologicznej z dzia aniami oddzia ywuj cych na t
ró norodno sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i spo ecze stwa (w tym
organizacji pozarz dowych), przy zachowaniu w ciwych proporcji pomi dzy
zapewnieniem równowagi przyrodniczej, a rozwojem spo eczno-gospodarczym kraju. V.
Podniesienie wiedzy oraz ukszta towanie postaw i aktywno ci spo ecze stwa na rzecz
ochrony i zrównowa onego u ytkowania ró norodno ci biologicznej. VI. Udoskonalenie
mechanizmów i instrumentów s
cych ochronie i zrównowa onemu u ytkowaniu
ró norodno ci biologicznej. VII. Rozwini cie wspó pracy mi dzynarodowej w skali
regionalnej i globalnej na rzecz ochrony i zrównowa onego u ytkowania zasobów
ró norodno ci biologicznej. VIII. U ytkowanie ró norodno ci biologicznej w sposób
zrównowa ony, z uwzgl dnieniem równego i sprawiedliwego podzia u korzy ci i kosztów
jej zachowania, w tym tak e kosztów zaniechania dzia
rozwojowych ze wzgl du na
ochron zasobów przyrody.
Wa nym dokumentem okre laj cym perspektyw rozwoju i zagospodarowania
terytorium Unii Europejskiej jest Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. Dla
równowa enia rozwoju przestrzennego przyj to g ówne cele rozwoju, którymi s : rozwój
policentrycznego i zrównowa onego systemu urbanizacji i wzmocnienie zwi zków
zachodz cych pomi dzy terenami miejskimi i wiejskimi; promocja zintegrowanych
koncepcji transportu i czno ci, które umo liwiaj policentryczny rozwój w obszarze UE i
wa nymi uwarunkowaniami procesu integracji europejskiej miast i regionów;
kszta towanie i ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez
ciwe zarz dzanie – przyczynia si to zarówno do zachowania jak i wzmocnienia
to samo ci regionów oraz utrzymania przyrodniczego i kulturowego zró nicowania
regionów i miast w obszarze UE w okresie globalizacji. Nale y pami ta , e wszystkie
kraje Unii Europejskiej musz wpisa w asne priorytety rozwoju przestrzennego w
kreowaniu wspólnej, europejskiej koncepcji zagospodarowania przestrzennego.
Dalekosi nym celem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami jest doj cie do
systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasad zrównowa onego rozwoju, w którym w
pe ni realizowane s
zasady gospodarki odpadami, a w szczególno ci zasada
post powania z odpadami zgodnie z hierarchi sposobów post powania z odpadami, czyli
po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a nast pnie kolejno przygotowanie do
ponownego u ycia, recykling, inne procesy odzysku (czyli wykorzystanie odpadów),
unieszkodliwianie, przy czym najmniej po danym sposobem ich zagospodarowania jest
sk adowanie. Realizacja tego celu umo liwi osi gni cie innych celów takich, jak:
ograniczenie sk adowania odpadów, w szczególno ci odpadów ulegaj cych biodegradacji,
ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodark
odpadami czy te
zwi kszenie udzia u w bilansie energetycznym kraju energii ze róde odnawialnych
poprzez zast powanie spalania paliw kopalnych ró nego rodzaju metodami odzysku
energii z odpadów zawieraj cych frakcje biodegradowalne. G ównym celem dokumentu
jest okre lenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchi
sposobów
post powania z odpadami oraz zasad zanieczyszczaj cy p aci. Celami wskazanymi w
dokumencie s
mi dzy innymi: ZPO; zmniejszenie ilo ci odpadów komunalnych
ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów; d enie do
zmniejszania ilo ci sk adowanych odpadów; osi gni cie wymaganego poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego u ycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk a
pochodz cych ze strumienia odpadów komunalnych. Dla osi gni cia za onych celów
okre lone zosta y kierunki dzia
dotycz ce mi dzy innymi edukacji ekologicznej,
rozwoju selektywnego zbierania odpadów, a tak e zosta y wskazane dzia ania takie jak
np. prowadzenie kontroli przez inspekcj ochrony rodowiska, prowadzenie kampanii
informacyjno-edukacyjnych maj cych na celu podniesienie wiadomo ci ekologicznej w
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zakresie gospodarki odpadami, wspieranie budowy sieci napraw i ponownego u ycia
produktów.
Analizuj c opisane powy ej cele ochrony rodowiska, istotne z punktu widzenia
projektowanego dokumentu, okre lone na szczeblu mi dzynarodowym, krajowym i
lokalnym, nale y uzna , e poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów projektu mpzp
zosta y one uwzgl dnione w projekcie planu w sposób w ciwy. Uchwalenie
przedmiotowego projektu planu miejscowego pozwala na prowadzenie odpowiedniej
gospodarki przestrzennej, bior cej pod uwag interes gminy i spo eczno ci lokalnej, przy
uwzgl dnieniu zasobów przyrodniczych.
9.

PRZEWIDYWANE

PO REDNIE,

ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE,

WTÓRNE,

SKUMULOWANE,

KRÓTKOTERMINOWE,

REDNIOTERMINOWE

I D UGOTERMINOWE, STA E I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE, NA CELE
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
A TAK E

NATURA 2000

ORAZ INTEGRALNO

TEGO OBSZARU,

RODOWISKO

Z uwagi, e przedmiotowy teren znajduj si w bezpo rednim s siedztwie ci gów
komunikacyjnych,
terenów
zabudowanych
oraz
terenów
przeznaczonych
w
obowi zuj cych planach miejscowych pod zabudow przewidywane w projekcie planu
sposoby zagospodarowania nie b
powodowa y negatywnych zmian w rodowisku.
Na obszarze obj tym projektem planu wprowadzono zakaz lokalizacji
przedsi wzi
zaliczanych do mog cych zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko z
wyj tkiem inwestycji celu publicznego, dlatego te nie ma obaw, e na terenach
przeznaczonych pod zabudow zostan wprowadzone inwestycje stwarzaj ce zagro enie
dla rodowiska. W odniesieniu do przedsi wzi
zaliczanych do mog cych potencjalnie
znacz co oddzia ywa na rodowisko wprowadzono zapis, e obowi zuj przepisy w
zakresie ochrony rodowiska.
Szczegó owa analiza oddzia ywania planowanej zabudowy na rodowisko, w tym
siedztwo b dzie mo liwa w przypadku realizacji konkretnej inwestycji posiadaj cej
wymiar materialny, czyli w przypadku procedury oceny oddzia ywaniania inwestycji na
rodowisko (OO ), procedury zupe nie innej ni strategiczna ocena oddzia ywania na
rodowisko (ocena projektu planu), bo przeprowadzanej dla konkretnej inwestycji
posiadaj cej projekt zagospodarowania terenu z dok adnie okre lon lokalizacj i
pe nymi, szczegó owymi danymi oraz parametrami projektowanej inwestycji. Zgodnie z
art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzia ywania na rodowisko Przeprowadzenia oceny oddzia ywania przedsi wzi cia na
rodowisko wymaga realizacja nast puj cych planowanych przedsi wzi
mog cych
znacz co oddzia ywa na rodowisko: 1) planowanego przedsi wzi cia mog cego zawsze
znacz co oddzia ywa na rodowisko, 2) planowanego przedsi wzi cia mog cego
potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko, je eli obowi zek przeprowadzenia
oceny oddzia ywania na rodowisko zosta stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.
Przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa na rodowisko zosta y skatalogowane na
podstawie za czników I i II dyrektywy 85/337/EWG oraz z uwzgl dnieniem krajowych
regu prawnych dotycz cych podejmowania przedsi wzi
w ogóle – w rozporz dzeniu
Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi
mog cych znacz co
oddzia ywa na rodowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). W ród nich wyró niono m.in.
przedsi wzi cia mog ce zawsze znacz co oddzia ywa
na
rodowisko oraz
przedsi wzi cia mog ce potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko. Ponadto
zgodnie z ustawow
delegacj (i tre ci
dyrektywy) w rozporz dzeniu okre lono
przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach s
kwalifikowane jako
przedsi wzi cia mog ce zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa na rodowisko.
Przedsi wzi cia mog ce znacz co oddzia ywa na rodowisko opisano w rozporz dzeniu
jako: obiekty, procesy (instalacje), w sposób czny (obiekt i proces).
Poniewa na etapie opracowywania projektu planu nie ma informacji dotycz cych rodzaju
planowanej zabudowy, wielko ci i gabarytów zabudowy, wielko ci powierzchni zabudowy,
powierzchni u ytkowej, a tak e ewentualnych przewidywanych instalacji, nie ma

28

PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DZIA DOWA DLA TERENU PO
ONEGO PRZY UL. M CZENNIKÓW

mo liwo ci okre lenia wp ywu planowanej zabudowy na zdrowie ludzi i rodowisko.
Oceny takiej b dzie mo na dokona znaj c konkretne paramenty inwestycji.
W zwi zku z obecnym sposobem zagospodarowania terenów nie przewiduje si
negatywnego wp ywu na ró norodno biologiczn , a tym samym na flor i faun . Teren
jest poro ni ty jedynie nisk ro linno ci trawiast .
W projekcie planu uwzgl dniono niezb dny dla zapewnienia w ciwych warunków
ytkowania rozwój infrastruktury technicznej, której niedostatki s jednym z bardziej
istotnych problemów w ciwego stanu ochrony rodowiska. W projekcie planu znalaz o
si szereg ustale dotycz cych ochrony rodowiska, które w sposób bezpo redni i
po redni wp ywaj korzystnie na rodowisko przyrodnicze oraz warunki ycia i zdrowia
ludzi. Ustalenia te dotycz m.in. ochrony powietrza i preferencji róde niskoemisyjnych
oraz ekologicznych, ochrony wód, powierzchni ziemi i gleby, ochrony przed ha asem.
Tak e bezpo rednio wyra one zapisy dotycz ce gospodarki wodno- ciekowej, gospodarki
odpadami oraz warunkami zaopatrzenia w energie elektryczn , gaz i ciep o. Zapisy te
docelowo d
do zapewnienia wysokiej jako ci u ytkowania obiektów poprzez
zapewnienie dost pu do infrastruktury technicznej.
Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y pami ta o ochronie próchniczej warstwy
gleby, jednak na obecnym etapie sporz dzania prognozy nie ma mo liwo ci okre lenia
spodziewanego oddzia ywania ustale
projektu planu w tym zakresie. B dzie to
uzale nione od wyboru konkretnych rozwi za na etapie sporz dzania dokumentacji
projektowej. Post powanie z warstw rodzajn gleb reguluj przepisy szczegó owe
(ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych) zobowi zuj ce inwestora do zachowania
warstwy i u ycia jej w rekultywacji terenu. Wykonanie zapisów obowi zuj cego prawa
winno by
w tym zakresie egzekwowane w post powaniach administracyjnych
prowadzonych na podstawie opisywanego projektu zmiany planu. Przy prowadzeniu robót
ziemnych nale y pami ta o ochronie próchniczej warstwy gleby. Warstwa próchnicza
przed wykonaniem wykopów, powinna by wcze niej zdj ta i okresowo z ona w
zaplanowanym miejscu, a po zako czeniu prac ziemnych i budowlanych rozes ana na
powierzchnie obj te wcze niej pracami ziemnymi.
Form
ochrony dla gleb jest równie prowadzenie prawid owej gospodarki
odpadami sta ymi i ciek ymi mog cymi wp ywa na geochemiom powierzchni litosfery.
Ustalenia projektu planu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi sta ymi oraz
odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych zapewniaj
ochron gleb.
Niew tpliwie pe na realizacja ustale projektu planu b dzie mia a wp yw na
gospodark odpadami – wytwarzanie odpadów zarówno na etapie realizacji (jako
oddzia ywanie chwilowe) i funkcjonowania (jako oddzia ywanie sta e). Okresowe,
zwi kszone oddzia ywanie w zakresie gospodarki odpadami b dzie zachodzi na etapie
realizacji zabudowy. Na etapie budowy mog powstawa nast puj ce typy odpadów:
materia y, takie jak: szk o, drewno, papier, tworzywa sztuczne; odpady asfaltowe;
odpady z betonu, gruzu, gipsu, materia ów ceramicznych; gleba i ziemia; odpady
komunalne. Odpady powsta e w trakcie budowy powinny by w pierwszej kolejno ci
wtórnie wykorzystane, b
usuwane i zagospodarowywane zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami. Dzia aniami prewencyjnymi w zakresie potencjalnego negatywnego
oddzia ywania gospodarki odpadami oraz po rednio ochrony rodowiska s przepisy
znajduj ce si w projekcie planu. Projekt planu nakazuje prowadzenie gospodarki
odpadami zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie
utrzymania czysto ci i porz dku w gminie. Ponadto w projekcie planu wprowadzono
zakaz przetwarzania, unieszkodliwiania, sk adowania odpadów w granicach w asnych
dzia ki lub terenu elementarnego.
Podstaw do oceny gospodarki odpadami zarówno w czasie budowy, eksploatacji
oraz potencjalnej likwidacji zabudowy jest ich klasyfikacja ogólna zawarta w ustawie
o odpadach oraz klasyfikacja szczegó owa zawarta w rozporz dzeniu Ministra rodowiska
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10). Ilo
odpadów powstaj cych w trakcie budowy jest aktualnie niemo liwa do oszacowania i
uzale niona od wielu czynników m.in. rodzaju zabudowy czy warunków gruntowych. Ilo
powstaj cej mas ziemnych uwarunkowana jest wieloma czynnikami tj.: rodzaj zabudowy,
boko posadowienia, lokalizacja. Na etapie realizacji zabudowy odpady powinny by
tymczasowo magazynowane w kontenerach i zagospodarowywane przez firm
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wykonawcz ; natomiast gleba i grunt z wykopów powinny zosta
wykorzystane w
granicach nieruchomo ci. Na etapie budowy w celu zminimalizowania oddzia ywania na
rodowisko nale y pami ta o zachowaniu poni szych warunków: odpady wytworzone
podczas realizacji zabudowy w miar mo liwo ci nale y zagospodarowa we w asnym
zakresie, a w przypadku braku takiej mo liwo ci przekaza je podmiotom posiadaj cym
odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami; warstw humusu
oraz ziemi pochodz
z wykonanych wykopów nale y wykorzysta w miejscu realizacji
inwestycji w mo liwie jak najwi kszym stopniu, natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z
wykopów nale y j zagospodarowa zgodnie z przepisami ustawy o odpadach; w
przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów budowlanych w miejscu
realizacji zabudowy, nale y zadba o ich zabezpieczenie przed mo liwo ci rozmoczenia
(np. z powodu niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci
sp ywu wymytych z nich substancji do rodowiska gruntowo-wodnego, natomiast miejsca
ich magazynowania wyznaczy poza obszarami cennymi pod wzgl dem przyrodniczym;
odpady których sk adowanie mog oby przyczynia si do zanieczyszczenia gleby, wód
powierzchniowych i podziemnych, powinny by sk adowane w szczelnych kontenerach
budowlanych, zabezpieczonych przed oddzia ywaniem warunków atmosferycznych,
odpady których sk adowanie nie b dzie wi za si z zanieczyszczeniem, powinny by
równie zabezpieczone przed oddzia ywaniem atmosferycznym, jednak dopuszcza si ich
sk adowanie poza szczelnymi kontenerami budowlanymi; w przypadku wytworzenia
odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni sposób ich bezpiecznego magazynowania dla
rodowiska oraz transport, który powinien odbywa si zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
154).
Przewiduje si , e realizacja ustale projektu planu nie wp ynie negatywnie na
wody powierzchniowe i podziemne, w tym na jednolite cz ci wód powierzchniowych i
podziemnych oraz na zbiorniki wód podziemnych. Przyj te za enia, ustalenia i zasady w
odniesieniu do sposobu zaopatrzenia w wod , post powania ze ciekami oraz wodami
opadowymi i roztopowymi, nale y uzna za daj ce potencjaln gwarancj ochrony
rodowiska w odniesieniu do wód podziemnych i powierzchniowych ze wzgl du na
systemowy sposób rozwi zania gospodarki wodno- ciekowej. rodowisko wodne jest w
projekcie planu chronione przed degradacj poprzez pobór wody z sieci wodoci gowej,
odprowadzanie cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, za wód opadowych i
roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych
zgodnie z przepisami odr bnymi, a z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych w
granicach dzia ek budowlanych do gruntu lub zagospodarowanie w granicach w asnych
dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich; opcjonalnie dopuszcza si odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych do sieci
kanalizacji deszczowej. Nale y pami ta , e brak lub nieodpowiednie zagospodarowanie
wód opadowych i roztopowych mo e wywo ywa straty w rodowisku polegaj ce m.in. na
zaburzeniu stosunków wodnych, niszczeniu budynków i infrastruktury, zagro eniu dla
zdrowia i ycia mieszka ców, zniszczeniu rodowiska naturalnego oraz – w okresie
pó niejszym – obni eniu poziomu wód gruntowych. Post powanie z wodami opadowymi
powinno by
traktowane jako element zrównowa onego rozwoju ka dej gminy.
Zagospodarowuj c wody w sposób zgodny z natur oczywistym jest, e oczyszczanie,
zatrzymanie, wsi kanie oraz gromadzenie wód opadowych i roztopowych wskazane jest
najbardziej w obr bie dzia ki, na która pada deszcz. Zatrzymanie wód deszczowych u
ród a – ich filtracja do gruntu traktowana jest jako proces proekologiczny, który
korzystnie wp ywa na gospodark wodna w zlewni. Jednocze nie nale y pami ta , e
wprowadzanie wody do gruntu lub wód nie mo e zagra
s siedniej zabudowie oraz
wymaga zastosowania w ciwych urz dze , zapewniaj cych odpowiedni pojemno , a
w przypadku gruntu odpowiedni powierzchni kontaktu. Wody opadowe mo emy
infiltrowa poprzez: studnie ch onne, drena e rurowe, komory drena owe, skrzynki
rozs czaj ce, zbiorniki retencyjno – infiltruj ce itp. Wod opadow mo emy równie
powierzchniowo retencjonowa i odparowywa , a tak e wykorzystywa retencjonowane
wody deszczowe do podlewania zieleni, sp ukiwania ulic, itp. Jest to schemat zbli ony do
schematu funkcjonuj cego w rodowisku naturalnym, w którym istnieje równowaga
pomi dzy ilo ci opadu z jednej strony, a wsi kaniem, sp ywem i parowaniem wody z
drugiej.
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Z punktu widzenia ochrony rodowiska wskazanym jest, aby wody opadowe by y
zatrzymywane na terenie na którym spad y, powolnie infiltrowa y do gruntu. Podziemna
infiltracja powinna by stosowana wówczas, je eli nie wystarcza powierzchni na infiltracj
powierzchniow lub je eli nie ma na ni warunków. Infiltracja powierzchniowa sp ywów z
opadów atmosferycznych odbywa si mo e poprzez: trawniki, kwietniki, tereny zielone z
krzewami i drzewami, tereny ogrodów przydomowych, chodniki u one z p yt lub kostek
profilowanych na podsypce wirowo - piaskowej, w taki sposób, aby powsta y mi dzy
nimi szczeliny, ci gi pieszo jezdne, u one jak wy ej, parkingi i place wykonane z p yt
lub kostek profilowanych jw. drogi. W ten sposób uniknie si impregnacji powierzchni
uniemo liwiaj cej wsi kanie w pod e wody opadowej, która odprowadzana jest
systemami kanalizacji. Mo liwo ci i sposoby wprowadzania wód opadowych do gruntu, s
uzale nione od rodzaju gruntu, charakteru zagospodarowania i wielko ci obszaru oraz
poziomu wód gruntowych.
Ujmowanie wód opadowych b dzie realizowane równie z wykorzystaniem zieleni.
Na terenach wolnych od zabudowy wskazane jest zak adanie muraw, które s w stanie
zatrzyma i wch on
znaczn cz
opadów atmosferycznych. Takie odprowadzanie wód
deszczowych jest korzystne z punktu widzenia ochrony rodowiska, gdy wody opadowe
zasilaj wody gruntowe tej samej zlewni, sprzyjaj racjonalnej eksploatacji i ochronie
wód. G sty i zwarty system korzeniowy ro linno ci trawiastej chroni gleb przede
wszystkim przed skoncentrowanym sp ywem powierzchniowym. Naziemne cz ci darni
równie chroni gleb zwi kszaj c szorstko
pod a, a zatem zmniejszaj pr dko
przep ywu, zwi kszaj c przy tym infiltracj .
Nieuniknionym jest wytwarzanie pewnej ilo ci
cieków bytowych podczas
prowadzonych prac realizacyjnych, dlatego te w celu zabezpieczenia rodowiska przed
powstaniem i przenikaniem tego rodzaju cieków do wód i gruntu, na czas prowadzonych
prac budowlanych nale y zastosowa
bezodp ywowe kontenery sanitarne.
cieki
zgromadzone w ww. zbiornikach powinny by wywo one systematycznie do oczyszczalni
cieków. Nie ma mo liwo ci podania ilo ci cieków bytowych zwi zanych z trwaniem fazy
realizacyjnej, zwi zane jest to z nieokre lon liczb pracowników oraz brakiem okre lenia
dok adnej ilo ci czasu potrzebnego na realizacj obiektów.
Realizacja inwestycji nie mo e prowadzi do zmiany stanu wody na gruncie
skutkuj cym naruszeniem stosunków wodnych ze szkod dla gruntów s siednich, w tym
zalewaniem okolicznych gruntów. Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie
mo e narusza przepisów m.in. ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo
ochrony rodowiska. Nale y pami ta , e zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy prawo wodne
ciciel gruntu o ile przepisy ustawy nie stanowi inaczej, nie mo e: 1) zmienia
kierunku i nat enia odp ywu znajduj cych si na jego gruncie wód opadowych lub
roztopowych ani kierunku odp ywu wód ze róde – ze szkod dla gruntów s siednich; 2)
odprowadza wód oraz wprowadza
cieków na grunty s siednie. W przypadku je eli
spowodowane przez w ciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie
wp ywaj na grunty s siednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urz du lub na
wniosek, w drodze decyzji, nakazuje w cicielowi gruntu przywrócenie stanu
poprzedniego lub wykonanie urz dze
zapobiegaj cych szkodom, ustalaj c termin
wykonania tych czynno ci (art. 234 ust. 3 cytowanej ustawy).
Projekt planu przewiduje, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z sieci
ciep owniczej lub z wykorzystaniem indywidualnych róde ciep a z u yciem technologii
zapewniaj cych zachowanie norm emisji wynikaj cych z przepisów odr bnych.
Substancje szkodliwe dla cz owieka emitowane s do atmosfery w skutek procesów
naturalnych, jak i dzia alno ci antropogenicznej. Rozró nia si emisj : powierzchniow
pochodzenia rolniczego, powierzchniow pochodzenia komunalnego, liniow (drogowa,
lotnicza, kolejowa) oraz punktow . Zanieczyszczenia szczególnie szkodliwe dla zdrowia
ludzi, takie jak py zawieszony PM10 i PM2.5 oraz benzo(a)piren, w województwie
warmi sko-mazurskim powstaj g ównie w procesach spalania paliw sta ych (w giel
kamienny oraz drewno), jak równie w mniejszym stopniu paliw p ynnych (ropa naftowa i
jej pochodne). Ilo
emitowanych substancji zale na jest od ilo ci i jako ci
wykorzystywanego paliwa, sprawno ci kot a spalaj cego substancj
oraz filtrów
za onych na emitorach. Nie przewiduje si zagro
mog cych wp yn
negatywnie na
jako
powietrza ze strony emitorów stacjonarnych, a faktyczny wp yw analizowanego
sposobu zagospodarowania na powietrze b dzie oboj tny.
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Dla mieszka ców miasta i funkcjonowania organizmu miejskiego dwa czynniki
zwi zane z warunkami termicznymi stanowi podstawowe zagro enie tj.: rodzaj pokrycia
terenu oraz wzmo ona emisja ciep a antropogenicznego. Czynniki te decyduj , e
temperatura powietrza w mie cie jest wy sza ni na terenie podmiejskim. Wysoka
temperatura wywo uje stres termiczny, a nadmierny pobór energii przez urz dzenia
klimatyzacyjne i ch odnicze, oraz ogrzewanie mieszka , zwi ksza zagro enie zwi zane z
wysokimi temperaturami powietrza, a tak e zwi ksza efekt miejskiej wyspy ciep a.
Tworzenie si jej sprzyja równie stosunkowo ma y udzia terenów biologicznie czynnych,
zw aszcza w strefie zabudowy o charakterze ródmiejskim, niewielka liczba zbiorników
wodnych, terenów zieleni miejskiej, zieleni wysokiej, które mog ograniczy negatywny
wp yw zw aszcza fal gor ca i upa ów. Fale upa ów, zw aszcza pojawiaj ce si w czerwcu i
lipcu, prowadz do istotnego wzrostu liczby zgonów w porównaniu z okresami bez
upa ów. Mo liwo
agodzenia stresu termicznego, pog bianego efektem miejskiej wyspy
ciep a, popraw
warunków wilgotno ciowych i sanitarnych powietrza, ogranicza
bezpowrotna utrata terenów zieleni, a w wielu przypadkach niew ciwe ich
rozplanowanie.
W granicach miast niezwykle cz sto pojawia si zagro enie zwi zane z nadmiarem
wód tj.: powodzi i podtopie . O ile powodzie zagra aj wi kszo ci miast po onych w
dolinach rzecznych i w strefie wybrze a, o tyle podtopienia mog wyst pi w ka dym
miejscu jako efekt gwa townych ulew (powodzie b yskawiczne), intensywnych
ugotrwa ych opadów, a tak e spowodowane przez wody roztopowe. Sprzyjaj temu
uszczelniane powierzchnie (sztuczna nawierzchnia gruntu) i ograniczone mo liwo ci
odprowadzenia nadmiaru wody przez systemy kanalizacyjne i odwadniaj ce oraz
nieuwzgl dniania retencji w gospodarce wodnej miast.
Ze wzrostem temperatury i zwi zanych z nimi fal gor ca zwi ksza si b dzie
zagro enie suszami, pog biaj ce niedobór wody. Dla utrzymania terenów zieleni
szczególnie niebezpieczny jest stan suszy glebowej. Susze wi
si z d ugimi okresami
bezopadowymi skutkuj cymi zarówno spadkiem wilgotno ci gleby w wyniku
intensywnego parowania, jak i obni eniem si przep ywów w rzekach i zwierciad a wód
podziemnych. Z regu y ten drugi przypadek rzadko wp ywa na trudno ci z zaopatrzeniem
w wod w miastach, gdy uj cia wody dla potrzeb miasta s na ogó bezpieczne. Zwykle
takie sytuacje skutkuj ograniczeniem zu ycia wody dla celów komunalnych, jednak nie
wp ywaj na ograniczenie produkcji i dzia ania kluczowych systemów miejskich. Spadek
wilgotno ci gleby odbija si przede wszystkim na zieleni miejskiej i ogranicza mo liwo ci
agodzenia wp ywu wysokich temperatur.
W obliczu zmian klimatycznych bardzo istotna staje si ochronna struktur
przyrodniczych oraz zachowanie, na poziomie lokalnym, spójno ci i dro no ci sieci
ekologicznej, która poza funkcjami przyrodniczymi pe ni równie inne funkcje, m.in.
spo eczne i klimatyczne, gdy poprawia jako
ycia – szczególnie mieszka ców miasta
(sch adzanie miasta, poprawa warunków aerosanitarnych, tereny rekreacyjne). Tereny
zieleni odgrywaj niezwykle wa
rol w efektywnej wentylacji miasta – wymiany i
regeneracji powietrza, a tak e retencjonowaniu wód. Tzw. ma a retencja, obejmuj ca
dzia ania maj ce na celu wyd enie czasu obiegu wody poprzez zwi kszenie zdolno ci do
zatrzymywania wód opadowych i roztopowych oraz spowolnienia odp ywu, umo liwia
zmniejszenie zagro enia podtopieniami, jak równie zmniejsza skutki susz, a zw aszcza
suchy glebowej. Wa
rol odgrywa sprawno
kanalizacji deszczowej w przypadku
opadów nawalnych i gwa townie przybieraj cej ilo ci wody opadowej. Dlatego te
niezwykle wa ny jest sprawny system odwodnienia na terenie miasta. W zakresie
adaptacji do niedostatku wody istniej dwie mo liwo ci – zmniejszenie zu ycia wody lub
zwi kszenie poda y. Zwi kszenie poda y ze wzgl du na ograniczone zasoby kraju jest
niemo liwe. W skali miasta sytuacj mo e poprawi zmniejszenie zu ycia wody m.in.
poprzez uszczelnienie systemów wodoci gowych w celu ograniczenia strat w sieci,
wprowadzenie mechanizmów finansowych sprzyjaj cych oszcz dno ci wody, a tak e
zmniejszenie energoch onno ci produkcji.
Warto podkre li , e z punktu widzenia ochrony rodowiska zagospodarowanie
terenów poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jest bardzo
korzystne. Wynika to z kwestii, e rozwój i kszta towanie przestrzeni przy pomocy planów
odbywa si
w warunkach
regulowanych, o jasno wytyczonych
zasadach
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zagospodarowania przestrzeni. Stworzenie klarowanych
zasad
funkcjonowania
przestrzeni pozwala na harmonijny rozwój w warunkach zrównowa onego rozwoju.
Planowane zagospodarowanie terenu nie narusza przepisów ochrony przyrody i nie
powoduje konfliktów z obszarami i obiektami prawnie chronionymi. Nie przewiduje si
adnego bezpo redniego lub po redniego wp ywu na tereny obj te sieci Natura 2000.
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REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU

NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO

TEGO OBSZARU

Jednym z fundamentalnych za
ochrony rodowiska jest przeciwdzia anie
zanieczyszczeniom rodowiska, racjonalne kszta towanie rodowiska i gospodarowanie
zasobami rodowiska zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju oraz przywracanie
elementów przyrodniczych do w ciwego stanu zgodnie z art. 3 pkt 13 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. W przypadku, gdy nie jest mo liwe
zapobie enie zanieczyszczeniu, nale y ograniczy
negatywne oddzia ywania na
rodowisko, a w szczególnych przypadkach obowi zkiem danego podmiotu jest
kompensacja przyrodnicza.
Pod poj ciem zrównowa onego rozwoju nale y rozumie , wed ug cytowanej
ustawy taki rozwój spo eczno-gospodarczy, w którym nast puje proces integrowania
dzia
politycznych, gospodarczych i spo ecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwa ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania mo liwo ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
spo eczno ci lub obywateli zarówno wspó czesnego pokolenia, jak i przysz ych pokole .
Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska pod poj ciem kompensacji przyrodniczej rozumie si
zespó dzia
obejmuj cych w szczególno ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj gleby,
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie
ro linno ci, prowadz cych do
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych
w rodowisku przez realizacj przedsi wzi cia i zachowanie walorów krajobrazowych.
Podkre li nale y, e jak wynika z art. 75 ust. 3 tej ustawy, naprawienie wyrz dzonych
szkód, a w szczególno ci kompensacj przyrodnicz nale y dokonywa wówczas, gdy
ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo liwa. Natomiast w wietle ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przes ank kompensacji przyrodniczej jest
realizacja planu lub dzia
mog cych znacz co negatywne oddzia ywa na cele ochrony
obszaru Natura 2000 lub obszary znajduj ce si na li cie, o której mowa w art. 27 ust. 3
pkt 1, a jej wykonywanie ma na celu zapewnienie spójno ci i w ciwego funkcjonowania
obszarów Natura 2000 (art. 34).
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
zawiera rozwi za stanowi cych kompensacj przyrodnicz , gdy realizacja zapisów
projektu planu nie wp ynie na zasoby przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000.
11. ROZWI

ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ZA

ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU WRAZ Z

UZASADNIENIEM ICH WYBORU ORAZ OPIS METOD DOKONANIA OCENY PROWADZ CEJ DO
TEGO

WYBORU

ALBO

WYJA NIENIE

BRAKU

ROZWI ZA

ALTERNATYWNYCH,

W

TYM

WSKAZANIA NAPOTKANYCH TRUDNO CI WYNIKAJ CYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPÓ CZESNEJ WIEDZY

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3 b ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o
udost pnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko rozwi zania alternatywne do
rozwi za zawartych w projektowanym dokumencie przedstawia si wówczas, gdy
wynika to z potrzeby ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralno ci. Z analizy
dokumentów i materia ów wynika,
e kierunki zagospodarowania przestrzennego
okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b
oddzia ywa y znacz co negatywnie na
obszary Natura 2000, dlatego te nie przedstawia si w tym zakresie rozwi za
alternatywnych.
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12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W celu ograniczenia niekorzystnego potencjalnego wp ywu nowych sposobów
zagospodarowania na rodowisko zaleca si zwróci uwag na poni sze uwagi.:
Plac budowy i jego zaplecze nale y zorganizowa w sposób zapewniaj cy
oszcz dne korzystanie z terenu.
Plac budowy nale y zabezpieczy w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na
teren obj ty pracami i aby zminimalizowa mo liwo ich uwi zienia.
W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi w ciw gospodark
odpadami tj.: zapewni odpowiedni ilo ci pojemników na odpady, prowadzi
segregacj odpadów ze szczególny uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych.
W celu zminimalizowania oddzia ywania planowanej zabudowy, niezb dnym
dzie zachowanie poni szych warunków:
odpady wytworzone podczas realizacji zabudowy w miar mo liwo ci
nale y zagospodarowa we w asnym zakresie, a w przypadku braku takiej
mo liwo ci
przekaza
je
podmiotom
posiadaj cym
odpowiednie
uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami,
warstw humusu oraz ziemi pochodz
z wykonanych wykopów nale y
wykorzysta w miejscu realizacji inwestycji w mo liwie jak najwi kszym
stopniu, natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z wykopów nale y j
zagospodarowa zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
w przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów
budowlanych w miejscu realizacji zabudowy, nale y zadba
o ich
zabezpieczenie przed mo liwo ci
rozmoczenia (np.
z powodu
niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci
sp ywu wymytych z nich substancji do rodowiska gruntowo-wodnego,
natomiast miejsca ich magazynowania wyznaczy poza obszarami cennymi
pod wzgl dem przyrodniczym; odpady których sk adowanie mog oby
przyczynia si
do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych, powinny by
sk adowane w szczelnych kontenerach
budowlanych,
zabezpieczonych
przed
oddzia ywaniem
warunków
atmosferycznych, odpady których sk adowanie nie b dzie wi za si z
zanieczyszczeniem,
powinny
by
równie
zabezpieczone
przed
oddzia ywaniem atmosferycznym, jednak dopuszcza si ich sk adowanie
poza szczelnymi kontenerami budowlanymi,
w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni
sposób ich bezpiecznego magazynowania dla rodowiska oraz transport,
który powinien odbywa si zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834).
Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y pami ta o ochronie próchniczej warstwy
gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, powinna by wcze niej
zdj ta i okresowo z ona w zaplanowanym miejscu, a po zako czeniu prac
ziemnych i budowlanych rozes ana na powierzchnie obj te wcze niej pracami
ziemnymi.
Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by realizowana poprzez zastosowanie
ciwych zabezpiecze technicznych. Na etapie realizacji zabudowy niezb dne
dzie zapewnienie wszelkich dzia , które ogranicz potencjaln mo liwo
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego ró nego rodzaju substancjami,
czy te
ciekami. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia negatywnego
oddzia ywania na rodowisko gruntowo-wodnego powinno si prowadzi dzia ania
minimalizuj ce tj.: wykonywa wykopy ziemne ze szczególn ostro no ci , a
roboty ziemne ogranicza
do bezwzgl dnego minimum, aby uniemo liwi
penetracj
ewentualnych zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy
wodono nej; niezb dny do wykorzystania podczas realizacji zabudowy sprz t
powinien by sprawny pod wzgl dem technicznym; materia y u yte podczas
budowy powinny by zabezpieczane przed ewentualnym niekontrolowanym
zanieczyszczeniem wód podziemnych; w przypadku wyst pienia ewentualnych
wycieków (smaru, olejów, paliwa) nale y natychmiast je usuwa poprzez
wykorzystanie odpowiednich sorbentów; utrzymywa czysto
na placu budowy
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oraz placach postojowych maszyn budowlanych oraz
rodków transportu;
utrzymywa plac budowy bez zastoisk wody; magazynowa odpady w miejscach o
szczelnej powierzchni o ograniczonym dost pie osób postronnych i przekazywa je
uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania.
Prace budowlane powinny by prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie
maszyn i urz dze sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy),
przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpo arowych, uporz dkowanie i
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp.
Na czas prowadzonych prac budowlanych nale y zastosowa bezodp ywowe
kontenery sanitarne na cieki bytowe.
Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie mo e narusza przepisów
m.in. ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo ochrony rodowiska w
zakresie zmiany stanu wody na gruncie skutkuj cym naruszeniem stosunków
wodnych ze szkod dla gruntów s siednich. Nale y pami ta , e zgodnie z art.
234 ust. 1 ustawy prawo wodne w ciciel gruntu o ile przepisy ustawy nie
stanowi
inaczej, nie mo e: 1) zmienia
kierunku i nat enia odp ywu
znajduj cych si na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku
odp ywu wód ze róde – ze szkod dla gruntów s siednich; 2) odprowadza wód
oraz wprowadza cieków na grunty s siednie. W przypadku je eli spowodowane
przez w ciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wp ywaj na
grunty s siednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urz du lub na wniosek,
w drodze decyzji, nakazuje w cicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego
lub wykonanie urz dze zapobiegaj cych szkodom, ustalaj c termin wykonania
tych czynno ci (art. 234 ust. 3 cytowanej ustawy).
Rozwi zania przyj te w analizowanym projekcie planu wprowadzaj sposób
zagospodarowania nawi zuj cy do sposobów u ytkowania terenów w s siedztwie,
dlatego te , w wyniku w ciwej realizacji ustale projektu planu nie przewiduje si
znacz cego negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci
sytuacji problemowych.
13. STRESZCZENIE W J

ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem graficznym
do Uchwa y Nr xix/177/20 Rady Miasta Dzia dowo z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie
przyst pienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Dzia dowa dla terenu po onego przy ul. M czenników. Zgodnie z
art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) burmistrz po podj ciu przez rad
miasta uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia planu miejscowego, sporz dza projekt
planu (…) wraz z prognoz oddzia ywania na rodowisko. Prognoza oddzia ywania na
rodowisko jest elementem strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko, o której
mowa w ustawie o z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku
i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenach
oddzia ywania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). Zgodnie z art. 46
pkt 1 w/w ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego wymaga
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. W my l art. 51 ust. 1
cytowanej ustawy organ opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz oddzia ywania
na rodowisko.
Przedmiotowy plan stanowi zmian planu, gdy obejmuje swoim zasi giem obszar
na którym obowi zuje „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dzia dowo” uchwalona Uchwa nr XXXIX/348/14 Rady Miasta Dzia dowo z dnia
9 pa dziernika 2014 roku. Projekt planu miejscowego obejmuje teren po ony w
jednostce strukturalnej B miasta wyznaczonych w studium. Wprowadzone zmiany
dotycz
optymalizacji i racjonalizacji zagospodarowania terenu i umo liwiaj jego
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wykorzystanie zgodnie z obecnymi potrzebami miasta i jego mieszka ców. Zapisy
nowego planu aktualizuj kompleksowo ustalenia obecnie obowi zuj cych, które z
up ywem czasu i wprowadzanym w ustawach zmianom zdezaktualizowa y si i nie
odpowiadaj wymogom obecnie obowi zuj cych przepisów prawa.
Zakres i stopie
szczegó owo ci informacji wymaganych w prognozie
oddzia ywania na rodowisko zosta okre lony w pi mie Regionalnego Dyrektora Ochrony
rodowiska w Olsztynie – znak WOO .411.88.2020.AD z dnia 22 lipca 2020 r. oraz w
pi mie Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzia dowie – znak
ZNS.470.4.2020 z dnia 07 lipca 2020 r.
Projekt planu miejscowego obejmuje teren niezabudowany po ony w
centralnej cz ci miasta Dzia dowo, u zbiegu ulic Olszty ska (stanowi
drog
wojewódzk nr 545 relacji Dzia dowo – Jedwabno) i M czenników (stanowi
drog
wojewódzk nr 544 relacji Brodnica – Ostro ka). W zakresie infrastruktury technicznej
obszar planu wyposa ony jest w niezb dne sieci, w tym wodoci gow , kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczn , telekomunikacyjn . W s siedztwie terenu znajduj si
obiekty us ugowe, magazynowe i produkcyjne. Obszar obj ty opracowaniem po ony
jest w rejonie wodnym rodkowej Wis y, w Obszarze Dorzecza Wis y. Dla obszaru
dorzecza Wis y opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y
zatwierdzony Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pa dziernika 2016 r. w sprawie
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wis y (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).
Obszar opracowania le y w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych o kodzie JCWPd
PLGW200049. Ocena stanu ilo ciowego i chemicznego wód okre lana jest jako dobra, a
ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych jako niezagro ona. W ród dzia
podstawowych dla JCW wymieniono realizacj zada systemowych gospodarki odpadami
zawartych w planach gospodarowania odpadami oraz sprawozdawczo
z zakresu
korzystania z wód. Obszar obj ty projektem planu po ony jest w zasi gu naturalnej
rzecznej jednolitej cz ci wód powierzchniowych Kana M ski PLRW200023268321.
Ocena aktualnego stanu JCWP Kana M ski PLRW200023268321 okre lana jest jako
a, a ocena ryzyka nieosi gni cia celów rodowiskowych okre lana jest jako zagro ona
W granicach obszaru obj tego projektem planu nie wyst puj
zbiorniki wód
powierzchniowych, z a kopalin oraz tereny górnicze w rozumieniu prawa geologicznego
i górniczego. W zasi gu terenu obj tego projektem planu nie wyst puj powierzchniowe
formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody takie jak: park
narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar NATURA 2000, obszar
chronionego
krajobrazu,
u ytek
ekologiczny,
pomnik
przyrody,
stanowisko
dokumentacyjne oraz zespó przyrodniczo-krajobrazowy. Najbli szy obiekt obj ty
ochron prawn znajduje si w odleg ci ok. 1,2 km w kierunku po udniowo-wschodnim
i jest to u ytek ekologiczny Torfianki Dzia dowskie. Najbli szy obszar Natura 2000 Doliny
Wkry i M awki PLB140008 znajduje si w odleg ci ok. 1,3 km. W granicach obszaru
obj tego opracowaniem nie wyst puj obiekty obj te ochron konserwatorsk zgodnie z
ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Ustalenia projektu planu zosta y sformu owane w trzech rozdzia ach, z czego w
niniejszym opracowaniu omówiono dwa pierwsze; ostatni, trzeci zawiera przepisy
ko cowe, które nie odnosz si do mo liwych oddzia ywa ustale projektu planu na
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s :
Rozdzia I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego obszaru obj tego planem,
zawieraj cy:
przedmiot ustale planu,
definicje terminów i poj zastosowanych w tre ci ustale ,
ustalenie zakresu rysunku planu,
ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego,
zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu,
zasady kszta towania krajobrazu,
zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej,
wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,
ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów,
zasady i warunki scalania i podzia u nieruchomo ci,
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zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury
technicznej,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,
zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej,
inwestycje celu publicznego.
Rozdzia II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce terenów elementarnych.
Rozdzia III – Ustalenia ko cowe.
Podstawowym elementem ustale projektu planu jest okre lenie przeznaczenia
terenu i warunków jego zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów
rodowiska w kontek cie rozwoju okre lonych funkcji. W granicach obszaru obj tego
niniejsz prognoz wyznaczono nast puj ce tereny elementarne przeznaczone pod
zabudow us ug hotelarskich i gastronomicznych (U.01) oraz ziele urz dzon (ZP.01,
ZP.02).
W granicach terenu obj tego projektem planu wprowadzono nast puj ce
definicje:
Teren elementarny – nale y przez to rozumie
teren wydzielony lini
rozgraniczaj
i oznaczony odr bnym symbolem.
Powierzchnia biologicznie czynna – nale y prze to rozumie teren biologicznie
czynny w rozumieniu przepisów odr bnych dotycz cych warunków technicznych,
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.
Wysoko
zabudowy – w stosunku do budynków okre lona zgodnie z przepisami
odr bnymi, w stosunku do budowli i obiektów ma ej architektury mierzona od
naturalnego poziomu terenu w najni szym punkcie obrysu obiektu do
najwy szego punktu budowli lub obiektu ma ej architektury.
Linii rozgraniczaj cej tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach
zagospodarowania – nale y przez to rozumie lini obowi zuj
, która rozdziela
tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;
Nieprzekraczalnej linii zabudowy – nale y przez to rozumie wyznaczon na
rysunku planu lini , której nie mo e przekroczy aden element budynku.
W granicach obszaru obj tego projektem planu przewiduje si wprowadzenie
nast puj cych ustale maj cych wp yw na jako
rodowiska:
Wprowadzenie zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych oraz
gara y wykonanych z blachy, z wyj tkiem obiektów zaplecza budowy, chyba e
ustalenia szczegó owe dla danego terenu stanowi inaczej.
Wprowadzeniu nakazu dostosowania przestrzeni publicznych oraz obiektów
yteczno ci publicznej do potrzeb osób o zró nicowanych ograniczeniach
mobilno ci i percepcji, w tym osób niepe nosprawnych oraz osób starszych, w
szczególno ci
poprzez
minimalizowanie
przeszkód
lub
ogranicze
architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych.
Wprowadzeniu zakazu lokalizacji przedsi wzi
zaliczanych do mog cych zawsze
znacz co oddzia ywa na
rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego.
Wprowadzeniu zapisu, e teren obj ty planem zlokalizowany jest w zasi gu
ównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Dzia dowo nr 214 oraz G ównego
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 215 Subniecka Warszawska – ochrona
zgodnie z przepisami odr bnymi.
Ustaleniu zaopatrzenia w wod z sieci wodoci gowej. Przy projektowaniu sieci
wodoci gowej nale y uwzgl dnia wymagania dotycz ce zaopatrywania w wod
do celów przeciwpo arowych.
Ustaleniu odprowadzania cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej; teren
planu zlokalizowany jest w granicach aglomeracji Dzia dowo (wyznaczonej na
podstawie Uchwa y Sejmiku Województwa Warmi sko – Mazurskiego w sprawie
wyznaczania aglomeracji Dzia dowo oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji
Dzia dowo), co skutkuje konieczno ci realizacji sieci kanalizacji sanitarnej do
nieprzekraczalnego terminu okre lonego w obowi zuj cym Krajowym Programie
Oczyszczania cieków Komunalnych.
Ustaleniu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni
utwardzonych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami
odr bnymi, a z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych w granicach
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dzia ek budowlanych do gruntu lub zagospodarowanie w granicach w asnych
dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich; dopuszcza si odprowadzenie wód
opadowych i roztopowych z powierzchni dachów i nawierzchni utwardzonych do
sieci kanalizacji deszczowej.
Ustaleniu zaopatrzenia w energi elektryczn z istniej cej lub projektowanej sieci
elektroenergetycznej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych; dla
istniej cych kablowych linii elektroenergetycznych redniego napi cia SN ustala
si strefy ograniczonego zagospodarowania wynosz ce odpowiednio 0,25 m od osi
linii w obie strony; w przypadku przebudowy (zmiany przebiegu) istniej cej
infrastruktury liniowej SN wyznaczone na rysunku planu strefy ograniczonego
zagospodarowania dla przebudowanych linii przestaj
obowi zywa ; dla
przebudowywanych lub nowo projektowanych linii elektroenergetycznych
redniego napi cia nale y uwzgl dni strefy ograniczonego zagospodarowania
zgodnie z przepisami odr bnymi.
Ustaleniu zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej na zasadach i warunkach
okre lonych w przepisach odr bnych.
Ustaleniu, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z wykorzystaniem
indywidualnych róde ciep a z u yciem technologii zapewniaj cych zachowanie
norm emisji wynikaj cych z przepisów odr bnych.
Dopuszczeniu realizacji mikroinstalacji do produkcji energii ze róde odnawialnych
takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane na dachach
budynków oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych.
Ustaleniu,
e gospodark
odpadami sta ymi nale y realizowa
zgodnie z
przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie utrzymania
czysto ci i porz dku w gminie.
Wprowadzeniu zakazu przetwarzania, unieszkodliwiania, sk adowania odpadów w
granicach w asnych dzia ki lub terenu elementarnego.
Wprowadzeniu zakazu lokalizacji ogrodze wprowadza si zakaz stosowania od
strony dróg wojewódzkich nr 545 i nr 544 ogrodze wy szych ni 1,8 m, w tym
ogrodze pe nych oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów elbetowych.
Wprowadzeniu ustale w zakresie rozmieszczenia reklam.
W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji okre lono, e uk ad komunikacyjny
cz cy obszar planu z terenami
siednimi stanowi ul. M czenników (droga wojewódzka nr 544 relacji Brodnica –
Ostro ka) oraz ul. Olszty ska (droga wojewódzka 545 relacji Jedwabno – Dzia dowo)
po one poza granicami planu.
Na obszarze obj tym projektem planu nie przewiduje si realizacji zada w asnym
gminy oraz inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Przewiduje si natomiast
realizacj inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym polegaj
na budowie
i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Warmi sko – Mazurskiego.
W punkcie 1.4 prognozy przedstawiono w formie tabelarycznej ró nice pomi dzy
ustaleniami obowi zuj cego planu miejscowego, a ustaleniami projektu planu
miejscowego.
W punkcie 1.5 prognozy dokonano analizy odniesienia projektu planu miejscowego
do dokumentów opracowywanych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym
oraz w punkcie 8 prognozy do dokumentów opracowywanych na szczeblu
mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano
nast puj ce metody prognozowania: badania terenowe, analizy dost pnych materia ów
kartograficznych, analizy literatury i dost pnych materia ów ród owych i analizy
dokumentacji fotograficznych.
Z uwagi na lokalizacj terenu, skal planowanej zabudowy oraz jej charakter
nawi zuj cy do istniej cej w s siedztwie zabudowy nie przewiduje si znacz cego
oddzia ywania na stan rodowiska, i nie analizuje si stanu rodowiska na obszarach
siednich.
W przypadku braku realizacji projektu planu teren pozostanie w dotychczasowym
stanie u ytkowania lub zostanie zagospodarowany zgodnie z wytycznymi obowi zuj cego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Rozwi zania przyj te w analizowanym projekcie planu wprowadzaj sposób
zagospodarowania nawi zuj cy do sposobów u ytkowania terenów w s siedztwie,
dlatego te , w wyniku w ciwej realizacji ustale projektu planu nie przewiduje si
znacz cego negatywnego oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci
sytuacji problemowych.
W celu ograniczenia niekorzystnego potencjalnego wp ywu nowych sposobów
zagospodarowania na rodowisko zaleca si zwróci uwag na poni sze uwagi.:
Plac budowy i jego zaplecze nale y zorganizowa w sposób zapewniaj cy
oszcz dne korzystanie z terenu.
Plac budowy nale y zabezpieczy w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na
teren obj ty pracami i aby zminimalizowa mo liwo ich uwi zienia.
W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi w ciw gospodark
odpadami tj.: zapewni odpowiedni ilo ci pojemników na odpady, prowadzi
segregacj odpadów ze szczególny uwzgl dnieniem odpadów niebezpiecznych.
W celu zminimalizowania oddzia ywania planowanej zabudowy, niezb dnym
dzie zachowanie poni szych warunków:
odpady wytworzone podczas realizacji zabudowy w miar mo liwo ci
nale y zagospodarowa we w asnym zakresie, a w przypadku braku takiej
mo liwo ci
przekaza
je
podmiotom
posiadaj cym
odpowiednie
uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami,
warstw humusu oraz ziemi pochodz
z wykonanych wykopów nale y
wykorzysta w miejscu realizacji inwestycji w mo liwie jak najwi kszym
stopniu, natomiast w przypadku nadmiaru ziemi z wykopów nale y j
zagospodarowa zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
w przypadku konieczno ci magazynowania odpadów i materia ów
budowlanych w miejscu realizacji zabudowy, nale y zadba
o ich
zabezpieczenie przed mo liwo ci
rozmoczenia (np.
z powodu
niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych) oraz przed mo liwo ci
sp ywu wymytych z nich substancji do rodowiska gruntowo-wodnego,
natomiast miejsca ich magazynowania wyznaczy poza obszarami cennymi
pod wzgl dem przyrodniczym; odpady których sk adowanie mog oby
przyczynia si
do zanieczyszczenia gleby, wód powierzchniowych i
podziemnych, powinny by
sk adowane w szczelnych kontenerach
budowlanych,
zabezpieczonych
przed
oddzia ywaniem
warunków
atmosferycznych, odpady których sk adowanie nie b dzie wi za si z
zanieczyszczeniem,
powinny
by
równie
zabezpieczone
przed
oddzia ywaniem atmosferycznym, jednak dopuszcza si ich sk adowanie
poza szczelnymi kontenerami budowlanymi,
w przypadku wytworzenia odpadów niebezpiecznych, nale y zapewni
sposób ich bezpiecznego magazynowania dla rodowiska oraz transport,
który powinien odbywa si zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia
2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1834).
Przy prowadzeniu robót ziemnych nale y pami ta o ochronie próchniczej warstwy
gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, powinna by wcze niej
zdj ta i okresowo z ona w zaplanowanym miejscu, a po zako czeniu prac
ziemnych i budowlanych rozes ana na powierzchnie obj te wcze niej pracami
ziemnymi.
Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by realizowana poprzez zastosowanie
ciwych zabezpiecze technicznych. Na etapie realizacji zabudowy niezb dne
dzie zapewnienie wszelkich dzia , które ogranicz potencjaln mo liwo
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego ró nego rodzaju substancjami,
czy te
ciekami. W celu zminimalizowania mo liwo ci wyst pienia negatywnego
oddzia ywania na rodowisko gruntowo-wodnego powinno si prowadzi dzia ania
minimalizuj ce tj.: wykonywa wykopy ziemne ze szczególn ostro no ci , a
roboty ziemne ogranicza
do bezwzgl dnego minimum, aby uniemo liwi
penetracj
ewentualnych zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy
wodono nej; niezb dny do wykorzystania podczas realizacji zabudowy sprz t
powinien by sprawny pod wzgl dem technicznym; materia y u yte podczas
budowy powinny by zabezpieczane przed ewentualnym niekontrolowanym
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zanieczyszczeniem wód podziemnych; w przypadku wyst pienia ewentualnych
wycieków (smaru, olejów, paliwa) nale y natychmiast je usuwa poprzez
wykorzystanie odpowiednich sorbentów; utrzymywa czysto
na placu budowy
oraz placach postojowych maszyn budowlanych oraz
rodków transportu;
utrzymywa plac budowy bez zastoisk wody; magazynowa odpady w miejscach o
szczelnej powierzchni o ograniczonym dost pie osób postronnych i przekazywa je
uprawnionym podmiotom do odzysku i/lub unieszkodliwiania.
Prace budowlane powinny by prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie
maszyn i urz dze sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy),
przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpo arowych, uporz dkowanie i
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp.
Na czas prowadzonych prac budowlanych nale y zastosowa bezodp ywowe
kontenery sanitarne na cieki bytowe.
Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie mo e narusza przepisów
m.in. ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo ochrony rodowiska w
zakresie zmiany stanu wody na gruncie skutkuj cym naruszeniem stosunków
wodnych ze szkod dla gruntów s siednich. Nale y pami ta , e zgodnie z art.
234 ust. 1 ustawy prawo wodne w ciciel gruntu o ile przepisy ustawy nie
stanowi
inaczej, nie mo e: 1) zmienia
kierunku i nat enia odp ywu
znajduj cych si na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku
odp ywu wód ze róde – ze szkod dla gruntów s siednich; 2) odprowadza wód
oraz wprowadza cieków na grunty s siednie. W przypadku je eli spowodowane
przez w ciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wp ywaj na
grunty s siednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urz du lub na wniosek,
w drodze decyzji, nakazuje w cicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego
lub wykonanie urz dze zapobiegaj cych szkodom, ustalaj c termin wykonania
tych czynno ci (art. 234 ust. 3 cytowanej ustawy).
Z analizy dokumentów i materia ów wynika, e kierunki zagospodarowania
przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie b
oddzia ywa y
znacz co negatywnie na obszary Natura 2000, dlatego te nie przedstawia si w tym
zakresie rozwi za
alternatywnych. Analizowany
projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie zawiera rozwi za stanowi cych kompensacj
przyrodnicz , gdy realizacja zapisów projektu planu nie wp ynie na zasoby przyrodnicze,
w tym na obszary Natura 2000.
Z uwagi na skal opracowania, zakres planowanych inwestycji oraz po enie
terenu w odleg ci oko o 130 km na po udnie od najbli szej pó nocnej granicy kraju w
wyniku realizacji ustale
projektu zmiany planu nie prognozuje si
mo liwo ci
wyst pienia transgranicznych oddzia ywa na rodowisko.
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O

WIADCZENIE

wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z
dnia z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o

rodowisku i jego

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
Jednocze nie o wiadczam,

e jestem

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za

enie fa szywego o wiadczenia.

…………………………………………
podpis
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