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WST P 
 

Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1073  ze  zm.)  Rozdzia  2  art.  9  pkt.  1  W celu 
okre lenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwa  o przyst pieniu do sporz dzenia studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej 
„studium”.  Zgodnie  z  art.  9  pkt.  5  Studium nie  jest  aktem prawa miejscowego,  jednak 
zgodnie  z  pkt.  4  Ustalenia  studium  s  wi ce  dla  organów  gminy  przy  sporz dzaniu  
planów miejscowych. 

Nale y pami ta , e studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego,  cho  nie  jest  aktem  prawa  miejscowego  –  jest  dokumentem  
planistycznym niezb dnym do realizacji wieloletniej polityki gminy w jej przestrzeni. 
Studium, w swej kreacyjnej roli, jest dokumentem okre laj cym wizj  rozwoju gminy 
oraz dzia ania maj ce doprowadzi  do realizacji tej wizji. 

W dokumencie Studium wskazuje si  jedynie kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Nale y jednak zaznaczy , e 
okre lony sposób zagospodarowania nie obliguje gminy do jakichkolwiek dzia . Na tym 
etapie planowania – opracowywania projektu Studium, nie okre la si  jeszcze 
szczegó owo inwestycji, które b  realizowane na obszarze gminy Stawiguda. Okre la 
si  jedynie tereny preferowane do zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne 
warunki,  jakie  b  musia y  by  spe nione  i  zawarte  w  miejscowych  planach  
zagospodarowania przestrzennego jako ustalenia, które z kolei b  podstaw  procesów 
inwestycyjnych podejmowanych gminie Stawiguda. 

Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy s  wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które zgodnie z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 aktami prawa miejscowego. Liczba miejscowych planów zwi ksza atrakcyjno  
inwestycyjn  danej gminy i przyczynia si  do znacznego skrócenia czasu niezb dnego do 
realizacji zamierze  inwestycyjno-budowlanych. 

      
 
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.  46 pkt.  1 ustawy z dnia 03 pa dziernika 2008 r.  o udost pnieniu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j.  Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1405  ze  zm.)  
projekt Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
sporz dza si  wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko.  

Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji zawartych w niniejszej prognozie 
uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Olsztynie (pismo znak 
WOO .411.72.2017.MT  z  dnia  02  czerwca  2017  r.)  oraz  Pa stwowym  Powiatowym  
Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie (pismo znak: ZNS.4082.32.2017.EW z dnia  
02 czerwca 2017 r.). 
 Podstaw  merytoryczn  opracowania stanowi : 

1. Cz  tekstowa i graficzna projektu Studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 

2. Obowi zuj ce Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda. 

3. Akty i przepisy prawa zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 
4. Publikacje zwi zane z ochron rodowiska i przyrody. 

 
Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Rozdzia  2 art.  9 pkt.  3 Studium sporz dza si  dla obszaru w granicach 
administracyjnych gminy.  W  zwi zku  z  powy szym  na  etapie  opracowywania  projektu  
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Studium nie ma fizycznej mo liwo ci wykonania inwentaryzacji przyrodniczej dla terenu 
ca ej gminy. Ponadto gmina nie ma obowi zku wykonania opracowania 
ekofizjograficznego (w tym inwentaryzacji) dla obszaru ca ej gminy – nie jest to zadanie 

asne  gminy  i  nie  jest  do  tego  zobligowana  adnymi  przepisami  prawa,  a  poniewa  
studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie przes dza ostatecznie o formie 
zagospodarowania w nim wskazanym to sporz dzenie inwentaryzacji przyrodniczej na 
etapie opracowywania studium jest bezzasadne i bezcelowe. 

Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. 
U.  z  2018  r.  poz.  142  z  pó n.  zm.)  na  cz ci  graficznej  projektu  Studium  zosta y  
wniesione formy ochrony znajduj ce si  na terenie gminy Stawiguda. Nale y pami ta , 
e projekt Studium opracowywany jest na mapie w skali 1:25000, na których precyzyjne 

wskazanie wyst powania np.: gatunków ro lin, zwierz t i grzybów podlegaj cych 
ochronie gatunkowej jest niemo liwe do wykonania. 

Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy s  wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego,  które  obejmuj  konkretne  obszary  gminy,  dla  których  okre la  si  
szczegó owo sposób zagospodarowania. Dlatego te , dopiero na etapie sporz dzania 
planów miejscowych (b cych aktem prawa) celowym i zasadnym jest wykonywanie 
inwentaryzacji  przyrodniczych  oraz  ocena  skutków  realizacji  ustale  projektu  planu  w  
kontek cie wyst puj cej flory i fauny, w tym uwzgl dnienie ewentualnych zmian w 
zakresie bioró norodno ci. 

 Do niniejszej prognozy oddzia ywania na rodowisko sporz dzono za cznik 
graficzny przedstawiaj cy m.in. uwarunkowania rodowiskowe, infrastrukturalne, 
komunikacyjne i kulturowe na terenie gminy Stawiguda. 

 
1.2.  CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODY PRACY 

 
Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektu studium uwarunkowa  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest elementem procedury 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. 

Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem studium 
jest identyfikacja mo liwych ewentualnych wp ywów na komponenty rodowiska obszaru 
gminy oraz zdrowie ludzi,  jakie potencjalnie mog  nast pi  na skutek realizacji  ustale  
projektu  studium  oraz  wspó praca  z  autorem  ustale  projektu  studium  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  projektu 
studium. 

Ka da  prognoza  wp ywu  ustale  projektu  studium  na  rodowisko  zawiera  oceny  
hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobie stwie i zasadach logicznego my lenia 
ni  na konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przysz ci zamierze . Prognoza, 
analizuj c skutki najsilniej obci aj ce rodowisko pe ni rol  informacyjn  i ostrzegawcz  
w stosunku do pó niejszych etapów projektowania inwestycji, wskazuj c jakie problemy 
z zakresu ochrony rodowiska musz  by  w ich trakcie brane pod uwag  i rozwi zywane, 
a tak e czym mo e grozi  brak odpowiednich rozwi za .  

Na etapie analizy ustale  projektu studium sygnalizuje si  dopiero mo liwo  
wyst pienia  zagro  w  przysz ci,  ale  mog  one  nie  wyst pi  w  ogóle  lub  mie  inny  

agodniejszy) charakter, o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na 
dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsi wzi  (w tym opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 

Ocen  mo liwych przemian komponentów rodowiska przeprowadzono w oparciu 
o analiz  ich funkcjonowania w istniej cej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem 
jest analiza przysz ego funkcjonowania rodowiska pod wp ywem przemian, jakie zajd  
wskutek realizacji ustale  projektu studium. Etapem ko cowym jest ocena skutku, czyli 
wynikowego  stanu  komponentów  rodowiska,  powsta ego  na  skutek  przemian  w  jego  
funkcjonowaniu, spowodowanych realizacj  ustale  projektu studium oraz sformu owanie 
propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustale , wynikaj cych z troski o osi gni cie 
mo liwie korzystnego stanu rodowiska. 
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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. 
 

1.3.  INFORMACJA O ZAWARTO CI I G ÓWNYCH CELACH PROJEKTU STUDIUM 

1.3.1. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU STUDIUM 

 Konieczno  opracowania projektu Studium wynika z potrzeby zaktualizowania 
kierunków rozwoju gminy Stawiguda, zmian ustaw i rozporz dze  oraz wniosków 
instytucji, podmiotów gospodarczych, wójta gminy oraz osób prywatnych zg oszonych do 
projektu Studium w okresie poprzedzaj cym opracowanie jego aktualizacji. 
 Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stawiguda stanowi podstaw  realizacji polityki przestrzennej samorz du. Jako podstaw  
dzia  w tym zakresie przyj to rozwój zrównowa ony gminy z uwzgl dnieniem polityki 
przestrzennej na poziomie krajowym i regionalnym, gwarantuj cy wzrost poziomu ycia 
mieszka ców i zapewnienie gminie Stawiguda trwa ej konkurencyjno ci, przy zachowaniu 
walorów  przyrodniczych  i  kulturowych.  Jako  nadrz dn  zasad  dzia  w  przestrzeni  
przyj to  ochron  i  kszta towanie  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. 

Do  zmiany  studium  przyst piono  w  zwi zku  z  Uchwa  Nr  XI/108/2015  Rady  
Gminy w Stawigudzie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyst pienia do 
sporz dzenia zmiany Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda. Tekst ujednolicony studium zosta  opracowany na 
podstawie dotychczasowych ustale  studium zatwierdzonych Uchwa  Rady Gminy 
Stawiguda Nr XXVI/219/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 
 Cele przestrzenne okre lone w projekcie Studium skierowane zosta y na 
wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzgl dnieniem szczególnych warunków rozwoju turystki 
i rekreacji oraz dzia alno ci gospodarczej, a tak e walorów przyrodniczych i kulturowych, 
poprawy jako ci ycia spo eczno ci lokalnej w warunkach rodowiskowej równowagi, 
funkcjonalnej sprawno ci i estetycznej atrakcyjno ci zagospodarowania przestrzennego.  
         Przyj ta uchwa  Rady Gminy Stawiguda polityka przestrzenna, b dzie podstaw  
podejmowania kolejnych prac planistycznych dla wybranych obszarów, podstaw  
opracowywania analiz zgodno ci ustale  sporz dzanych planów miejscowych z t  
polityka, a tak e b dzie dokumentem pomocniczym w przygotowywaniu decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowywania terenów. 
 

1.3.2. STRUKTURA PROJEKTU STUDIUM 

 Projekt Studium zosta  opracowany zgodnie z zakresem i trybem okre lonym w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  zakresu  projektu  studium  
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 
118 poz. 1233). 
 Niniejszy projekt Studium jest tekstem ujednoliconym bazuj cym na pierwotnym 
dokumencie, czyli „Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda” uchwalonym dnia 16 kwietnia 2004 roku oraz zmianie uchwalonej  
27  czerwca  2013  roku.  Wprowadzone  zmiany  w  analizowanym  projekcie  studium  w  
odniesieniu do obowi zuj cego studium wyró niono kolorem czerwonym i skre leniami. 
   Przyj cie uchwa  Rady Gminy Stawiguda skorygowanej polityki przestrzennej 
gminy b dzie podstaw  podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnosz cych si  do 
wybranych  obszarów  gminy  oraz  b dzie  stanowi  materia  pomocniczy  przy  realizacji  
strategii rozwoju gminy, gospodarki gruntami w gminie, planowaniu prac planistycznych 
oraz planowaniu i realizacji zada  w asnych gminy.   
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1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU GMINY 

W projekcie Studium przyj to podstawowy podzia  obszaru gminy na strefy 
strukturalne oznaczone na rysunku studium jako „strefy polityki przestrzennej”. Przyj ty 
podzia  s  do ustalania ogólnych za  dotycz cych mo liwo ci przeznaczenia 
terenów po onych w strefie na ró ne funkcje oraz okre lania standardu i sposobu ich 
zagospodarowania. Obszar gminy podzielono na nast puj ce strefy strukturalne: 

1) Strefa Po udniowa – oznaczona na rysunku studium symbolem S1, 
2) Strefa Centralna – oznaczona na rysunku studium symbolem S2, 
3) Strefa Pó nocna – oznaczona na rysunku studium symbolem S3, 
4) Miejscowo  Stawiguda – oznaczona na rysunku studium symbolem S4. 

 
Strefa 

Po udniowa 
(S1) 

Obszar rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, a tak e 
mieszkaniowych na bazie wysokich walorów rodowiska przyrodniczego 
oraz lokalnych zasobów rodowiska kulturowego. Rozwój obszaru 
nast powa  b dzie  w  wyniku  lokalizacji  funkcji  zwi zanych  z  
mieszkalnictwem, obs ug  ruchu turystycznego oraz rekreacji 
indywidualnej w rejonie wsi Pluski, Zielonowo oraz Rybaki. Rozwój 
turystyki i rekreacji przewiduje si  równie  na terenie osady sk. 
Wysoki re im gospodarowania przestrzeni  ogranicza mo liwo  
lokalizowania funkcji mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko 
przyrodnicze. Zak ada si  tworzenie cie ek rowerowych oraz 
turystycznych  tras  pieszych  i  wodnych,  a  tak e  lokalizacj  obiektów  
zwi zanych z obs ug  turystyki pieszej, rowerowej i wodnej.  

Strefa 
Centralna  

(S2) 

Obszar koncentracji funkcji mieszkaniowej obejmuj cy centralny obszar 
gminy wraz z wyodr bnionymi obszarami dzia alno ci gospodarczej w 
rejonie w ów na drodze krajowej nr 51 w okolicach wsi Tomaszkowo - 
Dorotowo oraz  wsi  Gry liny,  stanowi ce  podstaw  rozwoju  
gospodarczego gminy. Funkcje mieszkaniowe lokalizowane b  w 
rejonie jeziora Wulpi skiego (wsie: Dorotowo i Tomaszkowo) oraz na 
terenie  obr bów  Wymój,  Bart g,  Ru ,  G awki  i  Gry liny.  
Uzupe nieniem funkcji mieszkaniowych  b  funkcje  rekreacyjne  w  
obszarach obj tych miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie wsi Tomaszkowo, Dorotowo, Majdy, Kr sk i 
Wymój z mo liwo ci  sukcesywnego przekszta cania w funkcje 
mieszkaniowe. Rolnictwo zintegrowane z maksymalnym ograniczeniem 
uci liwo ci dla rodowiska, a w szczególno ci odp ywu biogenów do 
gruntu i wód. Zak ada si  mo liwo  lokalizacji terenów przeznaczonych 
na cele inwestycyjne (us ugi, bazy, sk ady, produkcja o charakterze 
nieuci liwym) w rejonie  w a  drogi  krajowej  nr  51  z  obwodnic  
Olsztyna. Uzupe nieniem uk adu b  funkcje us ugowe i produkcyjne, w 
tym równie  wielkopowierzchniowe, w rejonie w a na drodze krajowej 
nr 51 w miejscowo ci Gry liny.   

Strefa 
Pó nocna 

(S3) 

Obszar oddzia ywania  miasta  Olsztyna,  obejmuj cy  rejon  silnych  
wp ywów urbanizacyjnych. Rejonami koncentracji zabudowy 
mieszkaniowej  b  tereny  po one  bezpo rednio  przy  granicy  z  
miastem Olsztyn: obr b Bart g i Jaroty oraz obszar po ony wokó  
jeziora Bart ek. W przypadku terenów po onych w obr bie Jaroty i 
Bart g studium ustala polityk  przestrzenn ci le nawi zuj  do 
polityki przestrzennej miasta Olsztyna w zakresie zabudowy i 
zagospodarowania terenu (mo liwo  lokalizacji zabudowy 
wielorodzinnej) oraz uzbrojenia technicznego i budowy systemów 
komunikacyjnych (powi zania z systemami miejskimi). Nale y 
zbilansowa  obszar pod wzgl dem funkcjonalnym, zró nicowa  
intensywno  zabudowy  oraz  zapewni  wyposa enie  w  infrastruktur  
techniczn  i odpowiednie systemy komunikacyjne. W celu ochrony 
krajobrazu oraz ekosystemu jeziora Bart ek wy cza si  z mo liwo ci 
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zabudowy tereny po one w zlewni jeziora zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku studium.  
 

Miejscowo  
Stawiguda 

(S4) 

rodek administracyjny – obszar koncentracji zabudowy o 
wykszta conej funkcji us ugowej oraz mieszkaniowej. Lokalizacja 
zabudowy mieszkalno-us ugowej oraz gminnego o rodka 
administracyjnego z siedzib  Urz du Gminy sprzyja wygenerowaniu 
nowej jako ci przestrzeni publicznej Stawigudy. W ciwa przemiana 
funkcjonalno-przestrzenna umo liwi nadanie odpowiedniej rangi 
obszarowi centrum miejscowo ci gminnej, definiuj c jednocze nie 
wspó czesn  to samo  gminy. Istotnym aspektem jest w ciwy 
kierunek rozwoju zabudowy produkcyjno-us ugowej po onej po 
zachodniej stronie drogi krajowej nr 51 (oddzielonej od zabudowy 
mieszkaniowej drog  krajow  nr 51 lub zieleni  izolacyjn ).  

 
W wydzielonych strefach polityki przestrzennej studium ustala nast puj ce zasady 

realizacji tej polityki przez w adze samorz dowe: 
 

S1 – Strefa Po udniowa 
1) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i us ugowej jako wzajemnie 

uzupe niaj cych si  funkcji (niekoliduj cych ze sob ) tworz cych poszczególne 
jednostki osadnicze powinna nast powa  poprzez wype nienie przestrzeni 
niezabudowanych oznaczonych jako „stan istniej cy – tereny zabudowy 
mieszkaniowej i us ugowej o niskiej intensywno ci” oraz na terenach okre lonych 
na  rysunku  studium  jako  „kierunki  rozwoju  –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  i  
us ugowej o niskiej intensywno ci”; 

2) ze wzgl du na dobrze zachowany uk ad urbanistyczny poszczególnych 
miejscowo ci zespo y nowej zabudowy mieszkaniowej i us ugowej poza granicami 
zwartej zabudowy wsi powinny by  lokalizowane na podstawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, gdy  tylko w wyniku opracowania 
miejscowego planu istnieje mo liwo  zapewnienia harmonijnego rozwoju 
poszczególnych miejscowo ci oraz zapewnianie odpowiednich standardów 
urbanistycznych; 

3) ze wzgl du na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe rekomenduje si  ca y 
obszaru Strefy Po udniowej jako krajobraz priorytetowy; 

4) lokalizacj  nowej zabudowy nale y uzale ni  od kompleksowego rozwi zania 
gospodarki wodno- ciekowej; 

5) turystyczny rozwój obszaru koncentrowa  si  b dzie we wsiach: Zielonowo, Rybaki 
oraz Pluski, których potencja  pozwala na stworzenie bazy turystycznej; 

6) rozwój obszarowy funkcji turystycznych i rekreacyjnych powinien nast powa  po 
uprzednim wyposa eniu obszaru w infrastruktur  techniczn  na terenach 
oznaczonych na rysunku studium jako „stan istniej cy – tereny rekreacyjne i 
turystyczne” oraz „kierunki rozwoju – tereny rekreacyjne i turystyczne”; 

7) w miejscowo ci Rybaki przewiduje si  przekszta cenia, których celem b dzie 
rozwój us ug turystycznych, w tym us ug zwi zanych z realizacj  celów 
publicznych o znaczeniu lokalnym; 

8) na terenie osady sk przewiduje si  rozwój w zakresie funkcji rekreacyjno-
turystycznych. 

 
S2 – Strefa Centralna 

1) ze wzgl du na wysokie re imy ochrony rodowiska przyrodniczego, lokalizacj  
funkcji zwi zanych z prowadzeniem dzia alno ci gospodarczej nale y ograniczy  
do obszarów oznaczonych na rysunku studium; 

2) zabudow  zwi zan  z dzia alno ci  gospodarcz , w tym: przemys ow , sk adow  
oraz us ug i rzemios a produkcyjnego nale y lokalizowa  na terenach oznaczonych 
na rysunku studium jako „stan istniej cy – tereny zabudowy dzia alno ci 
gospodarczej” oraz na terenach oznaczonych na rysunku studium jako „kierunki 
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rozwoju – tereny zabudowy dzia alno ci gospodarczej”; 
3) tereny zabudowy dzia alno ci gospodarczej nale y rozumie  jako tereny lokalizacji 

zabudowy przemys owej, sk adowej oraz us ug i rzemios a produkcyjnego, a tak e 
handlu; 

4) ówny kierunek rozwoju funkcji zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz , w tym 
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m2 b dzie 
nast powa  w  s siedztwie  podwójnego  w a  na  drodze  krajowej  nr  51  i  
obwodnicy Olsztyna w okolicach wsi Tomaszkowo oraz w a na drodze krajowej 
nr 51 w rejonie wsi Gry liny; 

5) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej i us ugowej powinna nast powa  na 
terenach oznaczonych na rysunku studium jako „stan istniej cy – tereny 
zabudowy mieszkaniowej i us ugowej” oraz na terenach oznaczonych na rysunku 
studium jako „kierunki rozwoju – tereny zabudowy mieszkaniowej i us ugowej”; 

6) studium wyznacza kierunki rozwoju zabudowy mieszkaniowej i us ugowej zgodnie 
z obowi zuj cymi planami miejscowymi w rejonie wsi Tomaszkowo, Dorotowo, 
Majdy, Kr sk, Wymój; 

7) ze  wzgl du  na  wysokie  walory  krajobrazowe  i  kulturowe  (turystyczne)  
rekomenduje si  obszar jeziora Wulpi skiego wraz z otoczeniem jako krajobraz 
priorytetowy; 

8) mo liwo  lokalizacji funkcji turystycznych i rekreacyjnych w rejonie jeziora 
Wulpi skiego wyznaczona zosta a w obowi zuj cych miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego - w tym rejonie nie przewiduje si  mo liwo ci 
lokalizacji funkcji turystycznych i rekreacyjnych poza wyznaczonymi kierunkami 
rozwoju ze wzgl du na wysokie re imy ochrony rodowiska; 

9) rozwój funkcji turystycznych w rejonie jeziora Naterskiego nast powa  b dzie 
zgodnie z rysunkiem studium, przy czym ze wzgl du na presj  urbanizacyjn  
dopuszcza si  w tych obszarach lokalizacj  funkcji mieszkaniowych i us ugowych; 

10) zak ada si  mo liwo  lokalizacji funkcji mieszkaniowych i us ugowych w rejonie 
wsi G awki i Zezuj pod warunkiem opracowania dla ca ego obszaru 
wyznaczonego na rysunku studium miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
S3 – Strefa Pó nocna 

1) w zwi zku z siln  presj  urbanizacyjn  Olsztyna wyst puj  w obr bach Jaroty i 
w  cz ci  obr bu  Bart g  studium  wskazuje  kierunki  rozwoju  zabudowy  
mieszkaniowej w postaci zabudowy wielorodzinnej i towarzysz cych im funkcji 
zwi zanych z funkcjonowaniem osiedli o charakterze miejskim zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku studium; 

2) w miar  oddalania si  od granic miasta zabudowa mieszkaniowa powinna 
zmniejsza  swoj  intensywno , przechodz c stopniowo w zabudow  
wielorodzinn  o zdecydowanie ekstensywnym sposobie zainwestowania, a  do 
zabudowy jednorodzinnej typowej dla obszarów podmiejskich; 

3) w pozosta ych obszarach zabudowa mieszkaniowa powinna si  rozwija  w formie 
zespo ów zabudowy jednorodzinnej tworz cych si  na bazie istniej cych jednostek 
osadniczych; 

4) nale y przewidzie  tereny pod obiekty u yteczno ci publicznej (w tym zwi zane z 
wiat , s  zdrowia, kultu religijnego, opieki spo ecznej, sportu i rekreacji); 

5) studium dopuszcza lokalizacj  zespo ów zabudowy us ugowej, w tym obszarów 
rozmieszczenia  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzeda y  powy ej  2000m2, 
zwi zanych  z  obs ug  tworz cych  si  osiedli  miejskich  w  po udniowej  cz ci  
Olsztyna, zgodnie z oznaczeniami na rysunku studium; 

6) lokalizacja nowej zabudowy mieszkalno-us ugowej w granicach istniej cej 
zabudowy powinna nast powa  poprzez wype nienie przestrzeni niezabudowanych 
okre lonych na rysunku studium jako „stan istniej cy – tereny zabudowy 
mieszkaniowej i us ugowej”; 

7) rozwój systemów technicznych obs uguj cych istniej  i projektowan  zabudow  
nale y realizowa  w powi zaniu z miejskimi lub gminnymi systemami 
infrastruktury technicznej i komunikacji – ostateczne rozwi zania zostan  
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rozstrzygni te na etapie sporz dzania planów miejscowych; 
8) lokalizacja funkcji turystycznych i rekreacyjnych jedynie wzd  brzegu jeziora 

Bart skiego  po  uwzgl dnieniu  terenów  wy czonych  z  zabudowy  zgodnie  z  
rysunkiem studium. 

 
S4 – Miejscowo  Stawiguda: 

1) centrum us ug podstawowych oraz kulturalnych dla ca ego obszaru gminy 
dzie miejscowo  gminna Stawiguda; centrum miejscowo ci nale y obj  

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, maj cym na celu 
wyznaczenie  przestrzeni  publicznych,  w  tym  terenów  zieleni,  parkingów  oraz  
centrum us ugowo-handlowego; 

2) zaleca si  kontynuowanie dzia  w kierunku rewitalizacji centrum Stawigudy 
spe niaj cego rol  o rodka us ug o skali lokalnej dla po onych w granicach 
gminy zespo ów zabudowy mieszkalno-us ugowej, rekreacyjnej i turystycznej; 

3) zak ada si  wykorzystanie terenów niezabudowanych w strefie istniej cej 
zabudowy miejscowo ci jako kierunkowych obszarów rozwoju funkcji 
mieszkalnej i us ugowej zgodnie z rysunkiem studium; 

4) ównymi kierunkami rozwoju obszarowego miejscowo ci Stawiguda w 
zakresie funkcji mieszkalnej i us ugowej b  tereny po one w rejonie 
po udniowym i zachodnim zgodnie z rysunkiem studium; 

5) nale y podda  rehabilitacji tereny zabudowy wielorodzinnej po one przy 
drodze  w  kierunku  wsi  Pluski  maj cej  na  celu  popraw  stanu  technicznego  
substancji  budynkowej,  popraw  jej  walorów u ytkowych i  estetycznych oraz 
popraw  jako ci przestrzeni; 

6) przekszta ce  funkcjonalnych wymaga zabudowa produkcyjna zlokalizowana 
po zachodniej  stronie drogi  powiatowej w kierunku wsi  Pluski  – postuluje si  
przekszta cenie w kierunku funkcji mieszkaniowych, w tym zabudowy 
wielorodzinnej o charakterze ekstensywnym oraz funkcji us ugowych; 

7) ównymi kierunkami rozwoju obszarowego miejscowo ci Stawiguda w 
zakresie zabudowy zwi zanej z dzia alno ci  gospodarcz , w tym: zabudowy 
przemys owej, sk adowej oraz us ug i rzemios a produkcyjnego b  tereny 
po one  po  zachodniej  stronie  drogi  krajowej  nr  51  zgodnie  z  rysunkiem  
studium – tereny te powinny stanowi  g ówn  ofert  inwestycyjn  dotycz  
lokalizacji funkcji us ugowych, handlowych i produkcyjnych; 

8) lokalizacja  obiektów  zwi zanych  z  obs ug  drogi  krajowej  nr  51  zgodnie  z  
koncepcj  przebudowy drogi krajowej. 

 
Na terenach gminy Stawiguda w projekcie studium wskazano nast puj ce kierunki 

i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów: 
 
Zabudowa mieszkaniowa i us ugowa. 

 w zwi zku z prognozowanym wzrostem liczby ludno ci studium ustala mo liwo  
lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej i us ugowej na terenach 
oznaczonych na rysunku studium jako „tereny zabudowy mieszkaniowej i 
us ugowej” stan istniej cy oraz kierunki rozwoju; 

 zabudow  mieszkaniow  i  us ugow  nale y  rozumie  jako  wspó istnienie  funkcji  
mieszkaniowej oraz funkcji uzupe niaj cych (w tym np. us ugi nieuci liwe, 
drobna wytwórczo , rzemios o, handel), które wzbogacaj  funkcj  podstawow ; 

 zabudowa mieszkaniowa i us ugowa o wysokiej intensywno ci musi 
charakteryzowa  si :  

o przewag  zabudowy  wielorodzinnej  (z  ewentualnymi  us ugami)  o  
parametrach i gabarytach typowych dla podmiejskiego charakteru osiedla 
mieszkaniowego, uwzgl dniaj cej relacj  pomi dzy zabudow  nowoczesn  
i historyczn  (regionaln ) 

o odpowiednim poziomem wyposa enia w us ugi podstawowe (osiedlowe), 
o maksymaln  wysoko ci  zabudowy nie przekraczaj  5 kondygnacji 

nadziemnych i intensywno ci zabudowy nie przekraczaj cym 1,5, 
 zabudowa mieszkaniowa i us ugowa o niskiej intensywno ci musi charakteryzowa  
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si : 
o przewag  zabudowy jednorodzinnej o parametrach i gabarytach typowych 

dla podmiejskiego lub wiejskiego charakteru zabudowy, które nawi zuj  do 
regionalnej zabudowy warmi skiej, 

o mo liwo ci  lokalizowania zabudowy mieszkaniowej z us ugami o 
zdecydowanie ekstensywnym charakterze, tzn. nie wy szej ni  3 
kondygnacje i intensywno ci zabudowy nie wy szej 0,9, 

 ustala si  koncentracj  osadnictwa osadniczej w ramach jednostek osadniczych o 
du ym potencjale rozwojowym oraz ograniczania nowej zabudowy na terenie 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez tworzenie alternatywnych lokalizacji w 
postaci uzbrojonych, atrakcyjnie po onych terenów w granicach istniej cej 
zabudowy wsi (dzia ania te nale y ci le powi za  ze strategi  gospodarowania 
mieniem komunalnym); 

 nale y przeciwdzia  chaotycznej zabudowie rozproszonej typowej dla terenów 
podmiejskich – nowoprojektowane osiedla powinny swoim uk adem 
przestrzennym nawi zywa  do rozwi za  urbanistycznych wynikaj cych z tradycji 
regionu (zabudowa skupiona ze zdecydowanie wykszta conym uk adem 
komunikacyjnym oraz przestrzeni  publiczn  s  integracji miejscowej 
ludno ci); 

 wyznaczaj c nowe osiedla mieszkaniowe nale y d  do kszta towania 
wspó czesnej  zabudowy  wiejskiej  w  nawi zaniu  do  zabudowy  tradycyjnej  
warmi skiej (skala i gabaryty zabudowy, geometria i kolorystyka dachów, 
wielko  i proporcje dzia ki, detal i materia y wyko czeniowe), a w uzasadnionych 
przypadkach (analiza sporz dzona na potrzeby planu miejscowego) wprowadza  
nowe rozwi zania architektoniczne pod warunkiem utrzymania spójno ci stylu w 
granicach ca ego osiedla; 

 poza terenami oznaczonymi na rysunku studium jako tereny zabudowy (obszary 
urbanistyczne) studium zak ada mo liwo  tworzenia nowej zabudowy kolonijnej 
(zagrodowej) zgodnie z przepisami dotycz cymi planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, jednocze nie preferuje si  przy jej lokalizacji wykorzystanie 
istniej cych lub dawnych siedlisk; 

 nale y d  do zachowania uk adu urbanistycznego miejscowo ci, których 
struktura przestrzenna zabudowy nie zosta a w nadmiernym stopniu 
zniekszta cona  –  dzia ania  te  powinny  koncentrowa  si  na  ochronie  przed  
zabudow  przedpola wsi, ochronie sylwety wsi przed zniekszta ceniem, 
zachowaniu funkcji i charakteru g ównej ulicy (ulic) wiejskich, rewitalizacji 
dawnych przestrzeni publicznych. 

 
Tereny turystyczne i rekreacyjne. 

 turystyczny rozwój obszaru gminy powinien nast powa  na bazie lokalnych 
zasobów rodowiska, ze szczególnym uwzgl dnieniem zasad ochrony rodowiska 
przyrodniczego i rodowiska kulturowego; 

 zaleca si  zró nicowane formy rekreacji i turystyki uzale nione od podatno ci 
przestrzeni na antropopresj : tereny zabudowane – tereny zabudowy letniskowej 
indywidualnej, tereny zabudowy pensjonatowej (z mo liwo ci  sta ego pobytu 
obs ugi i w ciciela), o rodki wypoczynkowe oraz tereny niezabudowane – 
przestrzenie publiczne, kempingi, pola namiotowe, tereny aktywnej rekreacji, 
tereny sportowe, tereny zieleni; 

 w celu ochrony czysto ci wód powierzchniowych ustala si  tworzenie wokó  jezior i 
rzek stref ochronnych, zagospodarowanych trwa  zieleni  i niezabudowanych; 

 dla opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
nale y zabezpieczy  powi zania funkcjonalno-przestrzenne z pozosta  cz ci  
obszaru, w szczególno ci w zakresie powi za  komunikacyjnych oraz 
infrastruktury technicznej; 

 zespo y nowej zabudowy letniskowej powinny nawi zywa  do historycznie 
ukszta towanego siedliska lub tradycyjnej zabudowy letniskowej (niewielkie 
skupione osiedla oddzielone od siebie terenami zieleni); 

 jako priorytetowe nale y uzna  zachowanie, piel gnacj  oraz kontynuacj  
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historycznie ukszta towanego typu siedliskowego miejscowo ci; 
 wskazuje si  na konieczno  utrzymania wysokich re imów przestrzennych dla 

przebudowy i nowej zabudowy polegaj cej na kontynuacji tradycyjnych form 
zarówno  w  zakresie  wielko ci  dzia ki,  zagrody,  siedliska,  uk adu  zagrody,  skali  
zabudowy w tym proporcji budynków, nachylenia dachów oraz rodzaju materia ów 
i kszta towania zieleni; 

 dla  terenów  zabudowy  letniskowej  postuluje  si  zachowanie  minimum  60%  
powierzchni dzia ki jako biologicznie czynnej; 

 zaleca  si  odpowiednie  oznakowanie  cennych  dla  rozwoju  turystyki  zabytków  
dziedzictwa kulturowego, pomników przyrody, punktów widokowych oraz miejsc o 
szczególnej warto ci krajobrazowej, przyrodniczej i architektonicznej (miejsca 
szczególne). 

 
Zabudowa us ugowa. 

 poprzez zabudow  us ugow  nale y rozumie  realizacj  funkcji us ugowych, w tym 
w szczególno ci us ug publicznych takich jak: administracja, o wiata, opieka 
zdrowotna,  kultura,  sport  i  inne,  a  tak e  us ug  zwi zanych  z  obs ug  dróg  
ko owych i kolejowych oraz innych us ug o charakterze komunalnym lub 
publicznym oraz komercyjnym; 

 w nowej zabudowie us ugowej realizowanej na terenach oznaczonych na rysunku 
studium  nie  powinno  si  lokalizowa  innych  rodzajów  funkcji,  w  tym  w  
szczególno ci zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjnej; 

 w zagospodarowaniu terenów nale y zabezpieczy  odpowiednie do funkcji 
budynków ilo ci parkingów i miejsc postojowych; 

 w zagospodarowaniu terenów us ugowych nale y uwzgl dni  w zale no ci od 
potrzeb mo liwo  realizacji imprez masowych. 

 
Zabudowa dzia alno ci gospodarczej. 

 nowa zabudowa dzia alno ci gospodarczej w tym: zabudowa przemys owa, 
us ugowa i handlowa powinna by  realizowana w pierwszej kolejno ci w granicach 
istniej cej  zabudowy  przemys owej  oraz  urz dze  produkcji  rolnej  i  obs ugi  
rolnictwa; 

 na terenach tych nale y d  do racjonalnego i intensywnego wykorzystania 
przestrzeni poprzez adaptacj  istniej cych obiektów, zabudow  terenów wolnych, 
modernizacj  istniej cej infrastruktury technicznej, szczególnie w zakresie 
odprowadzenia cieków oraz emisji zanieczyszcze ; 

 lokalizacja  zabudowy  przemys owej,  us ugowej  i  handlowej  zaliczanej  do  
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko powinna odbywa  
si  zgodnie z przepisami dotycz cymi ochrony rodowiska; 

 dopuszcza si  mo liwo  lokalizowania w s siedztwie drogi krajowej miejsc obs ugi 
podró nych zgodnie z projektem drogi krajowej; 

 w rozwi zaniach technicznych i architektonicznych nale y d  do estetyzacji 
zabudowy polegaj cej mi dzy innymi na: prowadzeniu dzia alno ci wytwórczej, 
magazynowej i handlowej wewn trz budynków, podporz dkowaniu stylistyki 
zabudowy jednolitej koncepcji architektonicznej w ramach jednego projektu 
zagospodarowania terenu, ekspozycji od strony dróg elewacji frontowych 
zabudowy oraz uzupe nieniu zabudowy celowo komponowan  zieleni  (np. 
parkingi w zieleni). 

 
Tereny specjalne. 

 jako tereny specjalne zosta y oznaczone: obszar istniej cego lotniska w Gry linach 
– jako kluczowy teren dla rozwoju gminy,  oczyszczalnie cieków w miejscowo ci  
Bart g oraz Stawiguda, cmentarze komunalne w miejscowo ci Bart g, Stawiguda 
oraz Gry liny; 

 w zale no ci od potrzeb ustala si  mo liwo  powi kszania wyznaczonych terenów 
specjalnych, 

 postuluje si  rozwój przestrzenny cmentarza w miejscowo ci Gry liny w kierunku 
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zachodnim i pó nocnym; 
 w przypadku braku mo liwo ci realizacji g ównej funkcji zak adanej dla 

wyznaczonych terenów specjalnych (np. ze wzgl du na warunki geotechniczne) 
decyzje o sposobie zagospodarowania terenu powinny zapada  na podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w drodze decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzgl dnieniem szerokiego 
kontekstu; 

 wyznaczone  kierunki  rozwoju  terenów  specjalnych  w  obr bie  Tomaszkowo  
stanowi  rezerw  na funkcje komunalne (np. cmentarz komunalny), w granicach 
którego  nale y  realizowa  inwestycje  z  podzia em  na  etapy  (postuluje  si  
realizacj  drogi w kierunku wsi Tomaszkowo – szczegó owa lokalizacja powinna 
uwzgl dnia  przebieg obwodnicy Olsztyna); 

 oznaczenie wy ej wymienionych obszarów jako terenów specjalnych determinuje 
równie  sposób zagospodarowania terenów s siednich – z uwagi na specyfik  
postuluje si  zagospodarowanie terenów s siednich w sposób niekoliduj cy ze 
sposobem u ytkowania terenów specjalnych. 

 
W punkcie 2.2. dokumentu projektu Studium okre lono orientacyjne wska niki 

dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania terenów dla poszczególnych stref polityki 
przestrzennej. 
 W projekcie Studium wskazano tereny wy czone z mo liwo ci lokalizacji nowej 
zabudowy (z wy czeniem inwestycji celu publicznego) tj.: 

a) obszary istniej cych rezerwatów przyrody oraz u ytków ekologicznych i lasów 
ochronnych (wyj tki reguluj  przepisy o ochronie przyrody oraz o lasach), 

b) wed ug aktualnego stanu prawnego w granicach obszarów chronionego krajobrazu 
obowi zuje zakaz lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szeroko ci 100 m 
od  linii  brzegów  rzek,  jezior  i  innych  zbiorników  wodnych  (akty  prawne  
wprowadzaj  szczegó owe ustalenia, zakazy oraz wyj tki od zakazów), 

c) obszary nara one na osuwanie si  mas ziemnych oznaczone na rysunku studium, 
d) tereny przewidziane do modernizacji drogi krajowej nr 51 oraz tereny po one na 

obszarze projektowanych w ów (po zako czeniu inwestycji tereny 
niewykorzystane na budow  drogi nale y zagospodarowa  zgodnie z kierunkami 
zabudowy i zagospodarowania terenów s siednich), 

e) obszary  oznaczone  na  rysunku  studium  jako  „tereny  wskazane  do  wy czenia  z  
zabudowy”, po onych m.in. w s siedztwie linii brzegowej jeziora Wulpi skiego, 
Bart skiego i Kielarskiego 

 
W analizowanym dokumencie Studium opisano w poszczególnych punktach: 

 Obszary oraz zasady ochrony rodowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 
krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego.  

 Dzia ania s ce ograniczeniu zagro rodowiska przyrodniczego. 
 Dzia ania s ce ochronie krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. 
 Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

wspó czesnej. 
 Kierunki dzia  maj cych na celu ochron  zasobów rodowiska kulturowego. 
 Kierunki rozwoju systemów komunikacji. 
 Kierunki modernizacji i rozbudowy sieci i rozwoju infrastruktury technicznej. 
 Obszaru, na których rozmieszczone b  inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym. 
 Obszary, na których rozmieszczone b  inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym. 
 Obszary, dla których obowi zkowe jest sporz dzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odr bnych tj.: 
o Obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale  i podzia u nieruchomo ci. 
o Obszary z mo liwo ci  lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzeda y powy ej 2000 m2. 
o Obszary przestrzeni publicznej. 
o Obszary wyst powania z  oraz tereny górnicze. 
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 Obszary, dla których gmina zamierza sporz dzi  miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 

 Kierunki i zasady kszta towania rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
 Kierunki i zasady kszta towania le nej przestrzeni produkcyjnej. 
 Obszary szczególnego zagro enia powodzi  i obszary osuwania si  mas ziemnych 

oraz udokumentowane wody podziemne. 
 Obszary wyst powania udokumentowanych z  kopalin oraz terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie przepisów odr bnych, a tak e obiekty i  obszary,  dla 
których wyznacza si  w z u kopaliny filar ochronny. 

 Obszary pomników zag ady i ich stref ochronnych. 
 Obszary wymagaj ce przekszta ce , rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
 Obszary zdegradowane. 
 Granice terenów zamkni tych i ich stref ochronnych. 
 Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym. 
 Obszary problemowe. 

  
 

1.4.  POWI ZANIE USTALE  ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego 

uchwalony zosta  przez Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego Uchwa   
Nr VII/164/15 z dnia 27 maja 2015 r. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narz dziem do realizacji 
jednego  z  wa niejszych  zada  samorz du  województwa,  jakim  jest  kszta towanie  i  
prowadzenie polityki przestrzennej w województwie. W oparciu o ocen  przestrzennych 
uwarunkowa  rozwoju formu uje on kierunki polityki przestrzennej oraz zasady 
organizacji przestrzennej na poziomie struktur regionalnych. 

Celem Planu województwa jest ochrona i kszta towanie adu przestrzennego, który 
ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia rozwoju w sposób zrównowa ony. W praktyce 
oznacza to: 

 okre lenie przestrzennych uwarunkowa  rozwoju (spo ecznych, gospodarczych i 
rodowiskowych), w tym zró nicowanych cech przestrzeni regionu, aby mog y one 

 realizacji programów i projektów rozwojowych na wszystkich poziomach 
planowania: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, 

 rozmieszczenie  w  przestrzeni  celów  i  dzia  ustalonych  w  „Strategii  rozwoju  
spo eczno-gospodarczego województwa warmi sko-mazurskiego do roku 2025”, 

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

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

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

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

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

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

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

mi dzy  nimi,  jako  niezb dnego  wyznacznika  równowa enia  rozwoju  –  tak  w  
wymiarze planistycznym, jak i realizacyjnym, poprzez: 
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a. Podj cie dzia agodz cych negatywne skutki nierozwa nego 
zainwestowania. 

b. Rewitalizacj  zdegradowanej przestrzeni miejskiej, w tym szczególnie 
terenów ródmiejskich, terenów poprzemys owych oraz powojskowych. 

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

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

e. Racjonalne wykorzystanie przestrzeni – preferowanie optymalnego jej 
zagospodarowania. 

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

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

h. Zapobieganie  nadmiernej  ekspansji  terenów  zabudowanych  miast  i  wsi  
poza jednostki osadnicze. 

i. Przeciwdzia anie  powstawaniu  oraz  agodzenie  konfliktów  funkcji  w  
przestrzeni, w szczególno ci funkcji gospodarczych z funkcjami ekologiczn  
i rolnicz . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c. enie do wypracowania tzw. „dobrych praktyk” u atwiaj cych 
kszta towanie adu przestrzennego na ka dym poziomie zarz dzania / 
gospodarowania przestrzeni  (lokalnym i ponadlokalnym), zainteresowanie 
nimi zarówno samorz dów, jak i mieszka ców. 
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d. Wykorzystanie ró nych technik wizualizacji przy projektowaniu 
zagospodarowania struktur przestrzennych i rewitalizacji (rekultywacji) 
struktur istniej cych w celu ochrony/odtworzenia adu przestrzennego. 

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

aszczyzn  odniesienia dla obserwacji monitoringowy  
W  projekcie  Studium  w  punkcie  8  Obszary, na których rozmieszczone b  

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wymieniono obszary, na których 
rozmieszczone b  inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ustaleniami 
programów zawieraj cych zadania rz dowe sporz dzanych przez ministrów i centralne 
organy administracji rz dowej w zakresie swojej w ciwo ci rzeczowej. 
 Wed ug planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-
mazurskiego na obszarze gminy Stawiguda przewiduje si  realizacj  nast puj cych zada  
rz dowych z zakresu infrastruktury komunikacyjnej tj.: 

 budow  drogi S51 Olsztyn – Olsztynek, 
 modernizacj  linii kolejowej Dzia dowo – Olsztyn do pr dko ci przewozowej 101 – 

120 km/h.  
 Ponadto w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-
mazurskiego okre lono nast puj ce inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym: 

a) z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: 
- budowa drogi S51 Olsztyn – Olsztynek, 
- budowa obwodnicy Olsztyna w ci gu DK nr 16, 
- modernizacja linii kolejowych do odpowiednich pr dko ci przewozowych, w tym: 
101–120km/h na linii Dzia dowo – Olsztyn, 

b) zakresu infrastruktury technicznej: 
- modernizacja linii 110kV Olsztyn Matki – Olsztynek, 
- realizacja gazoci gów wysokiego ci nienia relacji Ko cierzyna – Olsztyn, 
- realizacja gazoci gów wysokiego ci nienia relacji Bart g – Gr dek – Wad g,  

c) z zakresu infrastruktury spo ecznej i gospodarczej: 
- „ yna Alle awa” – utworzenie szlaku turystycznego rzek yn  poprzez rozwój 
infrastruktury podstawowej dla turystyki wodnej, rozwój bazy noclegowej i 
turystycznej. 
Zgodnie ze stanowiskiem Warmi sko-Mazurskiego Urz du Wojewódzkiego w 

Olsztynie brak jest obecnie danych pozwalaj cych na stwierdzenie, e na obszarze gminy 
Stawiguda realizowane b  programy, o których mowa w ustawie o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym.  
 
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 sko-
Mazurskiego 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, 
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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 Studium poprzez wyznaczone kierunki zagospodarowania obszaru gminy 
Stawiguda wpisuje si  na nast puj ce kierunki interwencji: 

 Zmniejszanie emisji zanieczyszcze  do atmosfery, 
 Wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym,  
 Doskonalenie systemu planowania, 
 Zmniejszanie zapotrzebowania na energi ,  
 Zrównowa ony rozwój energetyczny regionu,  
 Ograniczanie zagro  i adaptacja do zmian klimatu, 
 Ograniczanie ha asu, 
 Ograniczenie oddzia ywania pól elektromagnetycznych, 
 Poprawa stanu/potencja u ekologicznego wód powierzchniowych,  
 Utrzymanie dobrego stanu ilo ciowego i chemicznego wód podziemnych 
 Stosowanie instrumentów ekonomicznych w racjonalnym u ytkowaniu zasobów 

wodnych,  
 Zwi kszanie retencji wód w zlewniach,  
 Zapewnienie odpowiedniej ilo ci wody dla potrzeb gospodarki,  
 Utrzymanie i poprawa stanu obiektów os ony przeciwpowodziowej,  
 Doskonalenie planowania przestrzennego. 
 Zaopatrzenie ludno ci w wod ,  
 Poprawa jako ci wody przeznaczonej do spo ycia,  
 Oszcz dne gospodarowanie wod ,  
 Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych,  
 Budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni cieków,  
 Doskonalenie rozpoznania i ochrona z  surowców mineralnych, w tym wód 

leczniczych i termalnych, 
 Efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze z , 
 Zmniejszenie uci liwo ci wynikaj cych z wydobywania kopalin, 
 Zapewnienie w ciwego sposobu u ytkowania powierzchni ziemi,  
 Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych, 
 Minimalizacja ilo ci wytwarzanych odpadów,  
 Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi. 
 Rozwój i weryfikacja obszarowych form ochrony przyrody i krajobrazu,  
 Zachowanie obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych, 
 Doskonalenie planowania i realizacji zada  ochronnych,  
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 Zachowanie ci ci terytorialnej i spójno ci ekologicznej przestrzeni 
przyrodniczej i zapobieganie jej fragmentacji, 

 Utrzymanie, powi kszanie i ochrona zasobów le nych oraz gruntów zadrzewionych 
i zakrzewionych,  

 Ograniczanie inwazji obcych gatunków,  
 Monitoring przyrodniczy, 
 Egzekwowanie przepisów dotycz cych ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, 
 Zrównowa one u ytkowanie gruntów rolnych i rozwój zielonej infrastruktury na 

terenach zurbanizowanych,  
 Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywno ci spo ecze stwa w 
 zakresie dzia  na rzecz ochrony ró norodno ci biologicznej. 
 Ograniczanie zagro  powa nymi awariami, 
 Minimalizacja skutków w przypadku wyst pienia powa nej awarii. 

 
STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – 
MAZURSKIEGO. 

Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa jest cz ci  
zintegrowanego planowania regionalnego. Sposobem prze enia celów strategicznych na 
przestrzenne jest ich odniesienie do trzech g ównych elementów zagospodarowania 
przestrzennego, jakimi s rodowisko przyrodnicze, osadnictwo i infrastruktura 
techniczna. W systemie tym strategia spe nia rol  za  rozwoju, okre la cele rozwoju 
oraz kierunki dzia , natomiast plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
warmi sko  –  mazurskiego  okre la  polityk  przestrzenn ,  której  realizacja  s y  
osi gni ciu celów rozwoju okre lonych w strategii.  
 Strategia rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa Warmi sko-
Mazurskiego zawiera cel nadrz dny – wizj , do którego nale y d : Zasobne i 
gospodarne Warmia i Mazury – regionem czystego powietrza, wód i ywno ci o wysokiej 
jako ci. 
 Jest to cel ponadczasowy, kumuluj cy wszystkie aspekty rozwoju spo eczno-
gospodarczego charakterystyczne dla naszego regionu. Realizacji celu wizji s  cele 

ówne  o  d ugim  horyzoncie  czasu.  Zmieniaj  si  one  lub  tylko  modyfikuj  wraz  z  
rozwojem spo eczno-gospodarczym. W obecnie uchwalonej Strategii rozwoju spo eczno-
gospodarczego województwa Warmi sko-Mazurskiego okre lony zosta  nast puj cy cel 

ówny:  Rozwój  Warmii  i  Mazur  na  rzecz  spójno ci  ekonomicznej,  spo ecznej  i  
przestrzennej w jednocz cej si  Europie. 
 Cel g ówny ma by  osi gni ty poprzez realizacj  wyszczególnionych w Strategii 
(...)  celów  strategicznych  i  operacyjnych  oraz  najwa niejszych  dzia .  Aspekt  
przestrzenny maj  nast puj ce cele strategiczne: 
1) Wzrost konkurencyjno ci gospodarki: 

a) Wzrost potencja u turystycznego. 
b) Wzrost liczby miejsc pracy. 

2) Wzrost aktywno ci spo ecznej. 
a) Wzrost dost pno ci mieszka . 
b) Wzrost aktywno ci bazy sportowo-rekreacyjnej. 
c) Poprawa jako ci i ochrony rodowiska. 

3) Wzrost liczby i jako ci powi za  sieciowych. 
a) Zwi kszenie zewn trznej dost pno ci komunikacyjnej oraz wewn trznej spójno ci. 
b) Dostosowanie do potrzeb sieci no ników energii. 
c) Monitoring rodowiska. 

 Wy ej wymienione cele strategiczne znalaz y swoje odzwierciedlenie w 
zdefiniowanych celach zagospodarowania przestrzennego województwa, w polityce 
przestrzennej poprzez okre lenie zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz wskazania obszarów realizacji zada  s cych realizacji ponadlokalnych celów 
publicznych. 
 Strategia  wskazuje,  e  problemy  dotycz ce  gospodarki,  zasobów  ludzkich  oraz  
infrastruktury i aspektów przestrzennych najbardziej widoczne s  na obszarach wiejskich, 
które jednocze nie pozbawione s  wielu atutów decyduj cych o mo liwo ciach oddolnego 
pobudzania rozwoju. S abo  wsi pod wzgl dem przedsi biorczo ci, zasobów ludzkich 
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oraz  wyposa enia  infrastrukturalnego  powoduje,  e  mieszka cy  obszarów  wiejskich  s  
zmuszeni poszukiwa  alternatywnych róde  dochodów. Poprawa spójno ci wewn trznej 
województwa Warmi sko-Mazurskiego oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych 
we wszystkich aspektach: ekonomicznym, przestrzennym i spo ecznym. 
 W dokumencie projektu studium w zakresie realizacji celów spo ecznych 
wprowadzono ustalenia umo liwiaj ce m.in. zapewnienie dogodnych warunków 
zamieszkania, zapewnienie w ciwych warunków pracy i wypoczynku, zapewnienie 

ciwego wyposa enia w infrastruktur  techniczn  i komunikacj , zapewnienie 
optymalnego dost pu do us ug i handlu. Wymienione cele wpisuj  si  w w/w kierunki 
dzia  okre lone Strategii rozwoju spo eczno – gospodarczego województwa warmi sko 
– mazurskiego do roku 2020. 
 
STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO. 

Strategia rozwoju turystyki w województwie warmi sko-mazurskim jest 
dokumentem stanowi cym rozwini cie „Strategii Rozwoju Województwa Warmi sko-
Mazurskiego”  w  obszarze  „Turystyka”,  w  zwi zku  z  tym  punktem  wyj cia  do  
sformu owania  wizji  jej  rozwoju  jest  cel  strategiczny  Turystyka  wiod  dziedzin  
gospodarki Warmii i Mazur. 

Z uwagi na wskazane w bilansie strategicznym ograniczenia trudnym, ale nie 
niemo liwym zadaniem b dzie, by w okresie obj tym horyzontem czasowym strategii, 
turystyka sta a si  wiod  dziedzin  gospodarki, gdzie za kryteria podstawowe zosta y 
przyj te: tworzenie miejsc pracy i udzia  w produkcie województwa. Z uwarunkowa  
przedstawionych w diagnozie jednoznacznie wynika, e funkcja turystyczna b dzie mia a 
dla  rozwoju  województwa  charakter  decyduj cy.  Z  istoty  turystyki  jako  zjawiska  
interdyscyplinarnego wynika, e turystyka musi by  dziedzin  integruj  ró ne obszary 
gospodarki i ycia spo ecznego oraz generatorem korzystnych sprz  zwrotnych. St d 
koniecznym jest uwzgl dnienie tego faktu w strategii. W województwie warmi sko-
mazurskim, charakteryzuj cym si  w dalszym ci gu najwy szym wska nikiem bezrobocia 
w kraju, turystyka stwarza szans  tworzenia nowych miejsc pracy, przy pieszenia 
rozwoju województwa, wzrostu dochodów mieszka ców, awansu cywilizacyjnego wielu 
ma ych miejscowo ci, wymuszenia konsekwentnej ochrony rodowiska i pozyskiwania na 
ten  cel  rodków.  Dlatego  strategia  rozwoju  turystyki  obejmuje  w  tym  samym  stopniu  
oddzia ywania bezpo rednie na t  bran ,  jak i  na te dziedziny,  w których mo liwe jest  
wywo anie efektu mno nikowego. 

Wychodz c z tego za enia, wizja rozwoju turystyki województwa Warmi sko-
Mazurskiego jest sformu owana nast puj co Turystyka wiod  dziedzin  gospodarki 
Warmii  i  Mazur  generuj  nowe  miejsca  pracy  i  wzrost  dochodów  ludno ci;  Poprzez  
ochron  i kontrolowany rozwój posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych Warmia i 
Mazury stan  si  synonimem miejsca generuj cego produkty turystyczne wysokiej 
jako ci,  skutecznie  konkuruj cego  zarówno  na  rynku  krajowym,  jak  i  na  rynkach  
zagranicznych. 

Konkurencyjno  województwa w obszarze turystyki mo e by  zapewniona tylko 
poprzez ca kowite ukierunkowanie na rynek, co oznacza, e rozwój poda y – na przyk ad 
bazy noclegowej, atrakcji i us ug turystycznych – musi by  ukierunkowany na sprostanie 
wymaganiom popytowym. 

W Strategii okre lono trzy priorytety rozwojowe, do których zaliczono: 
1. rozwój regionalnych produktów turystycznych, 
2. skuteczna promocja produktów turystycznych, 
3. rozwój aktywno ci spo ecznej i kadr oraz bran owych struktur organizacyjnych. 

Uchwalenie  projektu  studium  pozwoli  na  realizacj  w/w  celów  poprzez  
umo liwienie rozwoju walorów i atrakcji turystycznych oraz rozwoju infrastruktury na 
terenie gminy Stawiguda.   

 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA POWIATU OLSZTY SKIEGO DO ROKU 2020. 

ównym za eniem Programu Ochrony rodowiska Powiatu Olszty skiego do 
2020  roku  jest  poprawa  stanu  rodowiska  na  terenie  powiatu.  Wszystkie  dzia ania  
zaproponowane do realizacji w ramach Programu maj  na celu ochron rodowiska 
powiatu, ograniczenie wprowadzania zanieczyszcze  do rodowiska i w rezultacie 
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popraw  stanu rodowiska na przedmiotowym terenie. Efektem tych dzia  ma by  
równie  pozytywny wp yw na zdrowie ludzi. 

Przedmiotowy projekt  Studium wpisuje si  w obszary interwencji,  cele i  kierunki  
interwencji okre lone w Programie ochrony rodowiska powiatu olszty skiego: 

1. ochrona klimatu i jako ci powietrza - cele: dobra jako  powietrza 
atmosferycznego bez przekrocze  dopuszczalnych norm - osi gni cie poziomów 
dopuszczalnych zanieczyszcze  powietrza: osi gni cie poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz py u zawieszonego PM10; osi gni cie poziomu celu 

ugoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  
2. zagro enie ha asem - cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekrocze  

dopuszczalnych norm poziomu ha asu; zmniejszenie liczby osób nara onych na 
ponadnormatywny ha as;  

3. pola elektromagnetyczne - cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych 
na poziomach nieprzekraczaj cych warto ci dopuszczalnych;  

4. gospodarowanie  wodami  -  cele:  zwi kszenie  retencji  wodnej;  ograniczenie  
wodoch onno ci gospodarki; osi gni cie lub utrzymanie co najmniej dobrego 
stanu wód powierzchniowych i podziemnych;  

5. gospodarka wodno- ciekowa - cel: poprawa jako ci wody powierzchniowej i 
podziemnej;  

6. zasoby geologiczne - cel: ograniczenie presji wywieranej na rodowisko podczas 
prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kapalin; rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych;  

7. gleby  -  cele:  dobra  jako  gleb;  rekultywacja  i  rewitalizacja  terenów  
zdegradowanych; 

8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - cele: ograniczenie 
ilo ci odpadów komunalnych przekazywanych do sk adowania; ograniczenie 
negatywnego oddzia ywania odpadów na rodowisko;  

9. zasoby przyrodnicze - cel: zachowanie ró norodno ci biologicznej;  
10. zagro enie  powa nymi  awariami  -  cel:  utrzymanie  stanu  bez  incydentów  o  

znamionach powa nej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wyst pienia 
awarii. 

 
PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU OLSZTY SKIEGO NA LATA 2018-2021. 

Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Olszty skiego na lata 2018-2021, przyj ty 
zosta  przez Rad  Powiatu w Olsztynie uchwa  nr XXXII/300/2018 z dnia 8 marca 2018r. 
Jest to dokument strategiczny obejmuj cym w swoim zakresie problematyk  ochrony 
zabytków, opisuje stan faktyczny w dziedzinie opieki i ochrony zabytków, przedstawia 
najbardziej warto ciowe zabytki powiatu, przedstawia diagnoz  stanu istniej cego i 
potencja u Powiatu Olszty skiego w zakresie opieki nad zabytkami, a tak e analizuje 
szanse i zagro enia (pokazuje s abe i silne strony w tej materii). 

Wnioski wyp ywaj ce z Programu (…) s  w pe ni zgodne z propozycjami dzia  
okre lonych w projekcie Studium i pozwalaj  na ich realizacj  tj.: 

 czenie  problemów  ochrony  zabytków  do  systemu  zada  strategicznych,  
wynikaj cych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;  

 uwzgl dnianie uwarunkowa  ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i 
dziedzictwa archeologicznego, cznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i 
równowagi ekologicznej;  

 zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu 
ich zachowania;  

 wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;  
 podejmowanie dzia  zwi kszaj cych atrakcyjno  zabytków dla potrzeb 

spo ecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw 
sprzyjaj cych wzrostowi rodków finansowych na opiek  nad zabytkami;  

 okre lenie warunków wspó pracy z w cicielami zabytków, eliminuj cych sytuacje 
konfliktowe zwi zane z wykorzystaniem tych zabytków;  

 podejmowanie przedsi wzi  umo liwiaj cych tworzenie miejsc pracy zwi zanych 
z opiek  nad zabytkami. 
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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  2016  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 (RIPOK). 

Gmina Stawiguda po ona jest w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami, dla 
którego Regionaln  instalacj  do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zak ad 
Unieszkodliwiania  Odpadów  Komunalnych  w  Olsztynie.  Zgodnie  z  za eniami  WPGO  
2016 wszystkie odpady komunalne zmieszane musz  by  dostarczane do ww. zak adu. 

Analizowany projekt Studium jest zgodny z za eniami Planu gospodarki 
odpadami województwa (…). 
 
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY STAWIGUDA. 

Gmina Stawiguda poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
zobowi zuje si  do podejmowania wszelkich dzia  zmierzaj cych do poprawy jako ci 
powietrza na jej obszarze, a w szczególno ci do: 

 redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
 zwi kszenia udzia u energii pochodz cej ze róde  odnawialnych, 
 redukcji zu ycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywno ci energetycznej. 

Dokument  zawiera  szczegó owe  informacje  dotycz ce  realizacji  PGN  pod  k tem  
za  zawartych w dokumentach strategicznych na poziomie regionalnym i krajowym, 
a  tak e  pod  k tem  dokumentów  strategicznych  i  planistycznych  na  poziomie  gminy.  
Dokument zawiera równie  dane dotycz ce planowanych dzia  inwestycyjnych, 
pozainwestycyjnych oraz edukacyjnych na rzecz ochrony klimatu, ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, racjonalnego zu ycia energii oraz wdra ania technologii opartych 
na odnawialnych ród ach energii. Wykazuje mo liwe ród a finansowania zaplanowanych 
dzia  uwzgl dniaj c wk ad Unii Europejskiej w postaci Programów Operacyjnych na lata 
2014-2020 oraz wk ad w asny gminy i ród a krajowe. 
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Podstawowym celem projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda 
jest uporz dkowanie i organizacja dzia  podejmowanych przez gmin  sprzyjaj cych 
ochronie rodowiska naturalnego, dokonanie oceny stanu sytuacji w gminie w zakresie 
emisji  gazów  cieplarnianych  wraz  ze  wskazaniem  tendencji  rozwojowych  oraz  dobór  
dzia ,  które  mog  zosta  podj te  w  przysz ci  –  wraz  ze  wskazaniem  ich  róde  
finansowania. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który 
koncentruje si  na podniesieniu efektywno ci energetycznej, zwi kszeniu wykorzystania 
odnawialnych róde  energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istot  Planu jest 
osi gniecie korzy ci ekonomicznych, spo ecznych i rodowiskowych wynikaj cych z 
dzia  zmniejszaj cych emisje gazów cieplarnianych. 

Analizowany projekt studium jest zgodny z celami okre lonymi w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda, poniewa  pozwoli na redukcj  emisji 
gazów cieplarnianych, w tym ograniczenie róde  tzw. niskiej emisji. 

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY STAWIGUDA NA LATA 2016 – 2025. 

Na  podstawie  przeprowadzonych  diagnozy,  konsultacji  i  analizy  SWOT,  
identyfikacji problemów i mo liwo ci rozwojowych gminy wyznaczono cel g ówny, cele 
strategiczne, operacyjne strategii. Cele strategiczne maj  równorz dne znaczenie i 
wzajemnie na siebie oddzia uj . Przysz e dzia ania b  koncentrowa  si  na 
wyznaczonych celach operacyjnych. 

Niezb dne jest, aby Gmina Stawiguda by a atrakcyjnym miejscem zamieszkania 
i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej podj cie dzia  maj cych na celu zapewnienie 
obecnym,  jak  i  nowym  mieszka com  dobrych  warunków  do  ycia.  Przejawiaj  si  one  
w  atwym  dost pie  do  ró norodnych  us ug,  szerokiej  ofercie  sp dzania  czasu  wolnego  
oraz  dbaniu  o  prowadz cych  dzia alno  gospodarcz  na  terenie  gminy.  Jednocze nie  
wa ne jest uwzgl dnienie walorów przyrodniczych i kulturowych. Tworzenie przyjaznego 
klimatu do prowadzenia biznesu pozwoli na wzmocnienie lokalnej gospodarki, daj cej 
miejsca pracy, co przejawi si  zwi kszeniem dost pu do ró nego rodzaju us ug. Warto 
mie  na uwadze, e Gmina Stawiguda konkuruje o status miejsca przyjaznego dla 
mieszka ców i przedsi biorców z innymi gminami s siaduj cymi z Olsztynem. 

Celem  g ównym  Strategii  Gminy  Stawiguda  jest:  Gmina Stawiguda miejscem 
wysokiej jako ci ycia i prowadzenia biznesu, wspieraj cym i w pe ni wykorzystuj cym 
rozwój aglomeracji olszty skiej. 

Analizowany projekt studium pozwoli na realizacj  nast puj cych celów i dzia  
okre lonych w Strategii (…): 
1. Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury w gminie. 
Cele operacyjne: 
1.1 Poprawa jako ci dróg wraz z infrastruktur  towarzysz   
1.2 Poprawa jako ci infrastruktury turystycznej, sportowej 
1.3 Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej 
1.4 Rozwój infrastruktury spo ecznej  
1.5 Ochrona rodowiska 
2. Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy Gminy. 
Cele operacyjne: 
2.1.Rozwój systemu wspieraj cego rozwój przedsi biorczo ci 
2.2 Rozwój lokalnego przetwórstwa, produkcji ywno ci ekologicznej, agroturystyki  
2.3 Promocja turystyczna gminy 
2.4 Rozwój ekonomii spo ecznej 
3. Cel strategiczny: Rozwój spo eczny Gminy. 
Cele operacyjne: 
3.1.Wzrost aktywno ci spo ecznej mieszka ców 
3.2 Wysokiej jako ci edukacja  
3.3 Wspieranie polityki prorodzinnej 
3.4 Wsparcie osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
3.5 Wsparcie aktywizacji osób starszych 
3.6 Rozwój kultury 
3.7 Wspó praca z gminami w kraju i za granic  
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4. Cel strategiczny: Zwi kszenie bezpiecze stwa spo ecznego. 
Cele operacyjne: 
4.1 Zwi kszone bezpiecze stwo komunikacyjne na terenie Gminy 
4.2 Zmniejszone zagro enie przest pczo ci  
4.3 Zwi kszone bezpiecze stwo przeciwpo arowe, przeciwzalewowe i wodne. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO CI I PORZ DKU NA TERENIE GMINY STAWIGUDA. 
   W Regulaminie (…) okre lono szczegó owe zasady utrzymania czysto ci i porz dku 
na terenie gminy Stawiguda, a w szczególno ci: 

 wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie nieruchomo ci;  
 rodzaje i minimaln  pojemno  urz dze  przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych;  
 cz stotliwo  i sposób pozbywania si  odpadów komunalnych i nieczysto ci 

ciek ych z terenu nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do u ytku 
publicznego;  

 inne wymagania wynikaj ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  
 obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe; 
 wymagania  odno nie  utrzymywania  zwierz t  gospodarskich  na  terenach  

wy czonych z produkcji rolniczej; 
 wyznaczenie  obszarów  podlegaj cych  obowi zkowej  deratyzacji  i  terminy  jej  

przeprowadzania. 
Omawiany projekt studium jest zgody z zapisami Regulaminu (…). 
 
 
Na terenie gminy Stawiguda obowi zuj  nast puj ce MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, które znajduj  swoje odniesienie w projekcie 
Studium: 
 

Lp. Nazwa aktu Obr b Nr uchwa y 
Data 

podj cia 
uchwa y 

Publikacja aktu 

1 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w obr bie 
geodezyjnym Bart g - jednostka C 

Bart g XV/135/00 28.09.2000 Nr 73 Poz. 911 z 
dnia 2000-11-22 

2 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w obr bie Bart g - 
jednostka A 

Bart g XVI/149/00 23.11.2000 Nr 78 Poz. 997 z 
dnia 2000-12-18 

3 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Bart g, 
gmina Stawiguda - jednostka D 

Bart g XXVIII/258/02 13.09.2002 Nr 125 Poz. 1804 
z dnia 2002-10-07 

4 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Bart g 
- jednostka E 

Bart g XXVIII/259/02 13.09.2002 Nr 125 Poz. 1805 
z dnia 2002-10-07 

5 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Bart g 
- jednostka G 

Bart g XXIX/266/02 10.10.2002 Nr 147 Poz. 2034 
z dnia 2002-11-15 

6 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie 
geodezyjnym Bart g gmina Stawiguda - jednostka I 

Bart g VIII/37/03 15.04.2003 Nr 62 Poz. 885 z 
dnia 2003-05-14 

7 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie 
geodezyjnym Bart g gmina Stawiguda - jednostka J 

Bart g VIII/38/03 15.04.2003 Nr 62 Poz. 886 z 
dnia 2003-05-14 

8 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie 
geodezyjnym Bart g gmina Stawiguda - jednostka F 

Bart g X/55/03 30.06.2003 Nr 114 Poz. 1548 
z dnia 2003-07-30 

9 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie 
geodezyjnym Bart g gmina Stawiguda - jednostka H 

Bart g XIII/93/03 12.12.2003 Nr 6 Poz. 120 z 
dnia 2004-01-19 

10 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda obr b Bart g - 
jednostka A obejmuj cego obszar dzia ek o nr 
295/3, 295/4, 295/88, 295/89, 295/90, 295/102 

Bart g XXXVI/253/06 25.04.2006 Nr 76 Poz. 1362 z 
dnia 2006-06-09 

11 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Bart g 

Bart g XXXVIII/273/06 12.07.2006 Nr 135 Poz. 2070 
z dnia 2006-09-14 

12 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Stawiguda obr b Bart g - jednostka B 

Bart g XVI/121/8 16.10.2008 Nr 184 Poz. 2699 
z dnia 2008-12-04 

13 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowo ci 
Bart g gmina Stawiguda 

Bart g XVI/122/8 16.10.2008 Nr 184 Poz. 2700 
z dnia 2008-12-04 

14 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Bart g, gmina Stawiguda 

Bart g XIV/97/2012 30.03.2012 Poz. 1486 z dnia 
2012-05-09 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWA  I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STAWIGUDA 

 

24 
 

Lp. Nazwa aktu Obr b Nr uchwa y 
Data 

podj cia 
uchwa y 

Publikacja aktu 

15 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Bart g (Zydlungi) gmina Stawiguda 

Bart g XXIV/181/2013 21.03.2013 Poz. 1705 z dnia 
2013-04-25 

16 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Bart g (Bartek), gmina Stawiguda 

Bart g XXIX/222/2013 17.09.2013 Poz. 2899 z dnia 
2013-10-22 

17 

Cz ciowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w obr bie geodezyjnym 
Bart g, gmina Stawiguda jednostka H 

Bart g XXXIX/316/2014 29.10.2014 Poz. 3927 z dnia 
2014-12-02 

18 

Cz ciowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowej w obr bie Bart g 
jednostka G, gmina Stawiguda 

Bart g VI/36/2015 26.03.2015 Poz. 1701 z dnia 
2015-05-06 

19 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
obr bie geodezyjnym Bart g, gmina Stawiguda 
jednostka H 

Bart g XX/216/2016 15.12.2016 Poz. 607 z dnia 
2017-02-08 

20 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów po onych w obr bie 
Bart g jednostka E, gmina Stawiguda 

Bart g XX/217/2016 15.12.2016 Poz. 485 z dnia 
2017-02-02 

21 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowo ci 
Dorotowo - sektor E 

Dorotowo VII/65/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 894 z 
dnia 1999-07-29 

22 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w cz ci 
miejscowo ci Dorotowo - jednostka F 

Dorotowo VII/66/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 895 z 
dnia 1999-07-29 

23 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ci miejscowo ci Dorotowo 
Gmina Stawiguda - jednostka F 

Dorotowo XV/107/04 19.02.2004 Nr 40 Poz. 502 z 
dnia 2004-03-26 

24 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ci obr bu Dorotowo, gmina 
Stawiguda 

Dorotowo XX/154/09 26.03.2009 Nr 64 Poz. 1039 z 
dnia 2009-05-15 

25 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w 
obr bie Dorotowo, gmina Stawiguda 

Dorotowo IX/47/2011 27.09.2011 Nr 174 Poz. 2612 
z dnia 2011-11-21 

26 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowo ci 
Dorotowo sektor E 

Dorotowo XXII/235/2017 09.02.2017 Poz. 1192 z dnia 
2017-03-14 

27 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej w obr bie Gry liny, 
gmina Stawiguda 

Gry liny XX/153/09 26.03.2009 Nr 64 Poz. 1038 z 
dnia 2009-05-15 

28 

Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stawiguda, obr b Jaroty 

Jaroty X/57/03 30.06.2003 Nr 114 Poz. 1550 
z dnia 2003-07-30 

29 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gmina Stawiguda, obr b Jaroty, 
dzia ka 214/5 - 214/23 

Jaroty XXXIV/235/05 28.12.2005 Nr 32 Poz. 684 z 
dnia 2006-03-02 

30 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Jaroty, gmina Stawiguda 

Jaroty XXIV/183/2013 21.03.2013 Poz. 1794 z dnia 
2013-05-09 

31 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo Kr sk - 
jednostka A 

Kr sk VII/61/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 890 z 
dnia 1999-07-29 

32 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo Kr sk - 
jednostka B 

Kr sk VII/62/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 891 z 
dnia 1999-07-29 

33 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo ci 
Majdy - jednostka C 

Majdy VII/63/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 892 z 
dnia 1999-07-29 

34 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo Majdy - 
jednostka D 

Majdy VII/64/99 25.06.1999 Nr 48 Poz. 893 z 
dnia 1999-07-29 

35 

Zmiana miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 
miejscowo Majdy - jednostka C 

Majdy XXIV/230/01 28.12.2001 Nr 7 Poz. 173 z 
dnia 2002-01-21 

36 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w miejscowo ci 
Majdy - jednostka C i D 

Majdy VIII/50/07 06.09.2007 Nr 154 Poz. 2054 
z dnia 2007-10-16 

37 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda, miejscowo ci 
Majdy - jednostka C 

Majdy XXIX/209/10 25.03.2010 Nr 52 Poz. 880 z 
dnia 2010-04-21 

38 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda, miejscowo ci Majdy - jednostka D 

Majdy XIX/132/2 26.09.2012 Poz. 2864 z dnia 
2012-10-29 

39 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Majdy jednostka D, gmina Stawiguda 

Majdy IV/18/2015 28.01.2015 Poz. 961 z dnia 
2015-02-13 

40 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Majdy jednostka C, gmina Stawiguda 

Majdy IV/20/2015 28.01.2015 Poz. 962 z dnia 
2015-03-13 

41 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów obr bu Majdy po onych na terenie 
jednostki C, gmina Stawiguda 

Majdy XXIII/250/2017 16.03.2017 Poz. 1804 z dnia 
2017-04-14 
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Lp. Nazwa aktu Obr b Nr uchwa y 
Data 

podj cia 
uchwa y 

Publikacja aktu 

42 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej po onych w 
obr bie Miodówko, gmina Stawiguda 

Miodówko XXIX/212/10 25.03.2010 Nr 72 Poz. 1151 z 
dnia 2010-05-25 

43 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ci wsi Pluski 

Pluski XXXI/374/98 18.06.1998 Nr 16 Poz. 211 z 
dnia 1998-07-27 

44 

Zmiana miejscowego planu szczegó owego 
zagospodarowania przestrzennego cz ci wsi Pluski 
(obszar dzia ki nr 3/30) 

Pluski XV/134/2000 28.09.2000 Nr 73 Poz. 910 z 
dnia 2000-11-22 

45 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Pluski w gminie Stawiguda 

Pluski XX/196/01 28.06.2001 Nr 66 Poz. 1093 z 
dnia 2001-08-16 

46 

Zmiana miejscowego planu szczegó owego 
zagospodarowania przestrzennego cz ci wsi Pluski 
(dotyczy terenu dzia ki nr 5 i nr 10) 

Pluski X/56/03 30.06.2003 Nr 114 Poz. 1549 
z dnia 2003-07-30 

47 
Zmiana miejscowego planu szczegó owego 
zagospodarowania przestrzennego cz ci wsi Pluski 

Pluski X/61/03 30.06.2003 Nr 114 Poz. 1552 
z dnia 2003-07-30 

48 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
rekreacyjnej w miejscowo ci Pluski, gmina 
Stawiguda 

Pluski XXVI/187/05 10.02.2005 Nr 23 Poz. 340 z 
dnia 2005-03-04 

49 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci wsi Pluski, gmina Stawiguda 

Pluski XXXIV/236/05 28.12.2005 Nr 15 Poz. 399 z 
dnia 2006-01-20 

50 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego cz ci wsi Pluski gmina Stawiguda 

Pluski XXXV/247/06 27.01.2006 Nr 34 Poz. 744 z 
dnia 2006-03-07 

51 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Pluski, gmina 
Stawiguda (dz. 276 i 284/9) 

Pluski X/63/07 27.11.2007 Nr 25 Poz. 586 z 
dnia 2008-02-11 

52 

Cz ciowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi 
Pluski w gminie Stawiguda 

Pluski XXXIX/314/2014 29.10.2014 Poz. 3926 z dnia 
2014-12-02 

53 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów po onych nad jeziorem Pluszne w obr bie 
Pluski, gmina Stawiguda 

Pluski XXIV/268/2017 20.04.2017 Poz. 2509 z dnia 
2017-05-30 

54 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowo ci Ru  
gmina Stawiguda (jednostka A) 

Ru  XII/80/03 24.10.2003 Nr 177 Poz. 2142 
z dnia 2003-11-19 

55 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowo ci 
Ru , gmina Stawiguda - jednostka B 

Ru  XVII/123/4 16.04.2004 Nr 83 Poz. 979 z 
dnia 2004-06-15 

56 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej po onych w 
obr bie Ru , gmina Stawiguda 

Ru  XXIX/210/10 25.03.2010 Nr 53 Poz. 891 z 
dnia 2010-04-23 

57 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Rybaki gmina Stawiguda 

Rybaki VIII/58/2015 25.06.2015 Poz. 2999 z dnia 
2015-08-21 

58 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów wsi Stawiguda 

Stawiguda VII/67/99 25.06.1999 Nr 47 Poz. 883 z 
dnia 1999-07-26 

59 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów dzia alno ci gospodarczej obr b 
Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXI/157/4 30.09.2004 Nr 141 Poz. 1768 
z dnia 2004-10-13 

60 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci wsi Stawiguda i obr bu Stawiguda 

Stawiguda XXV/181/04 29.12.2004 Nr 11 Poz. 230 z 
dnia 2005-02-09 

61 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej fragmentu wsi 
Stawiguda, w gminie Stawiguda (jednostka A i B) 

Stawiguda XXXI/221/05 28.09.2005 Nr 178 Poz. 1963 
z dnia 2005-11-18 

62 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
centrum miejscowo ci Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXIV/175/09 09.09.2009 Nr 151 Poz. 2189 
z dnia 2009-10-13 

63 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej po onych w obr bie 
Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXIX/211/10 25.03.2010 Nr 61 Poz. 992 z 
dnia 2010-05-07 

64 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej (dz. nr 335) 
po onych na po udniowy-zachód od wsi Stawiguda 
w obr bie Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXXV/261/10 21.10.2010 Nr 211 Poz. 2844 
z dnia 2010-12-24 

65 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda IV/22/2015 28.01.2015 Poz. 963 z dnia 
2015-03-13 

66 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów po onych w centrum miejscowo ci 
Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XIX/201/2016 27.10.2016 Poz. 4868 z dnia 
2016-12-02 

67 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu terenów dzia alno ci gospodarczej 
po onych w obr bie Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXIII/251/2017 16.03.2017 Poz. 1805 z dnia 
2017-04-14 

68 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu us ug publicznych po onego w 
miejscowo ci Stawiguda, gmina Stawiguda 

Stawiguda XXXI/316/2017 14.12.2017 Poz. 5263 z dnia 
2017-12-28 

69 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów przeznaczonych pod dzia alno  
gospodarcz  po onych w obr bie Stawiguda, 
gmina Stawiguda 

Stawiguda XXXI/315/2017 14.12.2017 Poz. 91 z dnia 
2018-01-04 

70 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego 

Tomaszkowo XVII/194/96 31.07.1996 Nr 36 Poz. 377 z 
dnia 1996-09-18 
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Lp. Nazwa aktu Obr b Nr uchwa y 
Data 

podj cia 
uchwa y 

Publikacja aktu 

uchwa  Nr IX/20/01 Rady Gminy w Stawigudzie z 
dnia 13.07.1991 r. 

71 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda obszar 
Tomaszkowo - sektor H 

Tomaszkowo XIX/236/96 16.12.1996 Nr 18 Poz. 241 z 
dnia 1997-06-05 

72 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda w obr bie 
geodezyjnym Tomaszkowo 

Tomaszkowo III/11/98 29.12.1998 Nr 6 Poz. 31 z 
dnia 1999-02-05 

73 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
zabudowy us ugowej, turystycznej i sportowej w 
rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda 

Tomaszkowo XX/195/01 28.06.2001 Nr 66 Poz. 1092 z 
dnia 2001-08-16 

74 

Zmiana miejscowego ogólnego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 
w obr bie Tomaszkowo 

Tomaszkowo XXIII/220/01 15.11.2001 Nr 135 Poz. 1850 
z dnia 2001-12-06 

75 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkalnej, us ugowej i 
turystycznej w rejonie wsi Tomaszkowo gmina 
Stawiguda 

Tomaszkowo XXVI/245/02 25.04.2002 Nr 65 Poz. 986 z 
dnia 2002-05-27 

76 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda obr b 
Tomaszkowo - jednostka G 

Tomaszkowo X/59/03 30.06.2003 Nr 114 Poz. 1551 
z dnia 2003-07-30 

77 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu jednostki J w obr bie Tomaszkowo w gminie 
Stawiguda 

Tomaszkowo XI/67/03 11.09.2003 Nr 166 Poz. 2024 
z dnia 2003-10-20 

78 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda obr b 
Tomaszkowo - jednostka I 

Tomaszkowo XIII/94/03 12.12.2003 Nr 6 Poz. 121 z 
dnia 2004-01-19 

79 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów centrum ekspedycyjno-rozdzielczego 
Poczty Polskiej w obr bie Tomaszkowo, gmina 
Stawiguda 

Tomaszkowo XXVI/188/05 10.02.2005 Nr 23 Poz. 341 z 
dnia 2005-03-04 

80 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów rekreacyjnych w obr bie Tomaszkowo, w 
gminie Stawiguda 

Tomaszkowo XXX/212/05 30.06.2005 Nr 99 Poz. 1314 z 
dnia 2005-08-04 

81 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej i produkcyjnej w 
obr bie Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXVIII/274/6 12.07.2006 Nr 131 Poz. 2033 
z dnia 2006-09-08 

82 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej obr b 
Tomaszkowo gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XL/284/06 26.10.2006 Nr 197 Poz. 2794 
z dnia 2006-12-19 

83 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie 
Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo VIII/49/07 06.09.2007 Nr 148 Poz. 1933 
z dnia 2007-10-05 

84 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej obr b Tomaszkowo 
gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XIII/98/08 29.04.2008 Nr 99 Poz. 1732 z 
dnia 2008-06-20 

85 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy mieszkaniowej po onych w 
obr bie Tomaszkowo w gminie Stawiguda 

Tomaszkowo XVI/123/8 16.10.2008 Nr 184 Poz. 2701 
z dnia 2008-12-04 

86 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej i produkcyjnej 
po onych po wschodniej stronie drogi krajowej nr 
51 w obr bie Tomaszkowo gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXV/262/10 21.10.2010 Nr 211 Poz. 2845 
z dnia 2010-12-24 

87 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów zabudowy us ugowej i produkcyjnej 
po onych po zachodniej stronie drogi krajowej nr 
51 w obr bie Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo IX/46/2011 27.09.2011 Nr 169 Poz. 2542 
z dnia 2011-11-14 

88 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Tomaszkowo (dz.391 ...), gmina 
Stawiguda 

Tomaszkowo XXIX/223/2013 17.09.2013 Poz. 2900 z dnia 
2013-10-22 

89 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXII/258/2013 19.12.2013 Poz. 960 z dnia 
2014-02-21 

90 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu po onego na obszarze 
jednostki "J" w obr bie Tomaszkowo, gmina 
Stawiguda 

Tomaszkowo XXXVI/286/2014 29.04.2014 Poz. 2179 z dnia 
2014-06-12 

91 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów po onych na obszarze jednostki "G" w 
obr bie Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXVI/288/2014 29.04.2014 Poz. 2180 z dnia 
2014-06-12 

92 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenów po onych w obr bie Tomaszkowo, gmina 
Stawiguda kolonia Tomaszkowo 

Tomaszkowo XXXVIII/304/2014 11.09.2014 Poz. 3322 z dnia 
2014-10-21 

93 

Cz ciowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy us ugowej i produkcyjnej po onych po 
wschodniej stronie drogi krajowej nr 51wobr bie 
Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXIX/313/2014 29.10.2014 Poz. 3925 z dnia 
2014-12-02 

94 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda, obszar 

Tomaszkowo IV/23/2015 28.01.2015 Poz. nr 964 z dnia 
2015-03-13 
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Lp. Nazwa aktu Obr b Nr uchwa y 
Data 

podj cia 
uchwa y 

Publikacja aktu 

Tomaszkowo sektor H 

95 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego funkcjonuj cego pod nazw Zmiana 
mpzp gminy Stawiguda obr b Tomaszkowo 
jednostka I 

Tomaszkowo V/31/2015 i 
XIII/94/03 

26.02.2015 Poz. 1166 z dnia 
2015-03-30 i Nr 6 

Poz. 121 z dnia 
2004-01-19 

96 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów po onych przy skrzy owaniu drogi 
krajowej nr 51 z projektowanej obwodnic miasta 
Olsztyna w obr bie Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo X/92/2015 15.10.2015 Poz. 3691 z dnia 
2015-10-21 

97 

Cz ciowa zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów 
po onych w obr bie Tomaszkowo, gmina 
Stawiguda kolonia Tomaszkowo 

Tomaszkowo XIX/202/2016 27.10.2016 Poz. 4997 z dnia 
2016-12-07 

98 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zabudowy us ugowej, 
turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo 
w gminie Stawiguda obejmuj cego fragment pola 
golfowego 

Tomaszkowo XXIX/297/2017 21.09.2017 Poz. 4101 z dnia 
2017-10-16 

99 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda w obr bie Tomaszkowo - Wyspa 

Tomaszkowo XXIX/298/2017 21.09.2017 Poz. 4102 z dnia 
2017-10-16 

100 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu infrastruktury technicznej w cz ci obr bu 
Wymój, gmina Stawiguda 

Wymój XVI/125/8 16.10.2008 Nr 174 Poz. 2547 
z dnia 2008-11-12 

101 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Tomaszkowo, gmina Stawiguda 

Tomaszkowo XXXIV/341/2018 22.02.2018 Poz. 1375 z dnia 
2018-03-28 

102 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Stawiguda i cz ci obr bu Wymój 

Wymój XVI/127/8 16.10.2008 Nr 174 Poz. 2548 
z dnia 2008-11-12 

103 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu obr bu Wymój Gmina Stawiguda 

Wymój XXXIV/342/2018 22.02.2018 Poz. 1376 z dnia 
2018-03-28 

 
 

Przy sporz dzaniu niniejszej prognozy uwzgl dniono przepisy odr bne dotycz ce 
ochrony rodowiska, ochrony przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego, 
ochrony  dóbr  kultury,  dróg  i  budownictwa  itp.  W ród  obowi zuj cych  norm  prawnych,  
które maj  szczególne znaczenie w prognozie i projekcie Studium uwzgl dniono m.in.: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519 ze zm.). 
2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 

ze zm.). 
3) Ustawa z dnia 03 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania 
na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). 

4) Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.). 

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm). 
6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.). 
7) Ustawa  z  dnia  07  lipca  1994  r.  Prawo budowlane (t.j.  Dz.  U.  z  2017  poz.  1332  ze  

zm.). 
8) Ustawa  z  dnia  13  wrze nia  1996  r.  o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.).  
9) Rozporz dzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia   

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

10) Rozporz dzenie  Ministra  rodowiska  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). 

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

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

13) Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi wzi  
mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 
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2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
  
  W niniejszej prognozie zastosowano metod  opisow  polegaj  na analizie 
ca ci materia u sk adaj cego si  na tre  uwarunkowa , celów i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zawartych w projekcie Studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda oraz analiz  za czników 
graficznych stanowi cych integraln  cz  opracowania. 
  Sposób opracowania niniejszej prognozy zosta  podporz dkowany metodologii 

ciwej dla planowania strategicznego, w którym nakre la si  jedynie kierunki dzia , 
po to eby w podejmowanych nast pnie opracowaniach planistycznych (miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego) okre li  szczegó owe rozwi zania. 
  Pierwszym etapem prac nad prognoz  by o rozpoznanie uwarunkowa rodowiska 
w oparciu o dost pne materia y i dokumenty planistyczne, które nast pnie pos y do 
okre lenie diagnozy stanu rodowiska na terenie gminy Stawiguda. Nast pnie zapoznano 
si  w z projektem Studium oraz dokonano kilkukrotnych wizji terenowych. Wnioski 
wynikaj ce z badania uwarunkowa rodowiskowych stanowi y przes anki przy 
konstruowaniu ostatecznych ustale  projektu Studium. W trakcie prac prowadzone by y 
kilkukrotnie konsultacje bran owe pomi dzy projektantami projektu Studium, a autorem 
niniejszej prognozy.   
 Do identyfikacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko 
wykorzystano  Rozporz dzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie 
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 
71).  
 Przed  opracowaniem  niniejszej  Prognozy  analizie  poddano  zawarte  w  projekcie  
Studium ustalenia pozwalaj ce okre li  potencjalne znacz ce oddzia ywania tych ustale  
na rodowisko. Nale y jednak pami ta , e s  to ustalenie ogólne b ce wytycznymi do 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których 
okre lone zostan  szczegó owe parametry i wska niki zagospodarowania poszczególnych 
terenów. 
 Nale y równie  podkre li , e na tym etapie planowania – opracowywania projektu 
Studium,  nie  okre la  si  jeszcze  wszystkich  inwestycji,  które  b  realizowane  na  
obszarze  gminy  Stawiguda.  Okre la  si  jedynie  tereny  preferowane  do  zainwestowania  
lub zagospodarowania oraz ogólne warunki, jakie b  musia y by  spe nione i zawarte w 
miejscowych planach zagospodarowania jako ustalenia, które z kolei b  podstaw  
procesów inwestycyjnych podejmowanych w gminie Stawiguda. 
  W procedurze rozpatrywania oddzia ywa  ustale  projektu Studium na rodowisko 
uwzgl dniono wszystkie komponenty rodowiska przyrodniczego. Ocen  przeprowadzono 
kompleksowo dla jednego wariantu ustale  planistycznych okre lonych na drodze ustale  
– konsultacji wszystkich projektantów. W ocenie wykorzystano ogóln  metod  prostego 
prognozowania, pos uguj c si  metod  analogii do oddzia ywa  istniej cych tego typu 
przedsi wzi  jak.: dróg, linii elektroenergetycznych, terenów zabudowy mieszkaniowej, 
us ugowej, turystycznej i rekreacyjnej itd. 
 W  granicach  obszarów  Natura  2000  dzia ania  monitoringu  stanu  przedmiotów  
ochrony  oraz  monitoringu  celów  dzia  ochronnych  prowadzone  s  przez  RDO  w  
Olsztynie, WIO  w Olsztynie, RDLP w Olsztynie.  
 
 
3. PROPOZYCJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI  

POSTANOWIE  PROJEKTU STUDIUM ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 
sporz dzaj cy studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  (Wójt  Gminy)  zobowi zany  jest  przynamniej  raz  w  czasie  kadencji  rady  na  
przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy, w 
tym skutków realizacji postanowie  projektowanego dokumentu projektu Studium. 

 Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowie  projektu Studium przedstawiaj  si  nast puj co: 

 Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
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 Rejestrowanie wniosków o sporz dzenie miejscowych planów lub ich zmian , 
 Rejestrowanie  wniosków  o  zmian  przeznaczenia  gruntów  rolnych  na  cele  

nierolnicze b  zmiany funkcji terenu, 
 Ocen  zgodno ci wydanych decyzji i pozwole  budowlanych z projektem, 
 Ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych, 
 Ocena warunków i jako ci klimatu akustycznego, 
 Oceny rozwoju gospodarczego, 
 Powierzchni  urz dzonych terenów zieleni. 

 
Realizacja  ustale  projektu  Studium,  zgodnie  z  obowi zuj cymi  przepisami  

odr bnymi, b dzie monitorowana przez ograny ochrony rodowiska, w ka dy przypadku 
lokalizacji inwestycji mog cych zawsze lub potencjalnie znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko, w post powaniach w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych 

uwarunkowaniach. W przypadku lokalizacji inwestycji, wzgl dem której stwierdzono 
okoliczno ci wskazuj ce na mo liwo  negatywnego oddzia ywania na rodowisko organ 
ochrony rodowiska mo e zobowi za  inwestora do sporz dzenia raportu o oddzia ywaniu 
przedsi wzi cia na rodowisko.  
  Ponadto zgodnie z obowi zuj cymi przepisami ustawy prawo ochrony rodowiska 
monitoring  jako ci  powietrza,  wód,  gleb  i  ziemi  oraz  poziomu  ha asu  i  pól  
elektromagnetycznych jest prowadzony w ramach pa stwowego monitoringu rodowiska, 
przez wojewódzki inspektorat ochrony rodowiska, a na szczeblu samorz dowym, przez 
starost  powiatowego lub podmiot gospodarczy. Zgodnie z ustaw  prawo budowlane 

ytkowane ju  obiekty budowlane powinny by  poddawane okresowej kontroli, co 
najmniej raz w roku, polegaj cej na sprawdzeniu m.in. stanu technicznego instalacji 

cych ochronie rodowiska. 
  Zgodnie  z  art.  10  Dyrektywy  2001/42/WE  z  dnia  27  czerwca  2001  r.  w  celu  
unikni cia powielania monitoringu raporty o stanie i jako ci poszczególnych elementów 
rodowiska powinny by  przekazywane do Urz du Gminy. 

  
 

4. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 

 Z uwagi na rodzaj i zasi g projektowanych sposobów zagospodarowania wyklucza 
si  mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko istniej cych i planowanych 
przedsi wzi  zlokalizowanych na terenie gminy Stawiguda.  
 
 
5. ISTNIEJ CY  STAN  RODOWISKA  ORAZ  POTENCJALNE  ZMIANY  JEGO  STANU  W  PRZYPADKU  

BRAKU REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM 
 

5.1. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA 
 

Gmina Stawiguda po ona jest w rodkowej cz ci województwa warmi sko – 
mazurskiego,  w  powiecie  olszty skim,  w  odleg ci  oko o  14  km  od  miasta  Olsztyna  i  
zajmuje powierzchni  22.287 ha. 

Sie  osadnicz  gminy tworzy 18 miejscowo ci, wchodz cych w sk ad 13 so ectw. 
Wie  Stawiguda skupia prawie 29% ludno ci ca ej gminy. Pozosta e wi ksze wsie to 
Gry liny, Bart g, Dorotowo, Pluski, Tomaszkowo i Ru . Fakt du ego skupienia 
mieszka ców  jest  korzystny,  gdy  u atwia  wyposa enie  terenów  zabudowy  w  obiekty  
infrastruktury spo ecznej i technicznej, wp ywaj ce jednocze nie na podnoszenie jako ci 
ycia mieszka ców. 

Uk ad przestrzenny Gminy Stawiguda mo na podzieli  na trzy obszary: 
1. Miejscowo ci znajduj ce si  najbli ej granic administracyjnych Olsztyna – cz sto 

zamieszkiwany przez osoby, które wyprowadzi y si  z miasta na wie . Znajduj  si  
tu zarówno bloki mieszkalne, jak i osiedla domów jednorodzinnych.  

2. Wie  Stawiguda z okolicznymi miejscowo ciami.  
3. Rozleg e tereny le ne, na których znajduj  si  s abo skomunikowane niewielkie 

miejscowo ci. 
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Gmina Stawiguda po ona jest w granicach mezoregionu Pojezierze Olszty skie. 

Dominuje tu m ody krajobraz polodowcowy z licznymi wzgórzami morenowymi, jeziorami 
i rozleg ymi lasami. 

W strukturze u ytkowania Gminy Stawiguda przewa aj  lasy i grunty le ne 
stanowi ce ok. 56% powierzchni gminy. S  to w wi kszo ci kompleksy le ne wchodz ce 
w sk ad Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, drugiego pod wzgl dem wielko ci obszaru 
le nego Warmii i Mazur. 

Nast pnymi w kolejno ci pod wzgl dem udzia u w strukturze powierzchni s  u ytki 
rolne,  grunty  pod  wodami  oraz  tereny  zabudowane  i  zurbanizowane.  Dum  gminy  
Stawiguda s  trzy du e i bardzo czyste jeziora: skie o powierzchni 1.042,3 ha, Plusze 
o powierzchni 903,3 ha i Wulpi skie o powierzchni 706,7 ha. 
 

Tabela. Struktura gruntów na terenie gminy Stawiguda. 
Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) 

Grunty le ne oraz zadrzewione i zakrzewione 12.670 
ytki rolne 4.960 

Grunty pod wodami 3.172 
Grunty zabudowane i zurbanizowane 1.024 

ród o: http://www.stawiguda.pl 
 

 
Gmina Stawiguda znajduje si  na obszarze obni enia nadba tyckiego (syneklizy 

pery ba tyckiej), które stanowi cz  p yty wschodnioeuropejskiej. Zgodnie z podzia em 
jednostek fizycznogeograficznych wg. J. Kondrackiego (2002) obszar gminy znajduje si  
w granicach nast puj cych jednostek: 

 Prowincja: 314-315 – Pojezierze Po udniowoba tyckie, 
o Makroregion: 314.9 – Pojezierze I awskie, 

 Mezoregion: 314.90 – Pojezierze I awskie. 
o Makroregion: 315.1 – Pojezierze Che mi sko – Dobrzy skie,  

 Mezoregion: 315.13 – Dolina Drw cy, 
 Mezoregion: 315.15 – Garb Lubawski. 

 Prowincja: 842 – Pojezierza Wschodnioba tyckie, 
o Makroregion: 842.8 – Pojezierza Mazurskie, 

 Mezoregion: 842.81 – Pojezierze Olszty skie.  
Wed ug rejonizacji geobotanicznej [Szafer 1972] gmina Stawiguda le y w obr bie: 

 Prowincji – Ni owo - Wy ynnej rodkowoeuropejskiej; 
 Dzia u – Ba tyckiego; 
 Pododdzia u – Pó nocnego; 

Krainy – Mazursko-Bia oruskiej. 
Wed ug rejonizacji zoogeograficznej [Kondracki 1988] teren opracowania nale y do: 

 Prowincji – Europejsko - Zachodniosyberyjskiej Palearktyki; 
 Krainy – Po udniowoba tyckiej; 
 Dzielnicy – Ba tyckiej. 

Zgodnie z podzia em geologicznego Polski obszar gminy Stawiguda po ny jest na 
prekambryjskiej platformie wschodnioeuropejskiej, w obr bie jednostki tektonicznej 
zwanej  synekliz  peryba tyck ,  która  w  pobli u  po udniowych  granic  gminy  graniczy  z  
wyniesieniem Mazursko – Suwalskim. Prekambryjskie pod e krystaliczne nadbudowane 
jest osadowymi ska ami ery paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej o grubo ci oko o 
2 km. 

Wed ug szczegó owej mapy geologicznej Polski w skali 1:50000 teren gminy zosta  
ukszta towany w wyniku zlodowacenia pó nocnopolskiego (ba tyckiego), zlodowacenia 
Wis y, stadia u g ównego. Zlodowacenie pó nocnopolskie reprezentuj  osady glacjalne 
fazy pomorskiej, których mi szo  jest ró na, ci le uzale niona od ukszta towania 
powierzchni zabudowanej przez starsze osady czwartorz dowe, których mi szo  wynosi 
od 197,5 do 291,6 m. Utwory buduj ce przypowierzchniow  warstw  reprezentowane s  
przez osady czwartorz dowe w postaci przede wszystkim plejstoce skich 
naprzemianleg ych warstw osadów gliniastych kolejnych zlodowace  oraz osadów 
piaszczysto – wirowych, które tworzy y si  w okresach interglacjalnych. Poziom piasków 
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wodnolodowcowych z okresu transgresji l dolodu jest trudny do wyró nienia. Akumulacja 
piasków  zwi zana  by a  przede  wszystkim  z  odp ywem  wód  z  sprzed  czo a  l dolodu  
pomorskiego  w  czasie  jego  postoju  na  linii  maksymalnego  zasi gu.  Z  okresem  
intensywnej deglacjacji wi za  nale y akumulacj  osadów wodnolodowcowych 
towarzysz cych najcz ciej obni eniom rynien glacjalnych: yny, Dadaju, Sawicy oraz 
rzekom  Pas ce,  Drw cy  i  Wpisówce,  a  tak e  zag bieniom  polodowcowym  
wykorzystywanym cz sto obecnie przez rozleg e jeziora (Wulpi skie, Luterskie). Pokrywy 
wodnolodowcowe charakteryzuj  si  przewag  drobnego materia u piaszczystego nad 
materia em wirowym i otoczakami. S  to najcz ciej piaski drobnoziarniste i 
rednioziarniste o charakterystycznym niespokojnym, sko nym i przekutym 

warstwowaniu, jasno te, z bardzo niewielk  zawarto ci  warstewek drobnego, 
jasnoszarego  wiru  i  z  pojedynczymi  g azikami  o  rednicy  do  3  cm.  Mi szo  piasków 
wodnolodowcowych osi ga rednio kilka metrów, za  maksymalna stwierdzona otworami 
wiertniczymi si ga do 20,0 m. 

Obszar  gminy  Stawiguda  znajduje  si  w  zlewni  rzeki  Pas ki,  b cej  
lewostronnym dop ywem rzeki Prego y, która wpada do Morza Ba tyckiego. Pas ka p ynie 
przez tereny Pojezierza Mazurskiego i Pobrze a Wschodnio-pomorskiego. ródliska rzeki 
po one s  na wysoko ci 188 m n.p.m., na zabagnionych kach w pobli u wsi Gry liny, 
na pó nocny-wschód od Olsztynka. Rzeka Pas ka posiada urozmaicon  i silnie rozwini  
sie  wodn .  D ugo  rzeki  wynosi  oko o  211  km,  redni  spadek  1,09  %,  a  ca kowita  
powierzchnia zlewni wynosi 2294,5 km2. Cech  charakterystyczn  sieci hydrograficznej 
Pas ki  jest  obecno  jezior,  g ównie  w  zachodniej  i  po udniowej  cz ci  zlewni,  co  ma  
istotny wp yw na kszta towanie si  wielko ci przep ywów w okresie wyst powania 
wielkich wód w tych rejonach zlewni. S  to zbiorniki naturalne o do  znacznych 
powierzchniach, a tym samym o znacz cej roli w agodzeniu skutków du ych wezbra  w 
rzece. Obni anie si  wodostanów rzecznych przypada na miesi ce letnie i jesienne, 
wznoszenie za  na koniec zimy i na wiosn . Stan czysto ci rzeki Pas ki, cho  w zasadzie 
nie zmienia si  od wielu lat, daleki jest od stanu po danego, tj. odpowiadaj cego faunie 
zamieszkuj cej rzek . Na ca ej swej d ugo ci Pas ka niesie wody 3 klasy czysto ci oraz 
nie odpowiadaj ce normom. Równie  6 badanych dop ywów, tj. Jemio ówk , Gi , 
Rentynk ,  Mor g,  ukt  i  Mi akówk  zakwalifikowano  do  3  klasy  czysto ci,  b  wód  
pozaklasowych. Szczególnym zagro eniem dla jako ci rodowiska s cieki bytowo-
gospodarcze z miejscowo ci po onych nad jej brzegami (Tomaryny, Biesal, Podlejki, 

guty, Pelnik, Kalisty, Zaj czkowo, Kiewry, Skolity, K obia, Kalisty, umpia, E dyty Wlk., 
Pityny, Wapnik, Sportyny, Stolno). Potencjalnym zagro eniem s  sp ywy powierzchniowe 
z pól uprawnych, zawieraj ce nawozy mineralne, gnojowic  i rodki ochrony ro lin. 

Cz  gminy  Stawiguda  po ona  jest  w  zasi gu  udokumentowanych  wód  
podziemnych w granicach projektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód 
podziemnych  GZWP  Olsztyn  nr  213,  zgodnie  z  „Dokumentacj  okre laj  warunki  
hydrologiczne dla ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Olsztyn 
(GZWP nr 213)” opracowan  w 2007 r. przez Hydroconsult Sp. z o. o. – Biuro Studiów i 
Bada  Hydrologicznych i Geofizycznych w Poznaniu i przyj  przez Ministra rodowiska 
zawiadomieniem Nr DGiK Gkdh/4791-6670-5/2019/08/JP z dnia 07.03.2008 r. oraz w 
granicach projektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 212 
„Zbiornik Mi dzymorenowy Olsztynek”, okre lonego zgodnie z dokumentacj  
hydrogeologiczn  pt.: „Dokumentacja hydrogeologiczna okre laj ca warunki 
hydrogeologiczne w zwi zku z ustanowieniem obszarów ochronnych lokalnego zbiornika 
wód podziemnych Olsztynek dawnego G ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 212 
Zbiornik mi dzymorenowy Olsztynek” opracowan  w 2013 roku przez Przedsi biorstwo 
Geologiczne Polgeol S.A. w Warszawie i zatwierdzon  przez Ministra rodowiska decyzj  
Nr DGKhg-4731-63/7011/14291/13/MJe z dnia 07.04.2014 roku. 

Wed ug Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:200000 rejon gminy posiada g ówny 
ytkowy poziom wodono ny w czwartorz dzie. G ówne poziomy wodono ne wód 

odkich stanowi ce jedyne ród o zaopatrzenia w wod  dla celów komunalnych i 
przemys owych wyst puj  w utworach czwartorz dowych. Poziom u ytkowy w utworach 
trzeciorz dowych jest s abo rozpoznany i s abo wydajny. Potencjalna wydajno  
typowego otworu studziennego waha si  w granicach 10–30 m3/h. 
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Na terenie gminy Stawiguda wyst puj  udokumentowane z a kopalin 
przedstawione  w  poni szej  tabeli.  Na  terenie  gminy  wyst puj  dwa  tereny  górnicze  
Gry liny I i Gry liny 1. 
 

Tabela. Wykaz udokumentowanych z  kopalin na terenie gminy Stawiguda. 
Lp. Id z a nazwa z a rodzaj kopaliny 
1 17760 Gry liny I kruszywa naturalne 
2 17760 Gry liny I kruszywa naturalne 
3 7502 Zezuj II kruszywa naturalne 
4 6538 Zezuj kredy 
5 1488 Ru  kruszywa naturalne 
6 18350 Ru  1 kruszywa naturalne 
7 2288 Bart g surowce ilaste ceramiki budowlanej 
8 17154 Gry liny 1 kruszywa naturalne 
9 17043 Gry liny kruszywa naturalne 

ród o: http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS 
 

 
 Pod wzgl dem klimatycznym gmina Stawiguda po ona jest w regionie 
klimatycznym Region pomorsko-warmi ski pozostaj cym pod silnym wp ywem klimatu 
kontynentalnego, jednak w du ej mierze zaznacza si  oddzia ywanie Morza Ba tyckiego. 
 rednia roczna temperatura wynosi +5,9°C. Najzimniejszym miesi cem jest luty o 
redniej wieloletniej -3,5°C. Do najcieplejszych miesi cy nale  czerwiec, lipiec i sierpie  

o redniej miesi cznej +17°C. Ogólna liczba dni z przymrozkami przekracza 105 w skali 
roku. Dominuj  wiatry z kierunku zachodniego oraz pó nocnego i wschodniego. Rozk ad 
wiatrów decyduje, e wi kszej uci liwo ci nale y si  spodziewa  po stronie pó nocnej, 
pó nocno–wschodniej i wschodniej. Pewne obni enie stopnia uci liwo ci mo liwe jest z 
kierunków, gdzie obserwuje si  wy sze rednie pr dko ci wiatru. Opady s  stosunkowo 
wysokie – rednio 600-650mm, co jest charakterystyczne dla ca ej strefy pojezierzy 
pó nocno–wschodnich Polski. W ci gu roku opady atmosferyczne rozk adaj  si  
nierównomiernie. Najmniejsza ilo  opadów przypada na okres od stycznia do marca, w 
miesi cach nast pnych wysoko  opadu zwi ksza si , osi gaj c maksimum w lipcu i 
sierpniu. W okresie jesiennym spada dwukrotnie wi cej opadów ni  w okresie 
wiosennym. Pokrywa nie na pojawia si  przeci tnie w drugiej dekadzie listopada, a czas 
jej trwania wynosi 80-90 dni. 

Gmina Stawiguda nale y do grupy najbardziej lesistych gmin województwa 
warmi sko – mazurskiego, poniewa  lasy stanowi  60% powierzchni. S  to w wi kszo ci 
kompleksy le ne wchodz ce w sk ad Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, drugiego pod 
wzgl dem wielko ci obszaru le nego Warmii i Mazur. 

Na terenie gminy wyst puje wiele rzadkich gatunków zwierz t m.in. w b otny i 
bocian czarny. Spo ród ro lin na szczególn  uwag  zas uguj : zimozió  pó nocny, pe nik 
europejski, czosnek nied wiedzi, wawrzynek wilcze yko, storczyk – gnie nik le ny. Wielk  
osobliwo ci  jest bogate stanowisko innego, rzadkiego storczyka – taj y jednostronnej, 
odkryte  niedawno  k.  Plusek.  Stawigudzkie  lasy  obfituj  w  zwierzyn .  Wyst puj  tu  
zarówno popularne gatunki zwierz t, tj. sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, jak i rzadziej 
spotykane. W lasach po onych po wschodniej stronie j. skiego w ostatnich latach 
obserwowane  s  regularnie  wilki.  W  pobli u  j.  Je gu  wykryto  stanowisko  bardzo  
rzadkiego w regionie i ma o znanego gryzonia – popielicy. Z jeziorami i ciekami zwi zane 
jest  wyst powanie  wydry,  bobra  oraz  obserwowanej  tu  od  ko ca  lat  80.  XX  w.  norki  
ameryka skiej.  Wyst puj  tu  warte  uwagi  gatunki  ptaków:  bociany  czarne,  kaczki  

go y,  tracze  nurog si,  czaple  siwe,  kormorany.  Obszar  ten  jest  znany  z  bogactwa  
ptaków  drapie nych,  zwanych  obecnie  szponiastymi,  w  tym  gatunków  rzadkich  i  
gin cych, obj tych szczególn  ochron , jak: bielik, rybo ów, kania ruda, kania czarna, 
orlik krzykliwy. Z terenami podmok ymi, w tym ze ródle nymi torfowiskami, wi e si  
wyst powanie okaza ych urawi, a z korytem yny barwnego zimorodka. Osobliwo ci  
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lasów  gr dowych  porastaj cych  obrze a  j.  Ustrych  oraz  strome  brzegi  yny  jest  
wyst powanie bardzo rzadkiej w regionie mucho ówki bia oszyjej. Spo ród p azów na 
uwag  zas uguj : traszka grzebieniasta, ropucha paskówka, kumak nizinny i coraz 
liczniejsza  w  ostatnich  latach  rzekotka  drzewna.  Gady  reprezentowane  s  przez  
jaszczurk  zwink , jaszczurk yworódk , padalca oraz mij  zygzakowat . W ród ryb, 
oprócz  gatunków  jeszcze  pospolitych,  spotykane  s  tak e  sielawa,  sieja  i  stynka  –  
mieszkanki g bokich i czystych jezior. W j. Kielarskim wyst puje ró anka – najmniejszy 
przedstawiciel naszych karpiowatych. 

Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody na terenie gminy 
Stawiguda wyró nia si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 

 Rezerwat przyrody „Las Warmi ski im. prof. Benona Polakowskiego” utworzony 
zarz dzeniem  Ministra  Le nictwa  i  Przemys u  Drzewnego  z  dnia  12.10.1982  r.  
(Mon.  Pol.  Nr  25  poz.  234  z  1982  r.)  w  celu  zachowania  obszarów  le nych  o  
du ym stopniu naturalno ci oraz prze omowego odcinka rzeki yny, a tak e jezior: 
Ustrych,  Galik,  Je gu  i  Oczko.  Na  terenie  rezerwatu,  obok  innych  zakazów,  
obowi zuje zakaz wznoszenia budowli oraz zak adania i budowy urz dze  
komunikacyjnych i innych urz dze  technicznych. 

 Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pas ce” utworzony zarz dzeniem 
MLiPD z dn. 5.01.1970 r. (Mon. Pol. Nr 2 poz. 21 z 1970 r.) w celu ochrony bobra 
europejskiego. Na terenie rezerwatu obowi zuje mi dzy innymi zakaz 
przebywania osób do tego nieupowa nionych przez konserwatora przyrody (z 
wyj tkiem gruntów prywatnych) oraz zakaz wznoszenia budowli i urz dze  
komunikacyjnych i innych technicznych. 

 ytek ekologiczny „Pe nik w Rusi” ustanowiony Rozporz dzeniem Nr 53 
Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  19  grudnia  2006  r.  w  sprawie  
ustanowienia  u ytku  ekologicznego  (Dz.  Urz.  Woj.  Warm.-Maz.  z  2007  r.  Nr  1,  
poz.  2),  którego  szczególnym  celem  ochrony  jest  stanowisko  pe nika  
europejskiego Trollius europaeus. 

 ytek ekologiczny „Wyspa na Jeziorze Pluszne” ustanowiony Rozporz dzeniem Nr 
55  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  30  lipca  2009  r.  w  sprawie  
ustanowienia  u ytku  ekologicznego  „Wyspa  na  Jeziorze  Pluszne”  (Dz.  Urz.  Woj.  
Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1688), którego celem ochrony jest szczególnie 
malownicza wyspa po rodku jeziora, ostoja ptactwa wodnego. 

 ytek ekologiczny „Wyspy na jeziorach województwa warmi sko-mazurskiego” 
ustanowiony Rozporz dzeniem Nr 96 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 
30  lipca  2009  r.  w  sprawie  ustanowienia  u ytku  ekologicznego  „Wyspy  na  
jeziorach województwa warmi sko-mazurskiego” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 
2009 r. Nr 105, poz. 1729). 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki. 
 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny. 
 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. 
 Zespó  przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Marózki” powo any Rozporz dzeniem Nr 
99  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  31  lipca  2009  r.  w  sprawie  
ustanowienia zespo u przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Marózki" (Dz. Urz. 
Woj.  Warm.-Maz.  Nr  105,  poz.  1732  z  2009  r.).  Szczególnym  celem  ochrony  
obszaru o powierzchni 113 ha jest ochrona lokalnej zlewni rzeki Marózki wraz z 
terenami otwartymi, wyró niaj cym si  du  ró norodno ci  biologiczn . 

 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Rzeka Pas ka” PLH 280006. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pas ki” PLB 280002. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” PLB 140005. 
 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH 280052. 
 pomniki przyrody przedstawione w poni szej tabeli. 

 
 

Tabela. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Stawiguda. 
Lp. Nr ew. Obiekt Lokalizacja  

Rok uznania 

1 72  cis pospolity  N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Muchorowo 
oddz. 135 (1971)  Rlb-16/72/52 29.12.1952 r.  
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2  76  b szypu kowy  
„D b Napoleona”  

N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Pluski oddz. 
181 (1971)  Rlb-16/76/52 29.12.1952 r.  

3  77  b szypu kowy  
 

N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Pluski oddz. 
160g (1971), nad jez. skim  Rlb-16/77/52 29.12.1952 r.  

4 80  b szypu kowy  N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Grada oddz. 
139 (1971)  Rlb-16/80/52 29.12.1952 r.  

5  427  lipa drobnolistna  
 przy drodze na S skraju wsi Bartazek  RGZL-op-427/84 

11.06.1984 r.  

6 523  b szypu kowy  N-ctwo Nowe Ramuki, nad zatoka jez. 
skiego, 300 m NW od Starego Ramuka  

Zarz. Nr 21 Woj. 
Olszty skiego 08.03.1989 
r.  

7  613  
lipa drobnolistna - 3 szt., w tym 
lipy: trzy- i dwupniowa  

b szypu kowy  

N-ctwo Stare Jab onki, m. Dorotowo, przy 
drodze z Dorotowa do Olsztynka, za jez. 
Kepijko  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 1, poz. 4, 1993 r.  

8  834  b szypu kowy - grupa 40 szt., w 
tym 3 pomnikowe  

N-ctwo Kudypy, L-ctwo Stary Dwór, oddz. 
354d,f, na „pó wyspie” przy le niczówce  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

9 839  modrzew europejski  S kraniec wsi Ru , posesja Z. i J. Smólskich, 
po E stronie drogi  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

10  840  b szypu kowy  N-ctwo Olsztyn, m. Ru , prawy brzeg yny  Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

11  1156  b szypu kowy  N-ctwo Jagie ek, Kresk, dz. rekreacyjna nr 
ewid. 8/19  

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
Nr 152, poz. 2513, 2001 r.  

12 1215  

lipa drobnolistna  
„Altana lipowa lewa” 9 szt.  
„Altana lipowa prawa” 7 szt.  
5 szt. pojedynczych lip  
brzoza brodawkowata  
grab pospolity  

b czerwony  
modrzew europejski  
jod a jednobarwna  
daglezja zielona  
zywotnik zachodni  

N-ctwo Olsztyn, Kielary,  
park podworski po ozony pomiedzy wsiami 
Ru  oraz Bartazek, ok. 8 km od Olsztyna, 
nad N-W brzegiem jez. Kielarskiego  

Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. 
Nr 134, poz.1685 2004 r.  

ród o: www.olsztyn.rdos.gov.pl. 
 
 

Powi zania przyrodnicze na terenie gminy Stawiguda maj cis y zwi zek nie tylko 
z lokalnym ekosystemem, ale tak e z ekosystemem regionu i kraju. Przez obszar gminy 
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym Puszcza Napiwodzko-Ramucka. 

Podstawowym aktem prawnym reguluj cym przedmiot, zakres i formy ochrony 
zabytków jest ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wed ug której 
formami ochrony zabytków s : 

 wpis do rejestru zabytków, 
 uznanie za pomnik historii, 
 utworzenie parku kulturowego, 
 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, 
decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 
kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizacj  inwestycji w zakresie lotniska u ytku 
publicznego. 

Ustawa  przewiduje,  e  w  studium  uwarunkowa  i  kierunków  zagospodarowania  
przestrzennego gminy uwzgl dnia si , w szczególno ci ochron : 

 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, 
 innych zabytków nieruchomych, znajduj cych si  w gminnej ewidencji zabytków, 
 parków kulturowych. 
W granicach gminy Stawiguda znajduj  si  nast puj ce obiekty wpisane do 

rejestru zabytków nieruchomych: 
 Bart g 
 ko ció  par. p.w. w. Jana Ewangelisty, XIV-XVIII, nr rej.: 983 z 24.07.1968 
 cmentarz przyko cielny, nr rej.: j.w. 
 kapliczka, na cmentarzu przyko cielnym, 1897, nr rej.: 3372 z 12.02.1992 
 kapliczka przydro na, przy posesji nr 4, nr rej.: 3373 z 20.02.1992 
 kapliczka przydro na, przy posesji nr 11, nr rej.: 3371 z 12.02.1992 
 kapliczka przydro na, przy posesji nr 20, nr rej.: 3374 z 12.02.1992 
 kapliczka przydro na, nr rej.: 1406 z 9.03.1992 
 cmentarz rzymsko-katolicki, k. XIX, nr rej.: A-2052 z 24.11.2003 
 zespó  pleba ski, nr rej.: A-2246 z 25.04.2006: 
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o plebania, po 1850 
o stajnia, 1927 
o obora, 1 w. XX 

 Bart ek 
 park dworski, XVIII-XIX, nr rej.: 1433 z 20.02.1978 
 Dorotowo 
 kapliczka przydro na, koniec XIX, nr rej.: 3375 z 2.03.1992 
 kapliczka przydro na, XIX/XX, nr rej.: 3377 z 9.03.1992 
 dom nr 19, drewniany, pocz tek XX, nr rej.: 4079 z 5.04.1989 
 Gag awki 
 park dworski, pocz. XIX, nr rej.: 3625 z 19.10.1984 
 Gry liny 
 ko ció  p.w. w. Wawrzy ca, XV, nr rej.: 988 z 27.03.1968 
 kapliczka, przy posesji nr 1, 1894, nr rej.: 3378 z 2.03.1992 
 dom nr 2, drewniany, koniec XIX, nr rej.: 4080 z 5.04.1984 
 Miodówko 
 kapliczka, koniec XIX, nr rej.: 3380 z 2.03.1992 
 Pluski 
 zagroda nr 11, koniec XIX, nr rej.: 4333 z 11.05.1995: 

o dom 
o 2 budynki gospodarcze, drewniane 
o Obora 
o chlewnia 

 dom nr 21, drewniany, po . XIX, nr rej.: 3619 z 17.04.1985 
 dom 54, drewniany, 2 po . XIX, nr rej.: 3572 z 12.12.1983 
 Ru  
 kapliczka przydro na, 1887, nr rej.: 3381 z 20.05.1992 
 dom nr 27, drewniany, XVIII, nr rej.: 1213 z 10.06.1968 (nie istnieje) 
 dom nr 28, drewniany, XVIII, nr rej.: 1088 z 28.03.1968 (nie istnieje) 
 dom nr 29, drewniany, pocz tek XX, nr rej.: 4081 z 5.04.1989 
 dom nr 30, drewniany, 1 po owa XIX, nr rej.: 4082 z 5.04.1989 
 dom nr 62, drewniany, koniec XIX, nr rej.: 4142 z 11.06.1990 
 yn wodny, drewniany, po 1930, nr rej.: 3382 z 12.12.1983 
 Stawiguda 
 ko ció  par. p.w. w. Jakuba Aposto a, 1933, nr rej.: A-3388 z 19.05.2003 
 cmentarz ko cielny, nr rej.: j.w. 
 kaplica, 1897, nr rej.: 3389 z 1.02.1991 
 kapliczka przydro na, 1893, nr rej.: 3390 z 2.03.1992 
 dom nr 163, drewniany, 2 po . XIX, nr rej.: 4171 z 27.02.1991 
 Tomaszkowo 
 kapliczka (w centrum wsi, k. XIX, nr rej.: 3391 z 2.03.1992 
 kapliczka, przy posesji nr 4, 1924, nr rej.: 3393 z 2.03.1992 
 kapliczka, przy posesji nr 26, k. XIX, nr rej.: 3392 z 2.03.1992 
 dom nr 26, drewniany, k. XIX, nr rej.: 4083 z 5.04.1989 
 dom nr 27, drewniany, po 1920, nr rej.: 3396 z 5.04.1989 
 dom nr 33, drewniany, XVIII/XIX, nr rej.: 974 z 27.07.1968 (nie istnieje) 

Wykaz obiektów obj tych ochron  konserwatorsk  znajduj cych si  w Gminnej 
Ewidencji Zabytków przedstawiono w aneksie do ustale  projektu studium. 

W granicach gminy znajduj  si  nast puj ce zabytki archeologiczne wpisane do 
wojewódzkiego rejestru zabytków archeologicznych – oznaczone na rysunku studium: 

 stanowisko C-246 (VII – AZP 27-60/1) osada z wczesnej epoki elaza na wyspie 
na jeziorze Pluszne w pó nocnej cz ci jeziora, w okolicach miejscowo ci Pluski 
(decyzja z dnia 30 czerwca 1998r. Numer 5350-22/98), 

 stanowisko C-280 (XXIX – AZP 26-61/4) dwa wa y wczesno redniowieczne 
zlokalizowane w obr bie Bart g, tworz ce jedn  form  obronn  wraz z 
otoczeniem, obecnie poro ni te lasem (decyzja z dnia 12 lutego 2009r. numer 
IZAR(it)-4200/9-3(5)/08-09). 
Na terenie Gminy wyst puj  obszary szczególnego zagro enia powodzi , które 
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zgodnie z mapami zagro enia powodziowego (arkusz N-34-77-D-d-2), „Studium dla 
potrzeb  ochrony  przeciwpowodziowej  –  rzeka  yna”  oraz  dokumentem  „Wyznaczenie  
granic bezpo redniego zagro enia powodzi  w celu uzasadnionego odtworzenia terenów 
zalewowych”  dla  rzeki  Pas ki  zosta y  zaznaczone  na  za czniku  graficznym  niniejszej  
prognozy. 

W granicach administracyjnych gminy wyst puj  obszary nara one na osuwanie 
si  mas ziemnych które zosta y zaznaczone na za czniku graficznym niniejszej prognozy. 
Oznaczenia punktowe dotycz  danych udost pnionych przez Starostwo Powiatowe w 
Olsztynie. Karty dokumentacyjne naturalnych zagro  geologicznych zosta y 
zrealizowane przez Akademi  Górniczno-Hutnicz  w 01.05.2004r. W granicach gminy 
Stawiguda wyodr bniono dwa osuwiska: 

 o numerze ewidencyjnym N-34-78-C-c/1, zbocze doliny rzecznej oraz skarpa 
przykorytowa, generalne nachylenie zbocza – 380, jako wskazania 
zabezpieczaj ce wymieniono zalesienie obszaru, 

 o numerze ewidencyjnym N-34-90-A-a/1, zbocze doliny rzecznej oraz skarpa 
przykorytowa, generalne nachylenie zbocza – 310, jako wskazania 
zabezpieczaj ce wymieniono obsadzenie obszaru drzewami i krzewami. 

Oznaczenie  liniowe  dotyczy  osuwiska  znajduj cego  si  w  Wojewódzkim  Archiwum  
Geologicznym w Olsztynie. Rejestracja osuwisk w województwie realizowana na potrzeby 
Katalogu Osuwisk przeprowadzona zosta a w 1969 roku. Katalog zawiera materia  
rejestracyjny  dla  województwa  przedstawiony  w  formie  tabelarycznej,  mapy  w  skali  
1:100  000  oraz  krótkiego  komentarza.  Pochodzenie  i  rozwój  osuwisk  w  Dolinie  yny  
zwi zane jest  z  erozj  boczn  rzeki.  W granicach gminy Stawiguda oznaczono obszar o 
predyspozycjach do powstania ró nego typu osuwisk. W opisie zwrócono uwag , i  
wi kszo  obszarów okre lanych jako predysponowane do ruchu zboczy zachowuje stan 
równowagi dzi ki zalesieniu. 
Na terenie gminy Stawiguda zlokalizowana jest nast puj ca infrastruktura gazowa: 

 sie  gazowa niskiego i redniego ci nienia 
 stacja gazowa reukcyjno-pomiarowa wysokiego ci nienia o przepustowo ci 

Q=1500Nm3/h zlokalizowana w miejscowo ci Dorotowo (rok budowy 1996), 
 stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa redniego ci nienia Q=125 Nm3/h 

zlokalizowana przy ul. Stawigudzkiej (rok budowy 2004), 
 stalowy gazoci g w/c DN 200 stal PN 6,3 MPa (rok budowy 1991) relazji Ameryka 

– Posorty oraz stalowy gazoci g w/c DN 200 stal PN 6,3 MPa (rok budowy 1973 
relacji Ameryka – Posorty).  

Sie  rozdzielcza gazu znajduje si  we wsiach: Stawiguda, Bart g, Bart ek, Dorotowo, 
Tomaszkowo  obr b  Jaroty  zaopatrywanych  ze  stacji  redukcyjnej  w  Dorotowie  oraz  w  
Gry linach zaopatrywanej ze stacji redukcyjnej w Ameryce. 

Obszar  gminy  zasilany  jest  poprzez  linie  15  kV  pracuj ce  w  uk adzie  
promieniowym zasilane ze stacji 110/15 kV GPZ Jaroty, GPZ Olsztynek i GPZ Gietrzwa d. 
Na  terenie  gminy  zlokalizowany  jest  szereg  linii  elektroenergetycznych  w  tym  
napowietrzne linie dystrybucyjne 110 kV jak równie  linie 15 i  0,4 kV wraz ze stacjami 
transformatorowymi  15/0,4  kV.  Ponadto  przez  teren  gminy  przebiega  napowietrzna  
elektroenergetyczna  linia  przesy owa  o  napi ciu  220  kV  relacji  Olsztyn  I  –  W oc awek  
Azoty. 

Na terenie Gminy Stawiguda zlokalizowanych jest osiem stacji uzdatniania wody 
(SUW) i hydroforni po onych w miejscowo ciach: Stawiguda, Gry liny, Pluski, Bart g, 
Ru , G awki, Tomaszkowo, Bart ek (które s  zbiorowemu zaopatrzeniu w wod ). 

W granicach administracyjnych gminy znajduj  si  oznaczone na rysunku studium 
uj cia wód podziemnych b ce w asno ci  gminy Stawiguda: Ru , Bart ek, Pluski, 
Bart g, Stawiguda, Gry liny, Tomaszkowo. 

Na  terenie  gminy  Stawiguda  skanalizowane  zosta y  wsie:  Stawiguda,  Gry liny,  
Miodówko, Kr sk, Pluski, Wymój, Rybaki, Majdy, Tomaszkowo, Dorotowo, Bart g, 
Bart ek, Ru  

Na terenie Gminy Stawiguda obowi zuje Regulamin utrzymania czysto ci i 
porz dku, okre laj cy zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy, a tak e 
zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Gminy 
Stawiguda. 
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Odpady komunalne z terenu gminy wywo one s  do Zak adu Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych w Olsztynie zajmuj cego si  gospodark  odpadami. 

Przez obszar Gminy Stawiguda przebiegaj  nast puj ce szlaki komunikacyjne:  
 droga krajowa nr 51 Olsztynek – Olsztyn oraz obwodnica miasta Olsztyna w ci gu 

drogi krajowej nr 16. 
 droga wojewódzka nr 598 Olsztyn – Zgni ocha. 
 drogi powiatowe: 

o 1370N granica gminy – Tomaszkowo – droga krajowa nr 51, 
o 1372N granica gminy – Bart g – Ru  – Dorotowo – Majdy – granica gminy, 
o 1441N granica gminy – Wymój – Stawiguda – Pluski, 
o  1376N droga krajowa nr 51 – droga powiatowa nr 1372N 
o 1439N droga krajowa nr 51 – G awki – droga powiatowa nr 1372N, 
o 1443N droga powiatowa nr 1441N – Nowa Stawiguda – Stawiguda, 
o 1374N droga krajowa nr 51 – Bart g – Bart ek – granica gminy 

 drogi  gminne  –  na  terenie  gminy  Stawiguda  znajduje  si  105,8  km  dróg  
gminnych, z tego 14,3 km dróg posiada nawierzchni  tward  ulepszon  
bitumiczn , kolejne 30,5 km nawierzchni  tward  nieulepszon wirow , 4,9 km 
nawierzchni  tward  ulepszon  wykonan  z kostki. W ci gu dróg gminnych 
znajduje si  20 obiektów mostowych. 
Obszar  gminy  obs ugiwany  jest  przez  lini  kolejow  zelektryfikowan  Olsztyn  –  

Dzia dowo zaliczon  do linii o znaczeniu regionalnym. W granicach gminy znajduj  si  4 
przystanki kolejowe: Bart g, G awki, Stawiguda oraz Gry liny. 

Przez obszar gminy przebiega trasa rowerowa mi dzynarodowa usytuowana w 
korytarzu  Tysi ca  Jezior  Pó nocnych  –  jest  to  wariant  na  odcinku  I awa  –  Lubawa  –  
Olsztynek  –  Olsztyn.  Przebiega  od  róde yny,  wzd  biegu  rzeki  yny  przez  lasy  
Ramuckie i  las Warmi ski  do wsi  Ru ,  dalej  drog  powiatow  przez Bart g w okolicach 
jeziora Bart g prowadzi do Olsztyna przez osiedle Jaroty. Przebieg trasy zosta  pokazany 
na rysunku projektu studium. 

W miejscowo ci Gry liny znajduje si  l dowisko wpisane do ewidencji l dowisk 
cywilnych. 

Na cz ci gminy Stawiguda obowi zuj  ograniczenia wysoko ci obiektów 
budowlanych oraz naturalnych, okre lone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Dajtki 
k/Olsztyna. Ograniczenia wysoko ci obiektów obejmuj  tak e umieszczone urz dzenia, a 
w szczególno ci anteny, reklamy, a w przypadku dróg lub linii kolejowych – równie  ich 
skrajnie.  Obiekty o wysoko ci  wi kszej  lub równej 100 m nad poziomem terenu musz  
by  zg oszone w ciwemu organowi oraz oznakowane. W odleg ci do 5 km od granicy 
lotniska zabrania si  budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, które mog  stanowi  
ród o erowania ptaków.  

Emisja zanieczyszcze  do powietrza powierzchniowa nazywana jest te  „nisk  
emisj ” ze wzgl du na niewielk  wysoko  emitorów. Niska emisja pochodzi ze spalania 
paliw (oleju opa owego, gazu, w gla i koksu) w indywidualnych paleniskach i kot owniach 
w gospodarstwach domowych oraz w obiektach u yteczno ci publicznej i gospodarstwach 
rolnych.  Przy  emisji  powierzchniowej  bardzo  niekorzystny  jest  brak  urz dze  
oczyszczaj cych. Emisja powierzchniowa charakteryzuje si  du  zmienno ci  sezonow , 
zwi zan  ze zwi kszonym zapotrzebowaniem na energi  ciepln  w okresie zimowym. 

Emisja zanieczyszcze  do powietrza liniowa pochodzi z prywatnych i publicznych 
rodków  komunikacji  ,  jednak  oprócz  drogi  krajowej  nr  51  Olsztyn-Olsztynek  innym  

znacz cym liniowym ród em emisji jest droga powiatowa 1372N granica gminy – Bart g 
– Ru  – Dorotowo – Majdy – granica gminy oraz droga 1441N granica gminy – Wymój – 
Stawiguda – Pluski. 

Na  terenie  gminy  mog  wyst powa  te  uci liwo ci  zapachowe,  zwi zane  z  
zagospodarowaniem osadów ciekowych oraz w mniejszym stopniu z nawo eniem pól 
nawozami naturalnymi. 

Na terenie gminy Stawiguda do najbardziej uci liwych i powszechnych róde  
ha asu nale y komunikacja drogowa zwi zana g ównie z drog  krajow  nr 51 
przebiegaj  na  terenie  gminy  przez  miejscowo ci  Dorotowo,  Stawigud ,  Miodówko  i  
Gry liny. 
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Ha as  przemys owy  stanowi  zagro enie  o  charakterze  lokalnym  i  wyst puje  
jedynie na terenach s siaduj cych z zak adami produkcyjnymi i obejmuje ród a takie 
jak.: urz dzenia technologiczne i instalacje wyci gowe w zak adach produkcyjnych, 
urz dzenia i instalacje ch odnicze, wolnostoj ce maszyny, nie posiadaj ce zabezpiecze  
akustycznych oraz maszyny i urz dzenia pracuj ce w pomieszczeniach 
nieprzystosowanych (bez izolacji akustycznej). 

Ha as komunalny powodowany jest przez prac  silników samochodowych, 
wywo enie mieci, dostawy do sklepów itp. Ha as tego typu wyst puje g ównie na 
terenach silnie zurbanizowanych, natomiast na obszarze gminy o charakterze rolniczym i 
do  lu nym osadnictwie nie jest na niego nara ony w istotnym stopniu. 

 
 

5.2. POTENCJALNE ZMIANY ISTNIEJ CEGO STANU RODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM 

 
W  przypadku  braku  realizacji  projektu  Studium  ograniczone  stanie  si  

opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy 
Stawiguda. Mog  przez to nast pi  pewne charakterystyczne zmiany w sferze dyspozycji 
przestrzennej i ochrony rodowiska, takie jak chaotyczny rozwoju budownictwa, 
rozproszenie zabudowy, brak uporz dkowania formy i funkcji obiektów, czy brak 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Brak pó niejszych dok adnych ustale  
planów miejscowych dotycz cych uporz dkowania zabudowy (forma, wysoko ) i funkcji, 
a w szczególno ci brak wyznaczonych wska ników dotycz ce podstawowych parametrów 
urbanistycznych jak.: intensywno  zabudowy, wska nik powierzchni zabudowy do 
powierzchni dzia ki, udzia  powierzchni biologicznie czynnej, mog oby spowodowa  
bezpo rednio utrat  walorów krajobrazowych i istotne straty w florze i faunie. Skutkiem 
niekontrolowanego rozwoju nowych enklaw zabudowy by oby nie tylko ograniczenie 
funkcji rodowiskowych obszarów, ale równie  zmniejszenie roli spo ecznej obszarów – 
wykorzystanie terenów us ugowych i przemys owych. 

Brak decyzji Rady Gminy w sprawie przyst pienia do opracowa  miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z ustaleniami Studium gminy, mo e 
doprowadzi  do: 

 Degradacji stanu sanitarnego atmosfery i warunków klimatycznych (pogorszenia 
warunków termicznych, solarnych i aerosanitarnych). 

 Degradacji rodowiska glebowego, w tym zwi kszenia zawarto ci metali ci kich i 
nadmiernej kwasowo ci. 

 Degradacji rodowiska wodnego, w tym eutrofizacji wód. 
 Degradacji flory i fauny, w tym siedlisk przyrodniczych. 
 Pogorszenia warunków zdrowia i ycia mieszka ców. 
 Braku konkurencyjno ci rodowiska przyrodniczego w gminie Stawiguda w 

stosunku do innych obszarów w regionie.  
Brak przewidywanych w projekcie Studium realizacji inwestycji w zakresie ochrony 

wód mo e spowodowa : 
 Degradacj  wód powierzchniowych oraz zwi kszanie eutrofizacji wód prowadz ce 

do zaniku ycia biologicznego w rodowisku wodnym. 
 Obni enia walorów turystyczno – wypoczynkowych gminy Stawiguda. 
 Wzrost zagro enia sanitarnego obszarów zasobowych uj  wód podziemnych oraz 

degradacj  u ytkowych warstw wodono nych i ograniczenia mo liwo ci 
pozyskania wód na cele komunalne i przemys owe. 

 Przesuszenie i stepowienie u ytków zielonych w wyniku obni ania zwierciad a wód 
gruntowych. 

 Mo liwo  bakteriologicznego ska enia wód podziemnych w rejonach 
wyst powania róde  zagro  (zrzuty nieoczyszczonych cieków deszczowych, 
nielegalne wysypiska odpadów, nieszczelne szamba). 

 Utrudnienie w dostosowaniu si  do przepisów i  spe niania wymogów unijnych. 
Brak przewidywanych w projekcie Studium realizacji w zakresie gospodarki 

odpadami mo e spowodowa  powa ne konsekwencje dla rodowiska przyrodniczego, 
odpady bowiem stanowi  ogniska zagro  zarówno dla wód powierzchniowych, 
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podziemnych  jak  i  powierzchni  ziemi.  Nale y  pami ta ,  i  najbardziej  podatne  na  
przenikanie zanieczyszcze  s  obszary pozbawione warstwy izolacyjnej.      

 Potencjalne zmiany stanu rodowiska w przypadku realizacji przewidywanych w 
projekcie Studium zada  z zakresu ograniczenia ha asu i wibracji to: 

 Pogorszenie standardów zamieszkania na terenach po onych w strefach 
szkodliwego oddzia ywania dróg. 

 Pogorszenie warunków pracy i nauki w szko ach, biurach, sklepach i innych 
placówkach us ugowych na terenie miejscowo ci po onych przy g ównych 
szlakach komunikacyjnych. 

 Pogorszenie walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz walorów przyrodniczych 
na obszarze gminy Stawiguda. 

Potencjalne  zmiany  stanu  rodowiska,  w  przypadku  braku  przewidywanych  w  
projekcie Studium dzia  w zakresie gospodarki le nej i rolniczej to mi dzy innymi: 

 Zubo enie walorów zdrowotnych i krajobrazowych rodowiska przyrodniczego. 
 Pogorszenie warunków klimatycznych w gminie. 
 Zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych i ograniczenie zdolno ci 

retencyjnych rodowiska. 
 Pogorszenie stanu zdrowotno ci ro linno ci. 

 
 
6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 

ODDZIA YWANIEM 
 
Dla obszarów obj tych przewidywanym znacz cym oddzia ywaniem na rodowisko 

nale y zaliczy  tereny, na których s by ochrony rodowiska stwierdz  przekroczenie 
dopuszczalnych, okre lonych w przepisach szczegó owych norm rodowiskowych, co 
wp ywa na pogorszenie stanu rodowiska oraz warunki  zdrowia i  ycia mieszka ców. W 
przepisach tych okre lono m.in. zasady post powania administracyjnego w stosunku do 
podmiotów gospodarczych, których dzia alno  mo e powodowa  ponadnormatywne 
obci enie rodowiska – niezale nie od za onych procesów planistycznych. 

Do inwestycji o przewidywanym znacz cym oddzia ywaniu na rodowisko zalicza 
si  wszystkie  przedsi wzi cia  wymienione  w  Rozporz dzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia   
9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsi wzi  mog cych  znacz co  oddzia ywa  na  
rodowisko (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  71).  Nale y  jednak  mie  na  uwadze,  e  

informacje dotycz ce planowanych inwestycji pojawiaj  si  i s  realizowane stopniowo: 
 Ogólnie – na ka dym z etapów miejscowego planowania przestrzennego, 
 Szczegó owo – na etapie planowania realizacyjnego.  

Nale y jednak e zaznaczy , e ocena wp ywu na rodowisko planowanych przedsi wzi  
dzie mo liwa na etapie przeprowadzenia oceny oddzia ywania planowanego 

przedsi wzi cia na rodowisko. 
Szereg urz dze  infrastruktury technicznej i drogowej oraz planowanych obiektów 

zwi zanych z dzia alno ci  gospodarcz  mo e by  zakwalifikowana do grupy obiektów 
mog cych zawsze znacz co i potencjalnie znacz co oddzia ywa  na rodowisko. S  to 
mi dzy innymi: 

 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o 
napi ciu znamionowym nie mniejszym ni  220kV, o d ugo ci nie mniejszej ni   
15 km; 
 autostrady i drogi ekspresowe; 
 drogi o nawierzchni twardej o ca kowitej d ugo ci przedsi wzi cia powy ej 1 km 
(…); 
 dzia ania zwi zane z eksploatacj  kopalin; 
 lotnisko w miejscowo ci Gry liny; 
 rodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, 
terenami przemys owymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi 
terenami niezabudowanymi (…) wraz z towarzysz  im infrastruktur  o 
powierzchni  zabudowy  nie  mniejszej  ni  0,5  ha  na  obszarach  obj tych  formami  
ochrony przyrody (…) i 2 ha na obszarach innych ni  wymienione; 
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 zabudowa przemys owa lub magazynowa, wraz z towarzysz  jej infrastruktur  
o powierzchni zabudowy nie mniejszej ni  0,5 ha na obszarach obj tych formami 
ochrony przyrody (…) i 1 ha na obszarach innych ni  wymienione; 
 zabudowa us ugowa (…) wraz z towarzysz  jej infrastruktur : 

o obj ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
ni  2 ha na obszarach obj tych formami ochrony przyrody (…) i 4 ha na 
obszarach innych ni  wymienione; 

o nieobj ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej ni  0,5 ha na obszarach obj tych formami ochrony 
przyrody (…) i 2 ha na obszarach innych ni  wymienione; 

 zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzysz  jej infrastruktur : 
o obj ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej 
ni  2 ha na obszarach obj tych formami ochrony przyrody (…) i 4 ha na 
obszarach innych ni  wymienione; 

o nieobj ta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej ni  0,5 ha na obszarach obj tych formami ochrony 
przyrody (…) i 2 ha na obszarach innych ni  wymienione; 

 centra handlowe wraz z towarzysz ca im infrastruktur  o powierzchni u ytkowej 
nie  mniejszej  ni  0,5  ha  na  obszarach  obj tych  formami  ochrony  przyrody  (…)   
i 2 ha na obszarach innych ni  wymienione; 
 ruroci gi wodoci gowe magistralne do przesy ania wody (…); 
 sieci kanalizacyjne o ca kowitej d ugo ci przedsi wzi cia nie mniejszej ni  1 km 
(…). 
Nale y mie  na uwadze, e szczegó owe ustalenia dotycz ce w/w przedsi wzi  

nast powa  b  na etapie projektowania i realizacji tych przedsi wzi . Ponadto dla 
obiektów klasyfikuj cych si  do grupy obiektów mog cych zawsze znacz co oddzia ywa  
na rodowisko istnieje obowi zek przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na 
rodowisko, w tym w okre lonych przypadkach sporz dzenia raportu  o oddzia ywaniu 

przedsi wzi cia na rodowisko zgodnie z przepisami 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 ocenach oddzia ywania na rodowisko. 

Opisanie stanu rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym znacz cym 
oddzia ywaniem na etapie opracowywania projektu Studium by oby zadaniem trudnym do 
wykonania. Aby zbada  i okre li  stan rodowiska nale y przeprowadzi  szereg wizji 
terenowych maj cych na celu m.in. szczegó ow  inwentaryzacj  wyst puj cej flory i 
fauny oraz szczegó owych analiz rodowiskowych. 

Ponadto nale y podkre li , e studium uwarunkowa  i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem kierunkowym okre laj cym 
polityk  przestrzenn . Nie jest opracowaniem w ciwym do szczegó owego okre lania 
zasad zagospodarowania, lecz wyznaczona ogólne ramy dzia  na poszczególnych 
obszarach.  Dlatego  te ,  ze  wzgl du  na  ogólny  charakter  ustale  zawartych  w projekcie  
Studium niemo liwe jest okre lenie szczegó owego wp ywu, jaki realizacja zapisów 
projektu Studium wywrze na rodowisko gminy Stawiguda. Wp yw poszczególnych 
sposobów zagospodarowania na rodowisko b dzie mo liwy dopiero po okre leniu 
szczegó owych wytycznych co do zagospodarowania terenu i poznaniu planowanych 
rozwi za  technicznych. Zastosowane na poszczególnych terenach technologie i ich 
wp yw na rodowisko, zale  b dzie od u ytkowników danego terenu i znajduj  si  poza 
zakresem oddzia ywania projektu Studium. W zwi zku z powy szym zosta  okre lony 
jedynie ogólny charakter przewidywanych zmian rodowiska.  
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7. ISTNIEJ CE  PROBLEMY  OCHRONY  RODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  REALIZACJI  
PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZ CE OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

 
Zgodnie z ustaw  z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody na terenie gminy 

Stawiguda wyró nia si  nast puj ce formy ochrony przyrody: 
 Rezerwat przyrody „Las Warmi ski im. prof. Benona Polakowskiego” utworzony 
zarz dzeniem  Ministra  Le nictwa  i  Przemys u  Drzewnego  z  dnia  12.10.1982  r.  
(Mon. Pol. Nr 25 poz. 234 z 1982 r.). Obowi zuj cym aktem prawnym w zakresie 
funkcjonowania  rezerwatu  jest  Zarz dzenie  Nr  30  Regionalnego  Dyrektora  
Ochrony  rodowiska  w  Olsztynie  z  dnia  2  lipca  2013  r.  w  sprawie  rezerwatu  
przyrody „Las Warmi ski im. prof. Benona Polakowskiego” (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2013 r. poz. 2254). 

 Rezerwat przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pas ce” utworzony zarz dzeniem 
MLiPD  z  dn.  5.01.1970  r.  (Mon.  Pol.  Nr  2  poz.  21  z  1970  r.).  Obowi zuj cym  
aktem prawnym jest Rozporz dzenie Nr 239 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z 
dnia 4 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany granic rezerwatu (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. z 2001 r. Nr 46, poz. 732). 

 ytek ekologiczny „Pe nik w Rusi” w granicach którego obwi zuj  ustalenia 
Rozporz dzenia Nr 53 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2006 
r.  w  sprawie  ustanowienia  u ytku  ekologicznego  (Dz.  Urz.  Woj.  Warm.-Maz.  z  
2007 r. Nr 1, poz. 2). 

 ytek  ekologiczny  „Wyspa  na  Jeziorze  Pluszne”  w  granicach  którego  obwi zuj  
ustalenia Rozporz dzenia Nr 55 Wojewody Warmi sko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 
2009  r.  w  sprawie  ustanowienia  u ytku  ekologicznego  „Wyspa  na  Jeziorze  
Pluszne” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1688). 

 ytek ekologiczny „Wyspy na jeziorach województwa warmi sko-mazurskiego” w 
granicach  którego  obwi zuj  ustalenia  Rozporz dzenie  Nr  96  Wojewody  
Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  30  lipca  2009  r.  w  sprawie  ustanowienia  u ytku  
ekologicznego „Wyspy na jeziorach województwa warmi sko-mazurskiego” (Dz. 
Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1729). 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki na terenie którego obowi zuj  
ustalenia Uchwa y nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmi sko-Mazurskiego 
z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Pas ki (Dz. Urz d. Woj. Warm-Maz. z 2017 r. poz. 2465). 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny na terenie którego 
obowi zuj  ustalenia Uchwa y nr XXVI/606/17 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  
Krajobrazu  Doliny  rodkowej  yny  (Dz.  Urz d.  Woj.  Warm-Maz.  z  2017  r.  poz.  
2466). 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej na terenie 
którego obowi zuj  ustalenia Uchwa y nr XXX/669/17 Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 26 wrze nia 2017 r. w sprawie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej (Dz. Urz d. Woj. Warm-
Maz. z 2017 r. poz. 4143). 

 Zespó  przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Marózki” powo any Rozporz dzeniem Nr 
99  Wojewody  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  31  lipca  2009  r.  w  sprawie  
ustanowienia zespo u przyrodniczo-krajobrazowego "Dolina Marózki" (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. Nr 105, poz. 1732 z 2009 r.). 

 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Rzeka Pas ka” PLH 280006. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pas ki” PLB 280002. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” PLB 140005. 
 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH 280052. 
 pomniki przyrody przedstawione w poni szej tabeli. 
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Tabela. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Stawiguda. 
Lp. Nr ew. Obiekt Lokalizacja  

Rok uznania 

1 72  cis pospolity  N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Muchorowo 
oddz. 135 (1971)  Rlb-16/72/52 29.12.1952 r.  

2  76  b szypu kowy  
„D b Napoleona”  

N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Pluski oddz. 
181 (1971)  Rlb-16/76/52 29.12.1952 r.  

3  77  b szypu kowy  
 

N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Pluski oddz. 
160g (1971), nad jez. skim  Rlb-16/77/52 29.12.1952 r.  

4 80  b szypu kowy  N-ctwo Nowe Ramuki L-ctwo Grada oddz. 
139 (1971)  Rlb-16/80/52 29.12.1952 r.  

5  427  lipa drobnolistna  
 przy drodze na S skraju wsi Bartazek  RGZL-op-427/84 

11.06.1984 r.  

6 523  b szypu kowy  N-ctwo Nowe Ramuki, nad zatoka jez. 
skiego, 300 m NW od Starego Ramuka  

Zarz. Nr 21 Woj. 
Olszty skiego 08.03.1989 
r.  

7  613  
lipa drobnolistna - 3 szt., w tym 
lipy: trzy- i dwupniowa  

b szypu kowy  

N-ctwo Stare Jab onki, m. Dorotowo, przy 
drodze z Dorotowa do Olsztynka, za jez. 
Kepijko  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 1, poz. 4, 1993 r.  

8  834  b szypu kowy - grupa 40 szt., w 
tym 3 pomnikowe  

N-ctwo Kudypy, L-ctwo Stary Dwór, oddz. 
354d,f, na „pó wyspie” przy le niczówce  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

9 839  modrzew europejski  S kraniec wsi Ru , posesja Z. i J. Smólskich, 
po E stronie drogi  

Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

10  840  b szypu kowy  N-ctwo Olsztyn, m. Ru , prawy brzeg yny  Dz. Urz. Woj. Olszty skiego 
Nr 20, poz. 202 1995 r.  

11  1156  b szypu kowy  N-ctwo Jagie ek, Kresk, dz. rekreacyjna nr 
ewid. 8/19  

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
Nr 152, poz. 2513, 2001 r.  

12 1215  

lipa drobnolistna  
„Altana lipowa lewa” 9 szt.  
„Altana lipowa prawa” 7 szt.  
5 szt. pojedynczych lip  
brzoza brodawkowata  
grab pospolity  

b czerwony  
modrzew europejski  
jod a jednobarwna  
daglezja zielona  
zywotnik zachodni  

N-ctwo Olsztyn, Kielary,  
park podworski po ozony pomiedzy wsiami 
Ru  oraz Bartazek, ok. 8 km od Olsztyna, 
nad N-W brzegiem jez. Kielarskiego  

Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. 
Nr 134, poz.1685 2004 r.  

ród o: www.olsztyn.rdos.gov.pl. 
 

 
Powi zania przyrodnicze na terenie gminy Stawiguda maj cis y zwi zek nie tylko 

z lokalnym ekosystemem, ale tak e z ekosystemem regionu i kraju. Przez obszar gminy 
przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym Puszcza Napiwodzko-Ramucka. 

 
Dla przewidywanych sposobów zagospodarowania i u ytkowania terenów na 

terenie gminy wa ne s  ustalenia i przepisy dotycz ce prawnych form ochrony przyrody. 
I tak: 

 W  granicach  wszystkich  terenów  obj tych  prawnymi  formami  ochrony  przyrody  
niezb dna jest znajomo  przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody. 

 W granicach obszarów chronionego krajobrazu, niezb dna jest znajomo  przede 
wszystkim obowi zuj cych zakazów, nakazów i odst pstw od zakazów 
okre lonych w odpowiednich uchwa ach Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego. 

 W granicach rezerwatu przyrody „Las Warmi ski im. prof. Benona Polakowskiego” 
niezb dna jest znajomo  Zarz dzenia Nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
rodowiska w Olsztynie z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Las 

Warmi ski im. prof. Benona Polakowskiego” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. 
poz.  2254),  Zarz dzenia  Nr  59  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  rodowiska  w  
Olsztynie  z  dnia  12  wrze nia  2017  r.  zmieniaj ce  zarz dzenie  w  sprawie  
ustanowienia zada  ochronnych dla rezerwatu przyrody „Las Warmi ski im. prof. 
Benona Polakowskiego”, Zarz dzenia Nr 101 Regionalnego Dyrektora Ochrony 
rodowiska w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaków 

pieszo-rowerowych oraz wskazania dróg przeznaczonych do ruchu pojazdów i 
miejsca ich postoju na obszarze rezerwatu przyrody „Las Warmi ski im. prof. 
Benona Polakowskiego”. 
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 W granicach rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pas ce” niezb dna jest 
znajomo   Zarz dzenia Nr 34 Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w 
Olsztynie z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zada  ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pas ce” oraz Zarz dzenia Nr 13 
Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie z dnia 13 lutego 2018 r. 
zmieniaj cego zarz dzenie w sprawie ustanowienia zada  ochronnych dla 
rezerwatu przyrody „Ostoja bobrów na rzece Pas ce”. 

 W  granicach  obszarów  Natura  2000  niezb dna  jest  znajomo  ustale  Planów  
zada  ochronnych opracowanych dla wymienionych obszarów. 
 
Znaczna cz  terenu gminy Stawiguda znajduj  si  w zasi gu Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pas ki oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rodkowej yny. 
Dla potencjalnych przysz ych sposobów zagospodarowania terenów wa ne s  ustalenia 
dotycz ce  w/w  OCHK,  w  tym  przede  wszystkim  znajomo  obowi zuj cych  zakazów  i  
nakazów okre lonych w Uchwa ach Sejmiku Województwa Warmi sko – Mazurskiego. 

Zgodnie z przepisami Uchwa y nr XXX/669/17 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego  z  dnia  26  wrze nia  2017  r.  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  
Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, Uchwa y nr XXVI/606/17 Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  
Krajobrazu Doliny rodkowej yny oraz Uchwa y nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  Obszaru  Chronionego  
Krajobrazu Doliny Pas ki, w zasi gu obszarów obowi zuj  ustalenia: 
1. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów le nych Obszaru, 
2. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony niele nych ekosystemów l dowych Obszaru, 
3. ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru. 
Ponadto w granicach obszarów obowi zuj  zakazy: 

 zabijania dziko wyst puj cych zwierz t, niszczenia ich nor, legowisk, innych 
schronie  i miejsc rozrodu oraz tarlisk, z onej ikry, z wyj tkiem amatorskiego 
po owu ryb oraz wykonywania czynno ci zwi zanych z racjonaln  gospodark  
roln , le , ryback  i owieck ;  

 realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko w 
rozumieniu  przepisów  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;  

 likwidowania i niszczenia zadrzewie ródpolnych, przydro nych i nadwodnych, 
je eli nie wynikaj  one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 
bezpiecze stwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urz dze  wodnych;  

 wydobywania do celów gospodarczych ska , w tym torfu, oraz skamienia ci, w 
tym kopalnych szcz tków ro lin i zwierz t, a tak e minera ów i bursztynu;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta caj cych rze  terenu, z wyj tkiem 
prac zwi zanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budow , odbudow , napraw  lub 
remontem urz dze  wodnych;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli s  innym celom ni  ochrona 
przyrody lub zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych i le nych oraz 
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
otnych;  

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szeroko ci 100 m od: a) linii 
brzegów rzek,  jezior  i  innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasi gu lustra 
wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p yn cych przy 
normalnym poziomie pi trzenia okre lonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o 
którym  mowa  w  art.  122  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  18  lipca  2001  r.  -  Prawo  
wodne  -  z  wyj tkiem  urz dze  wodnych  oraz  obiektów  s cych  prowadzeniu  
racjonalnej gospodarki rolnej, le nej lub rybackiej. 
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Zakazy, o których mowa powy ej nie dotycz : 
1) wykonywania zada  na rzecz obronno ci kraju i bezpiecze stwa pa stwa;  
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia  zwi zanych z bezpiecze stwem 

powszechnym;  
3) realizacji inwestycji celu publicznego;  
4) wykonywania zada  wynikaj cych z planu ochrony, zada  ochronnych lub planu 

zada  ochronnych. 
Ponadto  w  w/w  Uchwa ach  okre lono  wyj tki  od  w/w  zakazów,  dla  których  obowi zuj  
odst pstwa.  
 

Ponadto  znaczna  cz  obszaru  gminy  Stawiguda  znajduje  si  w  zasi gu  
nast puj cych obszarów Natura 2000: 

 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Rzeka Pas ka” PLH 280006. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pas ki” PLB 280002. 
 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Napiwodzko-Ramucka” PLB 140005. 
 Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty „Ostoja Napiwodzko-Ramucka” PLH 280052. 
Istotnymi problemami rozwoju w obszarach Natura 2000 s  ograniczone 

mo liwo ci gospodarczego wykorzystania terenu, w tym: 
 zagospodarowanie terenów zw aszcza w dolinach cieków wodnych, 
 lokalizacja nowej zabudowy, w szczególno ci obiektów mog cych znacz co 

oddzia ywa  na rodowisko, 
 dopuszczenie realizacji sieci i urz dze  infrastruktury technicznej, 
 mo liwo  budowy i przebudowy dróg publicznych, 
 regulacje cieków wodnych, 
 budowa obiektów ma ej retencji i wykorzystanie energii odnawialnej, 
 mo liwo  pozyskiwania kopalni. 

Priorytetem na terenach Natura 2000 jest utrzymanie istniej cych warunków 
siedliskowych i zachowanie ci ci systemu powi za  ekologicznych.  

Projekt Studium przewiduje ewentualne zagospodarowanie terenów po onych w 
granicach obszarów Natura 2000 w sposób pozwalaj cy na zachowanie wyst puj cych 
siedlisk i gatunków oraz w sposób im nie zagra aj cy.  

 
Obszar  Natura  2000  Dolina  Pas ki  PLB280002  to  ostoja  ptasia  o  randze  

europejskiej E78. Ostoja odgrywa istotn  rol  w ochronie populacji l gowej kani czarnej 
(kryterium C6), bielika, orlika krzykliwego, dzi cio a zielonosiwego i dzi cio a redniego 
(kryteria  B2/B3,  C6).  Liczebno  wymienionych  gatunków  przekracza  1%  populacji  
krajowej. Do gatunków kluczowych dla funkcjonowania (powy ej 0,5% populacji 
krajowej) nale y trzmielojad, kania ruda, b otniak stawowy, zimorodek, mucho ówka 
ma a, krakwa, cyranka, g go , nurog  i samotnik. 
Powierzchnia zlewni Pas ki obejmuje obszar 2294,5 km2, ca kowita d ugo  rzeki wynosi 
172 km. ród a Pas ki znajduj  si  k. Gry lin pod Olsztynkiem na wysoko ci 157 m 
n.p.m., a uj cie do Zalewu Wi lanego ko o Nowej Pas ki. Pocz tkowo jest p ytka, ale od 
jez. Wymój staje si  g boko wci ta. Do wodowskazu Tomaryny Pas ka przep ywa przez 
jez.  Sar g.  Wyst puje  tu  obszar  bezodp ywowy  na  dziale  wodnym  z  Drw ,  który  
obejmuje zlewni  kilku jezior bezodp ywowych. Rzeka w górnym odcinku (od Gry lin do 
Mostkowa)  p ynie  przez  tereny  zalesione,  przep ywaj c  przez  5  jezior.  Na  odcinku  tym  
dolina jest w ska i wci ta w otaczaj ce j  wysoczyzny; na niektórych odcinkach rzeka ma 
charakter podgórski.  
Dla  obszaru  Dolina  Pas ki  PLB280002  ustanowiono  plan  zada  ochronnych  w  który  
dokonano identyfikacji istniej cych i potencjalnych zagro  dla zachowania w ciwego 
stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk, b cych przedmiotami ochrony obszaru, 
okre lono cele dzia  ochronnych, wskazano dzia ania ochronne ze wskazaniem 
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdra ania.  
W dokumencie nie wymieniono wskaza  do zmian w istniej cym Studium uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 
  
 Obszar Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 to ostoja ptasia o 
randze europejskiej  E18. Puszcza Napiwodzko-Ramucka jest  jedn  z wa niejszych ostoi  
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ptaków  w  Polsce.  Dotychczas  stwierdzono  tu  234  gatunków  ptaków,  w  tym  ok.  150  
gowych.  W  roku  2012  odnotowano  tu  gniazdowanie  34  gatunków  z  Za cznika  I  

Dyrektywy  Ptasiej  oraz  12  gatunków  z  Polskiej  czerwonej  ksi gi  zwierz t.  Dla  26  
gatunków wykazano populacje l gowe stanowi ce ponad 1% wielko ci ich populacji 
krajowej, w tym 17 taksonów jest umieszczonych w Za czniku I Dyrektywy Ptasiej. 

 Teren ten wyró niaj  znacz ce liczebnie populacje ptaków szponiastych, w tym: 
bielika,  orlika  krzykliwego,  ka :  czarnej  i  rudej  i  rybo owa.  Ostoja  jest  miejscem  
wyst powania wielu gatunków ptaków zwi zanych z wodami i terenami podmok ymi. 
Nale  do nich: kormoran, czapla siwa, b k, ab  niemy, od niedawna tak e ab  
krzykliwy, ponadto uraw, bocian bia y i w mniejszym stopniu bocian czarny. Na uwag  
zas uguje wyst powanie gatunków zwi zanych z jeziorami, zw aszcza ródle nymi: 

go a, nurog si, a tak e perkoza dwuczubego. Dobrze zachowane pasy oczeretów 
niektórych jezior, podmokle ki, trawiaste nieu ytki, torfowiska i liczne rozlewiska 
bobrowe sprzyjaj  wyst powaniu znacz cych populacji chru cieli, np: zielonki, kropiatki i 
derkacza. Podobnie jak i w innych cz ciach regionu nielicznie wyst puj  siewkowe, 
regularnie gniazduj  tu: samotnik, kszyk i czajka. 

 Niemal  przez  60  lat  Puszcza  by a  jedn  ze  znacz cych  w  skali  kraju  ostoi  
cietrzewia, ale prawdopodobnie w najbli szych latach gatunek ten przestanie tu 
wyst powa . Ten silnie zalesiony obszar wyró niaj  bogate populacje gatunków le nych, 
takich  jak:  w ochatka,  siniak,  lelek,  dzi cio  czarny,  dzi cio redni,  lerka,  mucho ówka  
ma a. W gr dach i gach rezerwatu Las Warmi ski wyst puje znacz ca populacja 
mucho ówki bia oszyjej. Spo ród ptaków zasiedlaj cych tereny otwarte i krajobraz 
rolniczy na uwag  zas uguje obecno  jarz batki, dudka, srokosza, coraz rzadszego 
wiergotka  polnego  oraz  dwóch  trznadli:  bardzo  nielicznego  ortolana  i  zwi kszaj cego  

area  wyst powania  potrzeszcza.  Na  przestrzeni  ostatnich  15  lat  z  ostoi  wycofa y  si  
kraska i wodniczka, ich los wkrótce podzieli cietrzew. Drastycznie spad a liczebno  
rybo owa, wiergotka polnego, ortolana, b otniaka kowego, kuropatwy, prawdopodobnie 
te  bociana czarnego i pustu ki. W tym samym okresie teren ten zosta  zasiedlony przez 
ab dzia krzykliwego, dzi cio a zielonosiwego, nieco wcze niej jako l gowy pojawi  si  tu 
kormoran. Znacz co wzros a liczba takich gatunków jak: bielik, uraw i prawdopodobnie 
zielonka, kropiatka oraz brz czka. Je li zmiany cywilizacyjne, a zw aszcza zabudowa b  
zachodzi y w takim tempie jak obecnie, mo na spodziewa  si  dalszego spadku 
liczebno ci kolejnych gatunków, w tym bociana bia ego. 
Dla obszaru Puszcza Napiwodzko-Ramucka PLB280007 ustanowiono plan zada  
ochronnych  w  który  dokonano  identyfikacji  istniej cych  i  potencjalnych  zagro  dla  
zachowania  w ciwego  stanu  ochrony  gatunków  ptaków  i  ich  siedlisk,  b cych  
przedmiotami ochrony obszaru, okre lono cele dzia  ochronnych, wskazano dzia ania 
ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i  obszarów ich 
wdra ania.  W dokumencie okre lono lokalizacj  dzia  ochronnych poprzez wyznaczenie 
na mapach siedlisk jarz batki do zachowania, wskazanie miejsc ograniczenie budowy 
pomostów oraz miejsc ochrony i zachowania rozlewisk. 
W  PZO  okre lono  wskazania  do  zmian  w  obowi zuj cym  Studium  uwarunkowa  i  
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda polegaj ce na: 

 Ograniczeniu zabudowy rozproszonej (mieszkaniowej i letniskowej) w ród k i pól 
poprzez zaw enie budownictwa do ju  istniej cej zwartej zabudowy oraz 
wy czenie z zabudowy terenów wskazanych w za czniku nr 8 do PZO (poza 
dzia kami zabudowanymi obiektami budowlanymi). 

 Ograniczeniu budowy pomostów zgodnie z za cznikiem nr 6 do PZO. 
 Wprowadzeniu zapisu informuj cego, e zalesienia, w szczególno ci na trwa ych 

ytkach zielonych, mog  znacz co negatywnie wp ywa  na przedmioty ochrony 
obszaru,  jego  integralno  oraz  spójno  sieci  Natura  2000,  zgodnie  ze  
wskazanym  w  planie  zada  ochronnych  katalogiem  zagro  dla  przedmiotów  
ochrony  obszaru  Natura  2000.  Ka dorazowo  przed  realizacj  inwestycji  w  
obszarze  Natura  2000  nale y  szczegó owo  rozwa  ich  wp yw  na  ten  obszar  
Natura 2000 oraz zasi gn  opinii RDO  w Olsztynie. 

 
Obszar  Natura  2000  Rzeka  Pas ka  PLH280006   obejmuje  powierzchni  

8418,46ha. Powierzchnia zlewni Pas ki obejmuje obszar 2294,5 km2, ca kowita d ugo  
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rzeki  wynosi  172  km.  Pas ka  wyp ywa z  jeziora  Pas k  znajduj cego  si  w  pobli u  wsi  
Gry liny. Dolina pocz tkowo jest p ytka, ale od jez. Wymój staje si  g boko wci ta. Do 
wodowskazu  Tomaryny  Pas ka  przep ywa  przez  jez.  Sar g.  Wyst puje  tu  obszar  
bezodp ywowy  na  dziale  wodnym  z  Drw ,  który  obejmuje  zlewni  kilku  jezior  
bezodp ywowych. Do dop ywu Mor g wyst puj  niewielkie pagórki moreny czo owej oraz 

siaduj ce z nimi do  du e zag bienia terenu. Pozosta a cz  obszaru to teren falistej 
i p askiej moreny dennej. Pas ka od Mor ga do dop ywu spod Go ogóry p ynie szerok  
(ok. 2 km) torfow  dolin  porozcinan  g st  sieci  rowów melioracyjnych. Od dop ywu z 
Konradowa dolina staje si  w ska, o stromych zboczach wci ta w wysoczyzn  o rz dnych 
oko o  35-40m  n.p.m.  Poni ej  uj cia  Wa szy  Pas ka  p ynie  szerok  i  g boko  wci  
dolin ,  a  nast pnie  rzeka  przep ywa  przez  jez.  Pierzchalskie,  zamkni te  zapor  w  
Pierzcha ach. Ze zbiornika Pas ka wyp ywa dwoma ramionami prawe rami , p yn ce w 
naturalnej dolinie Pas ki, prowadzi niewielk  ilo  wody. Lewe rami , b ce sztucznym 
wykopem, jest kana em roboczym elektrowni i prowadzi wi kszo  wód. Wodowskaz 
Pierzcha y znajduje si  poni ej po czenia ramion rzeki. Nast pnie do uj cia rzeka p ynie 
przez  p aski  obszar.  Rzeka  uchodzi  do  Zalewu  Wi lanego  na  pó noc  od  Braniewa.  W  
odcinku uj ciowym p ynie w obwa owaniu ze wzgl du na zagro enie powodziowe od wód 
Zalewu Wi lanego. G ówne dop ywy Pas ki: Jemio ówka, Gi wa, Mor g, Mi akówka, 
Drw ca Warmi ska, M ska Struga, Wa sza, nica, Biebrza, Czerwony Rów. 
Przedmiotem ochrony obszarze s : 

 3150 Jeziora eutroficzne i drobne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion. 

 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne. 
 7110 Torfowiska wysokie z ro linno ci  torfotwórcz  ( ywe). 
 7140  Torfowiska  przej ciowe  i  trz sawiska  (przewa nie  z  ro linno ci  z  

Scheuchzerio-Caricetea). 
 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami w osieniczników (Ranunculion 

fluitantis). 
 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i 
brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne. 

 91E0 gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy ródliskowe. 

 91F0 gowe lasy d bowo-wi zowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). 
 9170 Gr d rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum). 
 1096 Lampetra planeri – minóg strumieniowy. 
 1130 Aspius aspius – bole . 
 5339 Rhodeus amarus – ró anka. 
 1149 Cobitis taenia – koza. 
 1163 Cottus gobio - g owacz bia o p etwy. 
 1337 Castor fiber - bóbr europejski. 
 1355 Lutra lutra – wydra. 
 1166 Triturus cristatus – traszka grzebieniasta. 
 1188 Bombina bombina - kumak nizinny. 
 1037 Ophiogomphus cecilia – trzepla zielona. 
 1032 Unio crassus - skójka grubo skorupowa. 
 1042 Leucorrhinia pectoralis – zalotka wi ksza. 
 1060 Lycaena dispar – czerwo czyk nieparek. 
 1084 Osmoderma eremita – pachnica d bowa. 
 1308 Barbastella barbastellus – mopek. 
 1352 Canis lupus – wilk. 

Dla  obszaru  Rzeka  Pas ka  PLH280006   ustanowiono  plan  zada  ochronnych  w  który  
dokonano identyfikacji istniej cych i potencjalnych zagro  dla zachowania w ciwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierz t, b cych przedmiotami 
ochrony obszaru, okre lono cele dzia  ochronnych, wskazano dzia ania ochronne ze 
wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdra ania. 
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W dokumencie okre lono lokalizacj  dzia  ochronnych poprzez wyznaczenie na mapach 
miejsc ograniczenie budowy pomostów oraz odnowy zadrzewie . W dokumencie nie 
wymieniono  wskaza  do  zmian  w  istniej cym  Studium  uwarunkowa  i  kierunków  
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda. 
 

Obszar Natura 2000 Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLB280052 obejmuje znaczn  
cz  Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej po onej na Pojezierzu Olszty skim. Krajobraz 
tego obszaru, charakteryzuj cy si  urozmaicon  rze  terenu, uformowany zosta  
podczas ostatniego zlodowacenia. Dominuj  tu przede wszystkim równiny sandrowe, 
urozmaicone licznymi rynnami fluwioglacjalnymi i morenami czo owymi. W pokryciu 
terenu dominuj  lasy oraz wody i siedliska wilgotne: jeziora, torfowiska, bagna. Rosn  tu 
przede wszystkim bory sosnowe, w zag bieniach terenu zdarzaj  si  lasy mieszane, 
wilgotne bory i bory bagienne. Gr dy, gi, olsy i zaro la wierzbowe wyst puj  w postaci 
niewielkich  p atów.  Na  terenie  ostoi  znajduje  si  wiele  jezior  (najwi ksze  z  nich  to  J.  

skie - 1070 ha, J.Pluszne - 908 ha, J. Ko no - 552 ha, J. Omulew - 549 ha, J. Mróz - 
332 ha),  w ród nich przewa aj  zbiorniki  mezo- i  eutroficzne.  Du a cz  ostoi  pokryty 
jest torfowiskami niskimi i przej ciowymi. Obszar obejmuje doliny najwi kszych rzek 
Puszczy:  Omulwi  (w  cz ci  po udniowej)  i  yny  (w  cz ci  pó nocnej).  Na  morenach  
deniwelacje si gaj  50-70 m, a na sandrach do 25 m. W granicach Ostoi Napiwodzko-
Ramuckiej  ponad 70% stanowi  obszary le ne,  z  czego 10% to siedliska z za cznika I  
Dyrektywy Siedliskowej. Na terenie Ostoi stwierdzono wyst powanie co najmniej  
24 siedlisk przyrodniczych z za cznika I  Dyrektywy Siedliskowej,  które zajmuj  31,4% 
jej  powierzchni;  15  gatunków  zwierz t  (w  tym:  4  gatunki  ssaków,  2  gatunki  p azów,   
1 gatunek gada, 4 gatunki ryb, 5 gatunków bezkr gowców) i 3 gatunki ro lin z za cznika 
II Dyrektywy Siedliskowej. O wysokim znaczeniu ostoi wiadcz :  

 dobry stan zachowania jezior  (3140, 3150 i  3160) potwierdzony wyst powaniem 
k ramienicowych z udzia em: Chara tomentosa, Ch. centraria, Ch. fragilis, Nitella 

frexilis, Nitellopsis obtusa;  
 dobrze zachowane ekosystemy torfowiskowe (7110, 7120, 7140, 7230) b ce 

miejscem wyst powania nast puj cych gatunków: Drepanocladus vernicosus 
(1393)(=6216, Hamatocaulis vernicosus), Liparis loeseli (1903), Betula humilis, 
Carex chordorhiza, C. dioica, Chamaedaphne calyculata, Salix myrtilloides, 
Drosera anglica, Scorpidium scorpioides oraz wielu innych;  

 du y udzia  wielogatunkowych lasów li ciastych kwalifikuj cych si  do siedliska 
typu 9170-2. Wi kszo  tych siedlisk z wszystkimi sk adnikami ro lin zielnych jest 
dobrze zachowanych;  

 wyst powanie zbiorowiska wietlistej d browy (91I0-1) z stanowiskiem Pulsatilla 
patens (1477);  

 obecno  rozleg ych, dobrze zachowanych muraw napiaskowych (6120) w obiekcie 
Muszaki;  wyst powanie  w  wielu  jeziorach  ryb  z  za cznika  II  DS:  Lamipetra  
planeri (1096), Rhodeus sericeus (1134)(=5339,Rhodeus amarus), Misgurnus 
fossilis (1145) i Cobitis taenia (1149);  

 wa na ostoja dla rzadkich gatunków fauny, w szczególno ci Canis lupus (1352) i 
Emys orbicularis (1220);  

 wyst powanie rzadkich, zagro onych i chronionych gatunków bezkr gowców, 
takich jak Osmoderma eremita (1084), Lycaena dispar (1060), Maculinea arion, 
Iphiclides podalirius, Parnassius mnemosyne. 
Dla obszaru Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLB280052 ustanowiono plan zada  

ochronnych  w  który  dokonano  identyfikacji  istniej cych  i  potencjalnych  zagro  dla  
zachowania w ciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ro lin i 
zwierz t i ich siedlisk b cych przedmiotami ochrony obszaru, okre lono cele dzia  
ochronnych, wskazano dzia ania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych 
za ich wykonanie i obszarów ich wdra ania.   
 

 Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa gospodarowanie na obszarach Natura 
2000 zak ada harmonijn  koegzystencj  cz owieka i przyrody d  do kompromisu 
pomi dzy dora nymi korzy ciami ekonomicznymi z ochron rodowiska przyrodniczego. 
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Ograniczenia w gospodarce wynikaj  g ównie ze specyfiki chronionych siedlisk i biologii 
gatunków, poniewa : 

 niektóre siedliska nie wymagaj  podejmowania adnych dzia  ochronnych, a 
dzia alno  ludzka b dzie dla nich szkodliwa tylko wówczas, gdy prowadzona 

dzie zbyt intensywnie; 
 ograniczenia w gospodarce polegaj  na zakazie mechanicznego niszczenia tych 

siedlisk oraz zmianie kluczowych warunków abiotycznych (nieo ywionych) np.: 
wodnych; 

 w przypadku k i muraw ograniczenia w gospodarce dotycz  zarówno nadmiernej 
intensyfikacji produkcji rolnej, jak i zaprzestania u ytkowania, co bezpo rednio 
prowadzi do ich zarastania i w konsekwencji utraty walorów przyrodniczych; 

 ograniczenia wynikaj  z zapisów programów rolno rodowiskowych. 
 Okre lenie oddzia ywania sposobów zagospodarowania na obszary podlegaj ce 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie jest 
mo liwe na obecnym etapie opracowywania projektu Studium. Stanie si  to mo liwe na 
etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych terenów po przeprowadzeniu szeregu analiz rodowiskowych oraz prac 
inwentaryzacyjnych pozwalaj cych okre li  dok adnie stan istniej cego rodowiska, w 
tym siedlisk flory i fauny. 
 
 
8. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU STUDIUM,  
ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY RODOWISKA ZOSTA Y UWZGL DNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU STUDIUM 

 
Polska  jest  sygnatariuszem  wielu  konwencji,  porozumie  i  umów  

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

Szereg wyartyku owanych celów okre lonych w analizowanym projekcie studium 
wynika z dyrektyw Unii Europejskiej, które s  sukcesywnie wdra ane do polskiego 
prawodawstwa w zakresie ochrony rodowiska i przyrody.  

Polska podobnie jak kraje Unii Europejskiej zobowi zana jest do tworzenia spójnej 
sieci ekologicznej obszarów chronionych. Stworzenie sieci NATURA 2000 jest jedynym 
obliguj cym prawnie i politycznie Polsk  zadaniem w zakresie tworzenia sieci 
ekologicznych. Podstaw  prawn  tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych s  
art. 3 i 10 Dyrektywy 43/92/EEC z dnia 21 maja 1992r. z pó n. zm., w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Dyrektywa zak ada wyselekcjonowanie 
typów siedlisk oraz gatunków, które b c przedmiotem szczególnego zainteresowania 

 w czone automatycznie w obszary chronione, utworzone na podstawie Dyrektywy 
74/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. o ochronie dzikich ptaków. 

ówne cele polityki przestrzennej na obszarze Unii Europejskiej okre la 
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego na rzecz trwa ego i zrównowa onego 
rozwoju obszaru Unii Europejskiej przyj ta w Poczdamie w roku 1999. Dla równowa enia 
rozwoju przestrzennego przyj to g ówne cele rozwoju, którymi s : rozwój 
policentrycznego i zrównowa onego systemu urbanizacji i wzmocnienie zwi zków 
zachodz cych pomi dzy terenami miejskimi i wiejskimi; promocja zintegrowanych 
koncepcji transportu i czno ci, które umo liwiaj  policentryczny rozwój w obszarze UE i 

 wa nymi uwarunkowaniami procesu integracji europejskiej miast i regionów; 
kszta towanie i ochrona rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego poprzez 

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. 
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Nale y pami ta , e wszystkie kraje Unii Europejskiej musz  wpisa  w asne 
priorytety rozwoju przestrzennego w kreowaniu wspólnej, europejskiej koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego. 

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

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

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

Podstawowym dokumentem programowym na szczeblu krajowym w zakresie 
ochrony rodowiska jest Polityka  ekologiczna  pa stwa  w  latach  2009  –  2012  z  
perspektyw  do  roku  2016.  Jednym  z  jej  celów  strategicznych  jest  doprowadzenie  do  
sytuacji, w której projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 

,  zgodnie z obowi zuj cym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny 
oddzia ywania  na  rodowisko  i  wyniki  tej  oceny  b  uwzgl dniane  w  ostatecznych  
wersjach tych dokumentów. Kolejnym celem jest podnoszenie wiadomo ci ekologicznej 
spo ecze stwa, zgodnie z zasad  „my l globalnie, dzia aj lokalnie”. Dlatego te  bardzo 
wa ny staje si  udzia  spo ecze stwa, w szczególno ci organizacji ekologicznych, w 
post powaniu w sprawie ochrony rodowiska, w opiniowaniu projektów aktów prawnych, 
a tak e projektów finansowanych ze rodków publicznych, w tym przede wszystkim ze 
rodków Unii Europejskiej. 

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.  Dzia ania 
systemowe ukierunkowane s  na: 

 uwzgl dnianie zasad ochrony rodowiska w strategiach sektorowych jak równie  w 
planowaniu przestrzennym, 

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

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

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

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

Jak przyj to w analizowanym projekcie studium Gmina Stawiguda przyjmuje si  
osi gni cie adu przestrzennego poprzez racjonalne zagospodarowanie przestrzeni, ze 
szczególnym uwzgl dnieniem walorów architektonicznych i  krajobrazowych oraz prawa 

asno ci i walorów ekonomicznych przestrzeni oraz realizacj  zasad zrównowa onego 
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rozwoju gminy, zapewniaj cego popraw  jako ci ycia mieszka ców przy zachowaniu 
równowagi mi dzy aktywno ci  mieszka ców, a ochron rodowiska przyrodniczego i 
kulturowego. 

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

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

Celem strategicznym KPZK 2030 jest Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i 
jej terytorialnie zró nicowanych potencja ów rozwojowych dla osi gania ogólnych celów 
rozwojowych – konkurencyjno ci, zwi kszenia zatrudnienia, sprawno ci funkcjonowania 
pa stwa oraz spójno ci w wymiarze spo ecznym, gospodarczym i terytorialnym w d ugim 
okresie. 

Uchwalenie analizowanego projektu zmiany studium pozwala na osi gni cie tego 
celu, poniewa  odbywa si  z zachowaniem spójno ci przyrodniczo-kulturowej s cej 
realizacji konstytucyjnej zasady zrównowa onego rozwoju.  

Podstawowe kierunki i zasady dzia ania umo liwiaj ce realizacj  idei trwa ego i 
zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce okre la 
Narodowa Strategia Gospodarki Wodnej.  Cel  ten  ma  by  osi gni ty  przez  zbudowanie  
sprawnie dzia aj cego systemu, który wykorzystuj c mechanizmy prawne oraz 
instrumenty  ekonomiczne,  b dzie  zapewnia  utrzymanie  dobrego  stanu  wód,  a  w  
szczególno ci ekosystemów wodnych i od wody zale nych, pozwala  na zaspokojenie 
uzasadnionych potrzeb wodnych, zwi ksza  bezpiecze stwo powodziowe kraju i chroni  go 
przed skutkami suszy. G ównym celem aktualnie obowi zuj cej Strategii przyj tej przez 
Rad  Ministrów jest okre lenie podstawowych kierunków rozwoju gospodarki wodnej do 
roku 2020 oraz sprecyzowanie dzia  umo liwiaj cych realizacj  konstytucyjnej zasady 
zrównowa onego rozwoju w gospodarowaniu wodami. W odniesieniu do celu g ównego 
okre lono cele kierunkowe odnosz ce si  do obszarów dzia  zawartych w Strategii tj.: 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludno ci i gospodarki przy poszanowaniu 
zasad zrównowa onego u ytkowania wód; osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód, w 
szczególno ci ekosystemów wodnych i od wody zale nych; podniesienie skuteczno ci 
ochrony przed powodzi  i skutkami suszy. Zastosowanie zasady zrównowa onego 
rozwoju w gospodarce wodnej oznacza d enie do takiego zaspokojenia potrzeb 
zwi zanych z wykorzystywaniem zasobów wodnych, aby nie uszczupla  dost pu 
przysz ym pokoleniom do tych zasobów, a jednocze nie chroni  ekosystemy wodne i od 
wody zale ne w celu zachowania trwa ci naturalnych procesów przyrodniczych. 

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

Podstawowym warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju jest przywrócenie i 
utrwalenie adu przestrzennego uwzgl dniaj cego potrzeby spo eczne, gospodarcze, 
rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Uporz dkowana i zintegrowana 

przestrze  u atwia funkcjonowanie spo ecze stwa i gospodarki przez tworzenie warunków 
dla  sprawnego  przebiegu  procesów  rozwojowych,  a  w  efekcie  –  poprawy  jako ci  ycia.  
Brak uporz dkowania kwestii terenów rozwojowych poci ga za sob  wzrost nak adów 
(prywatnych i publicznych) na ich utrzymanie oraz generuje wzrost kosztów inwestycji i 
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Ustalenia analizowanego projektu studium s  
zgodne z: Obszarem strategicznym I. Zapewnienie adu przestrzennego. Obszarem 
strategicznym II. Konkurencyjna gospodarka; Racjonalne gospodarowanie zasobami. 
Jednym z instrumentów w ciwego gospodarowania zasobami jest uwzgl dnienie zasad 
zrównowa onego rozwoju w procesach planowania przestrzennego. Zachowanie 
ró norodno ci biologicznej jest warunkiem spe nienia wymogów sprawiedliwo ci 
mi dzypokoleniowej, czyli zapewnienia dost pu do zasobów przyrody dla przysz ych 
pokole . Zasadniczym celem jest w tym zakresie zahamowanie spadku ró norodno ci 
biologicznej oraz zapewnienie w ciwego stanu ochrony dla mo liwie du ej liczby 
gatunków oraz siedlisk przyrodniczych.  
 
 
9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, 

PO REDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE I 
UGOTERMINOWE, STA E  I  CHWILOWE  ORAZ  POZYTYWNE  I  NEGATYWNE, NA  CELE  I  

PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ  INTEGRALNO  TEGO  OBSZARU, A 
TAK E RODOWISKO 

 
Na  wst pie  nale y  podkre li ,  e  studium  uwarunkowa  i  kierunków  

zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem kierunkowym okre laj cym 
polityk  przestrzenn  na  terenie  gminy.  Nie  jest  opracowaniem  w ciwym  do  
szczegó owego okre lania zasad zagospodarowania, lecz wyznacza ogólne ramy dzia  
na  poszczególnych  obszarach.   Dlatego  te ,  ze  wzgl du  na  ogólny  charakter  ustale  
zawartych w projekcie studium niemo liwe jest okre lenie szczegó owego wp ywu, jaki 
realizacja  zapisów  projektu  studium  wywrze  na  rodowisko  gminy  Stawiguda.  Wp yw  
wprowadzanych w projekcie studium sposobów zagospodarowania na rodowisko b dzie 
mo liwy dopiero po okre leniu szczegó owych wytycznych co do zagospodarowania 
terenu i poznaniu planowanych rozwi za  technicznych i lokalizacyjnych. Szczegó owe 
prognozowanie wp ywu zainwestowania poszczególnych terenów na rodowisko powinno 
odbywa  si  na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz szczegó owych projektów inwestycyjnych. 

Rozpatruj c wp yw ustale  projektu Studium na rodowisko przyrodnicze 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na nast puj ce potencjalne zagro enia: 

 Zanieczyszczenie gleb. 
 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 
 Wzrost obj to ci wód opadowych odprowadzanych z powierzchni szczelnych. 
 Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. 
 Emisj  ha asu. 
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 Przekszta cenie  krajobrazu  i  zmiana  cz ci  jego  walorów  widokowych,  co  
uzale nione b dzie od ostatecznie od kszta tu urbanistycznego planowanej 
zabudowy. 
 

         W omawianym projekcie Studium wprowadzono nast puj ce zmiany w odniesieniu 
do obowi zuj cego Studium.: 

 Uaktualniono kierunki zmian w wydzielonych strefach polityki przestrzennej. 
 Uaktualniono kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania 

terenów. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów chronionych obj tych prawnymi 

formami ochrony przyrody. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów szczególnego zagro enia powodzi  i 

obszary osuwania si  mas ziemnych, dokumentowych wód podziemnych oraz z  
kopalin. 

 Uaktualniono informacje dotycz ce form ochrony zabytków. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce z  kopalin i terenów górniczych. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów, na których rozmieszczone b  

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów dla których obowi zkowej jest 

sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów wymagaj cych przekszta ce , 

rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów zdegradowanych, problemowych i 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 
 Uaktualniono wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
W wyniku przeprowadzonych analiz  ustalono,  e korzystny wp yw na rodowisko 

mog  wywrze  szczególnie  dzia ania  z  zakresu  budowy  i  rozbudowy  infrastruktury  
komunalnej – zw aszcza infrastruktury sanitarnej i komunikacyjnej oraz wprowadzenie w 
ycie ustale  z zakresu ochrony rodowiska i dziedzictwa kulturowego. 

Niezwykle istotne jest, e realizacja ustale  projektu Studium wp ynie korzystnie 
bezpo rednio  i  po rednio  na  warunki  ycia  ludno ci,  poprzez  okre lenie  spójnych  
kierunków zagospodarowania obszaru gminy, umo liwiaj cych jak najkorzystniejszy 
rozwój Gminy Stawiguda przy zachowaniu zasad rozwoju zrównowa onego.   

Du a cz  dzia  okre lonych w projekcie Studium charakteryzuje si  ma o 
znacz cym wp ywem na  rodowisko. Wymieni  tutaj mo na zag szczenie istniej cej 
zabudowy oraz budow  lub modernizacj  dróg o znaczeniu lokalnym. Dog szczenie 
istniej cej zabudowy b dzie prowadzone na terenach, na których funkcjonowanie 
rodowiska zosta o ju  silnie przekszta cone, dlatego te  wprowadzenie dodatkowej 

zabudowy nie b dzie wywiera o znacz cego wp ywu na funkcjonowanie rodowiska w 
porównaniu do stanu istniej cego. W przypadku budowy lub modernizacji dróg lokalnych, 
ze wzgl du na ich klas  techniczn , nie prognozuje si  znacz cego oddzia ywania na 
rodowisko. Najistotniejszy wp yw wywierany b dzie krótkotrwale w fazie budowy.    

 Przeprowadzona analiza wykazuje, e prawdopodobnie negatywny wp yw na 
rodowisko mo e wywiera  realizacja takich dzia  jak.: wprowadzenie nowej zabudowy 

na terenach dotychczas niezainwestowanych po onych w granicach terenów obj tych 
prawnymi formami ochrony przyrody.  

Bior c pod uwag  charakter przewidywanych znacz cych oddzia ywa  na 
rodowisko, ich trwa , czas i powtarzalno  w projekcie Studium wyró niono 

nast puj ce przedsi wzi cia i rodzaje oddzia ywa : 
 
Modernizacja dróg lokalnych, z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, sta e, pozytywne – zmniejszenie emisji zanieczyszcze  do 
powietrza i ha asu akustycznego w wyniku p ynnego ruchu samochodowego, 

 Krótkotrwa e – uci liwo ci zwi zane z budow , 
 Po rednie,  bezpo rednie  –  wp yw  na  rodowisko  gruntowo  –  wodne,  jednak  z  
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uwagi  na  niezbyt  wysokie  nat enie  ruchu  nie  b dzie  ono  znacz ce  jak  w  
przypadku dróg wy szych klas. 

 Po rednie – poprawa p ynno ci ruchu samochodowego wp ynie na popraw  
warunków aerosanitarnych.  

 
Rozbudowa l dowiska w Gry linach z oddzia ywaniami: 

 Sta e, negatywne – ha as zwi zany z obs ug  ruchu samolotowego, 
 Sta e, d ugookresowe – likwidacja szaty ro linnej, uszczelnienie pokrywy 

glebowej, zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych, 
 Sta e, d ugoterminowe, negatywne – likwidacja fauny glebowej, mo liwy wp yw na 

ptaki i awifaun , 
 Chwilowe, bezpo rednie – przemieszczanie mas ziemnych na etapie budowy: 

wykopy pod fundamenty, niwelacje terenu, 
 Chwilowe,  bezpo rednie  –  na  etapie  budowy  ha as  wi zany  z  wykonywanym  

pracami, ruchem pojazdów, w tym ci arowych, 
 Chwilowe, redniookresowe – emigracja drobnej fauny na etapie prowadzenia prac 

budowlanych, 
 Pozytywne, d ugookresowe – rozwój gminy i regionu, nowe miejsca pracy, 
 Krótkotrwa e, chwilowe – zwi kszony poziom ha asu, zwi kszone nat enie ruchu 

pojazdów. 
 
Na obecnym etapie opracowywania projektu Studium nie mo na okre li  

dok adnego potencjalnego wp ywu rozbudowy l dowiska na rodowisko. W Urz dzie 
Lotnictwa  Cywilnego  toczy  si  obecnie  post powanie  w  sprawie  wydania  zezwolenia  na  
za enie lotniska Gry liny. Aby okre li  wp yw przysz ego lotniska na rodowisko 
niezb dne jest wykonanie szeregu analiz i bada  pozwalaj cych oceni  szczegó owy 
wp yw na poszczególne komponentu rodowiska. Jednak e do tego typu prac niezb dna 
jest znajomo  dok adnego programu inwestycyjnego tj.: rodzaj samolotów, rozk ad 
ruchu samolotowego, d ugo  pasa startowego, rodzaj infrastruktury technicznej, rodzaj 
urz dze  technicznych, ilo  i rodzaj budynków administracyjnych, miejsce lokalizacji 
sk adu paliwowego, itd. 
 
Porz dkowanie gospodarki ciekowej poprzez budow , rozbudow , przebudow  lub 
modernizacj  sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej, z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie,  sta e,  pozytywne,  d ugoterminowe  –  zwi zane  z  popraw  stanu  
sanitarnego wód powierzchniowych i podziemnych, 

 Wtórne,  sta e,  pozytywne  –  zwi zane  z  popraw  funkcjonowania  systemów  
ekologicznych, 

 Po rednie, sta e, pozytywne – zwi zane z popraw  stanu zdrowotnego ludno ci  i 
zwierz t wskutek poprawy warunków sanitarnych zaopatrzenia w wod  i 
higienicznych zamieszkania oraz stanu sanitarnego produkcji przetwórstwa 
rolnego, 

 Bezpo rednie, krótkoterminowe, skumulowane, negatywne – zwi zane z 
fragmentarycznymi zak óceniami funkcjonowania rodowiska przyrodniczego w 
trakcie prowadzenia robót budowlanych. 

 
Systemy wodoci gowe i kanalizacyjne zapewniaj  racjonalne gospodarowanie 

dost pnymi  zasobami  wody  oraz  s   jednym  z  czynników  zapewniaj cych  prawid owy  
standard terenów zabudowanych. cieki wprowadzane do wód lub ziemi w sposób 
niekontrolowany w rejonach pozbawionych sieci kanalizacyjnej wywieraj  szkodliwy 
wp yw na rodowisko i mieszka ców, dlatego te  budowa sieci kanalizacyjnej ma 
ogromne znaczenie dla ich rozwoju gminy, a tak e dla stanu rodowiska. 

Budowa i rozbudowa sie  kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej charakteryzuje si  
wyst powaniem oddzia ywania na rodowisko przede wszystkim w fazie budowy. Na tym 
etapie realizacji przedsi wzi  nale y si  spodziewa  nast puj cych uci liwo ci dla 
rodowiska: 

 emisja  odpadów  -  np.  kawa ki  rur,  wycinki  z  po cze  odga zie  rur,  pr ty  
stalowe, czy te  nadmiar ziemi powsta y z wykopów; ilo  powstaj cych odpadów 
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jest  trudna  do  ustalenia  zale y  od  wielu  czynników,  równie  od  staranno ci  
realizacji przedsi wzi cia,  

 wprowadzenie do cieków powierzchniowych wód pochodz cych z odwodnienia 
wykopów pod kanalizacj ; ilo  pompowanych wód z wykopów b dzie zale na od 
napotkanych warunków hydrologicznych oraz okresu wykonywania prac 
budowlanych,  

 emisja substancji zanieczyszczaj cych do powietrza; emisja b dzie nast powa a w 
wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz tu 
budowlanego, do atmosfery b  emitowane typowe zanieczyszczenia 
komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek w gla, w glowodory,  

 emisja ha asu powodowana prac  maszyn budowlanych; budowa kanalizacji ma 
charakter liniowego ród a ha asu i mo e powodowa  lokalne uci liwo ci na 
terenach  zabudowy  mieszkaniowej  wzd  trasy  kanalizacji  w  bezpo rednim  

siedztwie budynków mieszkalnych. 
Faza eksploatacji kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej charakteryzuje si  brakiem 

ci ej  emisji  zanieczyszcze ,  ha asu,  odpadów,  cieków  itp.  Na  etapie  opracowywania  
dokumentacji przyj te rozwi zania techniczne powinny zapewnia  pe  szczelno  sieci i 
eliminacj  eksfiltracji cieków do gruntu, jak równie  przejmowa  wody gruntowe do 
sieci. 

Oddzia ywanie kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej mo e pojawi  si  w czasie 
eksploatacji  jedynie  w  sytuacji  wyst pienia  awarii  polegaj cej  na  rozszczelnieniu  
ruroci gu.  Przyczyn  mog  by  np.  deformacje  terenu  na  skutek  spe zywania  terenu,  
osiadanie terenu na skutek eksploatacji górniczej, uszkodzenie bezpo rednie przez 
mechaniczny sprz t budowlany podczas prac ziemnych, z e wykonawstwo i odbiór prac 
budowlanych. 

Oszacowanie ilo ci wprowadzonych cieków lub wody do rodowiska jest trudne i 
zale  b dzie  przede  wszystkim  od  miejsca  powstania  awarii,  ale  równie  innych  
czynników jak warunków hydrogeologicznych, wielko ci rozszczelnienia, szybko ci 
podj cia dzia  naprawczych itp. Komponentami rodowiska zagro onymi awari  na 
sieci kanalizacji sanitarnej s : rodowisko gruntowe, wody podziemne i powierzchniowe. 
Skala zagro enia jest uzale niona g ównie od warunków hydrogeologicznych miejsca 
awarii oraz skali awarii. 
 
Porz dkowanie gospodarki odpadami, z oddzia ywaniami: 

 Sta e, pozytywne, d ugoterminowe – ochrona powierzchni ziemi, eliminacja dzikich 
wysypisk  mieci,  poprawa  jako ci  krajobrazu,  eliminacja  zanieczyszcze  wód  
powierzchniowych i podziemnych. 

 
Prawid owe kszta towanie gospodarki odpadami ma na celu wyeliminowanie 

problemu nielegalnych wysypisk mieci. Powstawanie nielegalnych wysypisk mieci 
bardzo  cz sto  wi e  si  z  istnieniem  wyrobisk  poeksploatacyjnych  surowców,  co  
wskazuje  te  na  t  sam  przyczyn  powstania,  czyli  prace  budowlane.  W  takich  
przypadkach  dowodem  s  same  mieci,  po ród  których  najcz ciej  mo na  natrafi  na  
gruz i z om budowlany, a tak e na odpady niebezpieczne jak eternit czy pap . 

 
Rozbudowa i modernizacja linii elektroenergetycznych wysokiego i redniego napi cia z 
oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, krótkoterminowe, negatywne, skumulowane – zwi zane z 
prowadzeniem robót monta owo – budowlanych, 

 Wtórne, po rednie, sta e, negatywne – generowanie przez urz dzenia 
promieniowania elektromagnetycznego, pogorszenie walorów krajobrazowych oraz 
zagro enia dla fauny. 

 
W odniesieniu do zagadnie  ochrony rodowiska i zdrowia ludzi du e znaczenie 

maj  linie energetyczne wysokich napi . Ich oddzia ywanie na rodowisko powoduje 
okre lone skutki gospodarczo przestrzenne w sensie lokalizacji ró nych obiektów, 
zw aszcza mieszkalnych, a tak e przebywania ludzi i zwierz t. 

Oddzia ywanie linii energetycznych wysokiego napi cia na otoczenie nale y bada  
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w  dwóch  okresach:  w  fazie  budowy  urz dze  oraz  podczas  ich  eksploatacji.  Podczas  
budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napi cia ulegaj  
zniszczeniu gleby znajduj ce si  wzd  trasy przebiegu z racji pracy ci kiego sprz tu 
transportowo-budowlanego przy wykopach pod fundamenty, monta u i ustawianiu s upów 
oraz naci ganiu przewodów. W miejscach ustawienia s upów nast puje wy czenie z 
dotychczasowego u ytkowania terenów. Mo e mie  równie  miejsce wycinka drzewostanu 
w miejscu przebiegu przez lasy – szeroko ci 18 do 50 m. 

W trakcie eksploatacji oddzia ywanie linii elektroenergetycznych na rodowisko 
sprowadzi  mo na do: 

 zak óce  radioelektrycznych, 
 ha asu, 
 ujemnego wp ywu na organizmy ywe. 

Zak ócenia radiowo-telewizyjne s  wynikiem wy adowa  niezupe nych (ulotowych) lub te  
zupe nych czyli iskrowych. Pomimo zastosowania m.in. przewodów wi zkowych, które 
maj  na celu eliminowanie ulotu elektrycznego, powstaj  niekiedy wy adowania zupe ne 
na izolatorach, pomi dzy przewodami i drutami wi za kowymi a elementami metalowymi 
osprz tu izolatorów oraz w uszkodzonych urz dzeniach stacyjnych. Maj  one ród o w 
lokalnych uszkodzeniach wynikaj cych z niew ciwego monta u linii, takich jak: z e styki 
poszczególnych ogniw w cuchach izolatorów lub w zaciskach, pozostawienie ostrych 
cz ci  osprz tu,  uszkodzenia  przewodów  w  czasie  monta u  itp.  Zak ócenia  
radioelektryczne generowane przez lini  elektroenergetyczn  zale  od nat enia pola 
elektrycznego na powierzchni wi zki. 
Ha as generowany przez lini  elektroenergetyczn  jest zwi zany ze zjawiskiem ulotu, a 
jego nat enie zale y od warunków pogodowych; w warunkach dobrej pogody poziom 
ha asu jest znacznie ni szy ni  w warunkach opadu deszczowego czy mg y. Dopuszczalny 
poziom ha asu powodowanego przez napowietrzne linie energetyczne zawiera si  
aktualnie, w zale no ci od przeznaczenia terenu w granicach 45–60 dB. 
Oddzia ywanie napowietrznych linii elektroenergetycznych na ywe organizmy zwi zane 
jest g ównie z oddzia ywaniem pola elektromagnetycznego, gdy  organizmy wytworzy y 
pewien stopie  adaptacji do naturalnych pól, natomiast nie uda o si  to prawdopodobnie 
w stosunku do róde  sztucznych. 

Analizuj c wp yw niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego  na 
organizmy ywe mo na wyró ni  trzy rodzaje sprz : bezpo rednie, po rednie i 
przetworzone. Sprz enie bezpo rednie nast puje wtedy, gdy cz owiek odbiera wprost 
energi  elektryczn ,  podobnie  jak  antena.  Dopuszczalna  warto  pr du,  jaka  mo e  
przep yn  przez cz owieka w sposób d ugotrwa y wynosi 1–10  A. Sprz enie po rednie 
ma miejsce wówczas, gdy energia elektryczna przenoszona jest np. przez konstrukcje 
metalowe, maszyny, pojazdy. Sprz enie przetworzone powstaje na skutek przemiany 
energii  pola  elektrycznego  (50  Hz)  na  inne  formy  zagra aj ce  cz owiekowi  –  tzw.  
wy adowaniom koronowym na powierzchni przewodów wysokiego napi cia towarzyszy 
ha as i promieniowanie jonizuj ce (jonizacja powietrza). 

Nie zmienia to jednak faktu, i  urz dzenia te na obecnym poziomie cywilizacyjnym 
 niezb dne ze spo eczno-gospodarczego punktu widzenia. Wspó czesna nauka nie 

potrafi jednoznacznie okre li , jakie nat enie pola elektromagnetycznego jest dla 
cz owieka  ca kowicie  bezpieczne,  gdy  skutki  mog  si  sumowa  i  ujawni  dopiero  w  
nast pnych  pokoleniach.  Ponadto  wra liwo  na  nie  ludzi  jest  ró na.  Nie  ulega  jednak  

tpliwo ci, i  problem trasowania linii elektroenergetycznych wysokich napi  ma 
istotne znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa cz owieka oraz funkcjonowania 
ekosystemów.  Ka dy  projekt  przeprowadzenia  tych  linii  musi  zatem  opiera  si  na  
wnikliwych opracowaniach ekofizjograficznych i solidnej ocenie oddzia ywania na 
rodowisko wskazuj cej rozwi zania wariantowe przebiegu linii energetycznej 

zapewniaj ce jak najni sze straty i ograniczenia funkcjonowania rodowiska 
przyrodniczego. 

 
Rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego, rozwój zabudowy us ugowej, 
produkcyjnej i turystycznej, rozwój zabudowy zwi zanej z infrastruktur  spo eczn , z 
oddzia ywaniami: 
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 Bezpo rednie, krótkotrwa e, nieodwracalne – na etapie realizacji inwestycji w 
obszarze zainwestowania, 

 Po rednie, sta e – zmiany w ukszta towaniu rze by terenu, 
 Bezpo rednie, krótkookresowe, odwracalne, znacz ce lecz ograniczone do terenów 

przeznaczonych pod zabudow  i bezpo rednio w jej otoczeniu – zanieczyszczenie 
powietrza atmosferycznego na etapie realizacyjnym, 

 Bezpo rednie, sta e – mo liwe pogorszenie stanu jako ci powietrza 
atmosferycznego na etapie eksploatacji, 

 Po rednie, krótkookresowe, odwracalne i o ma ym stopniu oddzia ywania – zmiany 
stanu jako ciowego wód, 

 Po rednie,  sta e  –  poprawa  stanu  jako ci  wód  (pod czenie  istniej cych  i  
projektowanych budynków do kanalizacji sanitarnej), 

 Bezpo rednie, sta e, cz sto nieodwracalne – likwidacja szaty ro linnej, 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych. 
Sta y  obieg  materii  i  energii  w  rodowisku  powoduje  zamkni  reakcj  

cuchow  przenoszenia wp ywu oddzia ywa  pomi dzy elementami rodowiska: 
powietrze  –  wody  –  ro liny  –  zwierz ta  –  powierzchnia  ziemi.  Cz owiek  i  wytwory  jego  
dzia alno ci (inwestycje, dobra materialne, zabytki itp.) maj  swoje miejsce na granicach 
komponentów. 

Przy sporz dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla 
poszczególnych terenów niezwykle wa ne jest, aby zapobiega  stwarzaniu barier 
ekologicznych. Planowanie terenów pod rekreacj  oraz infrastruktur  turystyczn  
powinno odbywa  si  w sposób nienaruszaj cy walorów rodowiska i krajobrazu. Tereny 
przeznaczone  pod  turystyk  i  rekreacj  oraz  infrastruktur  turystyczn  powinny  by  
kompleksowo wyposa one w niezb dn  infrastruktur  sanitarn  oraz s  
zagospodarowaniu odpadów.  

Ponadto niezwykle istotne jest odpowiednie dostosowanie presji turystycznej i 
penetracji do odporno ci i ch onno ci turystycznej terenu. Szlaki turystyczne powinny 
posiada  oznakowanie wraz z informacjami o regulaminie, obowi zuj cych przepisach i 
karach za ich naruszanie. Na obszarach najcenniejszych przyrodniczo ruch turystyczny 
powinien  odbywa  si  tylko  po  wyznaczonych  szlakach  i  w  obecno ci  przewodnika  
(kontrolowana turystyka kwalifikowana).  

 Zainwestowanie nowych terenów b dzie prowadzi o do przekszta ce  w 
rodowisku  typowych  dla  terenów  nowych  inwestycji  w  zakresie  rze by  terenu,  

powierzchni biologicznie czynnych, klimatu, flory i fauny, krajobrazu, systemów 
ekologicznych, bioró norodno ci, zagro  odpadami czy ha asem. Jednak szczegó owy 
wp yw poszczególnych rodzajów zabudowy na komponenty rodowiska zale  b dzie od 
rozwi za  realizacyjnych i nie jest mo liwy do przewidzenia na etapie opracowywania 
projektu Studium. W wielu przypadkach nowe tereny zabudowy przewidziane s  w 
okolicy terenów o istniej cym podobnym zainwestowaniu, jako kontynuacja funkcji, gdzie 
rodowisko przyrodnicze zosta o ju  przekszta cone. Rozwój zabudowy przemys owej i 

us ugowej przewidywano g ównie wzd  tras komunikacyjnych, w strefie ich 
oddzia ywana, co minimalizuje ich negatywne oddzia ywania na rodowisko, a dodatkowo 
stanowi  b dzie  bufor  oddzielaj cy  drogi  o  znacznym  nat eniu  ruchu  od  terenów  
aktywnych przyrodniczo. Niejednokrotnie równie  w projekcie Studium now  zabudow  
przewidziano na terenach o niskiej warto ci przyrodniczej. Takie ustalenia pozwalaj  
ogranicza  powstawiane nowych przekszta ce rodowiska. 

Przy opracowywaniu miejscowych planów w celu zachowania wysokich walorów 
krajobrazowych nale y d  do harmonii zabudowy z krajobrazem poprzez preferowanie 
budownictwa o charakterze tradycyjnym i regionalnym.  

Ponadto wszelkie wysokie budowle, jak maszty telefoniczne powinny by  
lokalizowane poza terenami o najwy szych walorach krajobrazowych z wykorzystaniem 
istniej cej  infrastruktury,  a  prowadzenie  inwestycji  liniowych  powinno  odbywa  si  w  
sposób najmniej koliduj cy z elementami rodowiska.      
 
Rozwój eksploatacji z  kopalin, z oddzia ywaniami: 

 Bezpo rednie, redniookresowe – nasilone nat enie ruchu pojazdów 
transportuj cych z a kopalin, 
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 Bezpo rednie, d ugookresowe – zmiany w ukszta towaniu terenu: mo liwo  
tworzenia si  zag bie  bezodp ywowych, progów uskokowych, zapadlisk itp. 

 Po rednie, d ugookresowe, negatywne – w wyniku nieprawid owej eksploatacji 
a mo liwo  zmiany stosunków gruntowo – wodnych np. osuszenie przyleg ych 

terenów, 
 Po rednie,  d ugookresowe  –  obni enie  wydajno ci  upraw  rolnych  i  le nych  w  

wyniku zmian poziomu wód gruntowych, 
 Po rednie – zmiany napr  geomechanicznych w budynkach i budowlach, 
 Bezpo rednie, redniookresowe – zapylenie i zanieczyszczenie powietrza 

atmosferycznego. 
 
Dzia alno  eksploatacyjna kopalin jest nieod cznie zwi zana ze zmianami w 

rodowisku przyrodniczym, jednak e zasi g oddzia ywania jest zale y od wielu czynników 
tj.: rodzaj i ilo  wydobywanych kopalin, technologia wydobycia, warunki rodowiskowe 
itp.  Najbardziej  widoczne  i  charakterystyczne  przy  eksploatacji  kopalin  zmiany  w  
rodowisku to deformacja przypowierzchniowych warstw skorupy ziemskie – 

wypi trzenia, zapadliska, pustki, ha dy mas ziemnych, zmiany w krajobrazie, zmiany 
stosunków wodnych, emisja ha asów od maszyn i urz dze , emisja py ów i odpadów. 
Wszystkie te oddzia ywania mog  negatywnie wp ywa  na stosunki s siedzkie i s  cz sto 
przedmiotem skarg lub roszcze  o naruszenie dóbr osobistych obywateli. Do 
wymienionych oddzia ywa  o charakterze fizycznym nale y doda  oddzia ywania 
niematerialne  na  warto ci  spo eczne  i  kulturowe.  Eksploatacja  z  wymaga  bowiem  
odpowiedniej infrastruktury drogowej, energetycznej, wodno-kanalizacyjnej i socjalnej. 

Ka da dzia alno  eksploatacyjna prowadzi do zmian spo eczno – ekonomicznych  
stylu ycia lokalnej spo eczno ci, dlatego te  przez jednych jest po dana, a przez innych 
negowana. Dobra osobiste obywateli s  chronione, jednak skuteczno  tej ochrony zale y 
nie tylko od jako ci i skuteczno ci obowi zuj cego prawa, lecz tak e od umiej tno ci 
obiektywnego rozpoznania sporu. Przemys owy charakter u ytkowania terenów 
ograniczony jest do tzw. obszaru górniczego, ale oddzia ywanie eksploatacji na 
rodowisko cz owieka ma znacznie wi kszy zasi g terytorialny. Formalnie ten zasi g 

okre laj  granice  tzw.  terenu  górniczego.  Poza  terenem  górniczym  rozci ga  si  obszar,  
który uwa a si  za wolny od wp ywów oddzia ywania przedsi biorcy na rodowisko. 
Obszar górniczy i teren górniczy s  poj ciami prawnymi i powinny by ci le oznaczone. 
Podstawy fizyczne tego oznaczenia jednak s  kruche, poniewa  kryteria kwalifikacji 
szkodliwo ci oddzia ywa  s  cz sto umowne, a ich pewno  mo e by  oceniana co 
najwy ej  w sensie statystycznym. Konsekwencje tego stanu rzeczy s  bardzo powa ne, 
poniewa  mog  wp ywa  na wyniki rozstrzygania sporów o napraw  szkód. 

Wp yw na rodowisko spowodowany eksploatacj  kopalin zale y od wielu 
czynników tj.: g boko  zalegania z a, sposobu jego udost pniania (podziemny, 
odkrywkowy, otworowy), technologii urabiania i odstawy kopaliny (mechanicznie, 
strzelanie), koncesji wydobycia, warunków geologicznych i wodnych, a tak e od jako ci 
zarz dzania zasobami rodowiska (racjonalna gospodarka z em, wykorzystanie kopalin 
towarzysz cych, monitorowanie zmian w rodowisku). Aby okre li  potencjalne 
oddzia ywania eksploatacji kopalin na rodowisko nale y by  ekspertem i posiada  
specjalistyczn  wiedz , zaawansowane narz dzia obliczeniowe i pomiarowe oraz 
przeprowadza  niezb dne i kosztowne badania.  
 Po zako czeniu eksploatacji kopalin nale y wykona  rekultywacj  
zdewastowanego terenu. Szczegó owe ustalenia kierunku rekultywacji jak i sposób jej 
przeprowadzenia  okre la  si  w  prawomocnej  decyzji  administracyjnej  w  oparciu  o  
odpowiedni projekt rekultywacji, na podstawie którego w/w decyzja zostaje wydana. 
Sposób kszta towania wyrobiska oraz technologia wydobycia winny zapewni  
maksymalne wykorzystanie zasobów obszaru eksploatowanego, przy jednoczesnym 
respektowaniu zasad ochrony rodowiska przyrodniczego. 
  
Potencjalny wp yw na obszary Natura 2000 
Czynnikami wp ywaj cymi na obszary Natura 2000 mog  by  g ównie: 

 Niszczenie b  likwidacja istniej cych siedlisk flory i fauny. Przekszta cenie 
terenów, które dotychczas by y u ytkowane np.: rolniczo w tereny produkcyjno-
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techniczne, produkcyjno-us ugowe, rekreacyjne czy mieszkaniowe mo e w sposób 
trwa y zmieni  siedlisko gatunku. S  to co prawda tereny le ce poza obszarami 
natura 2000 Swajnie PLH280046 oraz Warmi skie Buczyny PLH280033 jednak 
populacje niektórych gatunków flory i fauny na tych terenach mog  pozostawa  w 
pewnych zale no ciach (zgodnie z teoriami meta populacji i biogeografii wysp), 
dlatego te  na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego konkretnego terenu nale y wykona  szczegó ow  inwentaryzacj . 

 Zmiany jako ciowe siedlisk na terenach s siaduj cych. Ka da przysz a inwestycja 
na terenach przeznaczonych do zmian w projekcie Studium mo e nie  
potencjalne ryzyko zmian jako ciowych siedlisk na terenach s siaduj cych z 
planowan  inwestycj . Szczególnie istotne znaczenie mog  mie  inwestycje, które 
mog  spowodowa  zmiany poziomu wód gruntowych (zwykle ich obni enie), 
prowadz c do degradacji siedlisk przyrodniczych. 

 Emisja  zanieczyszcze  do  powietrza  i  ha as  generowane  podczas  budowy  i  
eksploatacji. 

 Dok adne okre lenie potencjalnego wp ywu na obszary Natura 2000 b dzie 
mo liwe dopiero na etapie sporz dzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
 
 
10. ROZWI ZANIA MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ  

PRZYRODNICZ  NEGATYWNYCH ODDZIA YWA  NA RODOWISKO, MOG CYCH BY  
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU STUDIUM, W SZCZEGÓLNO CI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO  TEGO OBSZARU 

 
  Na podstawie analizy uwarunkowa  zidentyfikowanych w cz ci dotycz cej 
uwarunkowa  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda, a tak e z obowi zku 
przestrzegania  ustale  zawartych  w  przepisach  ustaw  odr bnych,  w  projekcie  Studium  
okre lono  Kierunki  dzia  w  zakresie  ochrony  rodowiska  i  jego  zasobów,  które  b  
podstaw  dla ustale  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
sporz dzanych dla poszczególnych terenów gminy. 
  Nale y pami ta , i  ca kowite zapobie enie powstawania ewentualnych 
negatywnych skutków w rodowisku w wyniku realizacji ustale  Studium jest niemo liwe, 
jednak e w projekcie Studium gminy Stawiguda zawarto szereg rozwi za  maj cych na 
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  
na rodowisko, takich jak.: 

 Optymalne zagospodarowanie terenów osadniczych poprzez ich pe ne uzbrajanie i 
podnoszenie standardu dróg komunikacyjnych. 

 Wywieranie  wp ywu  na  prawid owy  rozwój  przestrzenny  terenów  osadniczych  i  
form nowej zabudowy w nawi zaniu do miejscowych tradycji zabudowy. 

 Przeciwdzia anie rozpraszaniu zabudowy i lokalizacji obiektów nieharmonizuj cych 
z krajobrazem wiejskim poza terenami osadniczymi. 

 Porz dkowanie terenów zdegradowanych krajobrazowo w wyniku niew ciwej 
gospodarki i zaniedba . 

 Sprzyjanie zwi kszaniu powierzchni gospodarstw rolnych. 
 Ochrona u ytkowego poziomu wodono nego i wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniem przez zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód 
powierzchniowych oraz do gruntów. 

 Ochrona obszaru systemu naturalnych powi za  przyrodniczych przez zachowanie 
dotychczasowego zagospodarowania, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 
oraz przed przerywaniem jego ci ci. 

 Zapewnienie zgodno ci sk adu gatunkowego lasu z siedliskiem, propagowanie 
funkcji glebochronnych i wodochronnych lasów. 

 Wykluczenie z zabudowy obszarów dolin rzecznych oraz obni  terenowych, 
stanowi cych lokalny system powi za  przyrodniczych. 

 Podejmowanie dzia  w zakresie porz dkowania gospodarki wodno – ciekowej w 
gminie. 

 Porz dkowanie terenów cmentarzy. 
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 Porz dkowanie terenów zdegradowanych krajobrazowo w wyniku niew ciwej 
gospodarki i zaniedba . 

 Przekszta canie i przystosowywanie terenów osadniczych dla potrzeb obs ugi ruchu 
turystycznego. 

 Ograniczenie uci liwo ci dla rodowiska obiektów zwi zanych z produkcj  roln  i 
przetwórstwem p odów rolnych. 

 Zalesienie gruntów najs abszych oraz nara onych na degradacj , które nie 
stanowi  cennych (chronionych) siedlisk przyrodniczych. 

 Zachowanie istniej cego potencja u rodowiska przyrodniczego w postaci wód 
otwartych i cieków wodnych, lasów, zadrzewie  przybrze nych, jezior oraz 
zadrzewie ródpolnych. 

 Zachowanie i ochrona uk adu istniej cych drobnych p atów le nych oraz 
ustanowienie po cze  mi dzy nimi (ci ci przestrzennej), stanowi cych sie  
po cze  przyrodniczych. 

 Zachowanie oraz wzbogacanie naturalnych form zadrzewie ródpolnych, w 
szczególno ci wzd  miedz, dróg, oraz cieków wodnych. 

 Ochron  alei  drzew  przydro nych  oraz  pojedynczych  okazów  drzew  cennych  ze  
wzgl du na walory krajobrazowe oraz rodowiskowe. 

 Redukcja emisji zanieczyszcze  powietrza atmosferycznego poprzez propagowanie 
ekologicznych form wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkalnictwa, 
obiektów us ugowych, produkcyjnych i u yteczno ci publicznej. 

 Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych terenów poprzez obj cie ich 
ochron  prawn . 

 Przeciwdzia anie rozproszonej obudowie brzegów jezior i dróg. 
 Zabezpieczenie publicznego dost pu do brzegów jezior i lasów na etapie 

lokalizowania nowych inwestycji. 
 Utrzymanie ci ci i trwa ci ekosystemów le nych, niedopuszczanie do ich 

nadmiernego u ytkowania. 
 Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli onym do naturalnego istniej cych 

ródle nych cieków, mokrade , polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych. 

 Wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w 
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ce i projektowane cie ki 
edukacyjno-przyrodnicze. 

 
 
W poni szej tabeli przedstawiono propozycje ograniczania negatywnych skutków 

w rodowisku na skutek realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przedstawionych  w  projekcie  Studium.  Nale y  jednak e  podkre li ,  z  zastosowanie  
zaproponowanych  rozwi za  jest  mo liwe  tylko  w  przypadku  kompleksowej  realizacji  
ustale  projektu  Studium  oraz  polityk,  strategii  i  planów  odnosz cych  si  do  terenu  
gminy Stawiguda. 
 

Planowane kierunki 
zagospodarowania 

przestrzennego 

Proponowane dzia ania ograniczania i 
agodzenia negatywnych skutków w rodowisku 

tereny infrastruktury 
technicznej zwi zane z 
elektroenergetyk  

 omijanie terenów o wysokich walorach 
krajobrazowych i przyrodniczych, nawet je li nie 

 obj te ochron , 
 na obszarze strefy najwy szego promieniowania 

elekromagnetycznego przestrzega  zakazu 
przeznaczania terenu na funkcje zwi zane ze 
sta ym pobytem ludzi, 

tereny zwi zane z dzia alno ci  
gospodarcz  

 ochrona terenów mieszkaniowych przed 
ponadnormatywnym st eniem zanieczyszcze  i 
ha asem bezpo rednim i po rednio wywo ywanym 
w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  poprzez 
stosowanie w zak adach najlepszych dost pnych 
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technik (BAT), 
 stosowanie zabudowy biologicznej wokó  

zak adów, 
 sytuowanie zak adów na obszarach ju  

przekszta conych, 
 unikanie lokalizacji w pobli u obszarów cennych 

przyrodniczo i krajobrazowo, 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
i us ugowej 

 uzbrojenie terenu w kanalizacj  sanitarn  i 
wodoci gow , 

 oparcie gospodarki cieplnej o niskoemisyjne 
no niki ciep a i wysokosprawne urz dzenia 
grzewcze, 

 kontynuacja akcji segregacji odpadów oraz 
zmniejszanie ilo ci odpadów sk adowanych na 
sk adowisku na rzecz odpadów poddawanych 
odzyskowi i unieszkodliwianiu, 

tereny intensyfikacji rolnictwa   upowszechnianie kodeksu dobrych praktyk 
rolniczych, 

 wdra anie programów rolno- rodowiskowych, 
 dostosowanie nawo enia i chemizacji do 

panuj cych warunków klimatycznych i warunków 
glebowych, 

 dostosowanie form u ytkowania ziemi do 
warunków przyrodniczych, 

 promocja gospodarstw rodzinnych i ekologicznych, 
 przeprowadzanie szkole  dla rolników 

podnosz cych wiadomo  ekologiczn , 
teren l dowiska  przed rozbudow  l dowiska konieczne jest 

przeprowadzenie bada  oceniaj cych jego wp ywu 
na rodowisko, 

tereny z  kopalin  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, 

 ocena czy wydobycie kopalin nie b dzie 
negatywnie oddzia ywa  na poszczególne 
elementy rodowiskowe oraz ycie (bytowanie) i 
zdrowie ludzi. 

 
 
11. ROZWI ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ZA  ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM 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 

 
W  trakcie  sporz dzania  projektu  Studium  przeprowadzane  by y  analizy  i  

konsultacje ró nych alternatyw ustale  zawartych w dokumencie, w zwi zku z tym wybór 
rozwi za  alternatywnych nast powa  na etapie projektowym.    

Projektowany dokument ze wzgl du na skal  opracowania i uogólniony charakter 
zapisów, nie zawiera propozycji alternatywnych rozwi za  z punktu widzenia planowania 
przestrzennego i ochrony rodowiska. Analiza szczegó owych ewentualnych rozwi za  
alternatywnych dotycz cych szczegó owych zasad zagospodarowania i u ytkowania 
nast pi na etapie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych terenów. 

W trakcie sporz dzania niniejszej prognozy Studium nie napotkano na trudno ci 
wynikaj ce z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy. 
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12.  STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Zgodnie  z  ustaw  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1073  ze  zm.)  Rozdzia  2  art.  9  pkt.  1  W celu 
okre lenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania 
przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwa  o przyst pieniu do sporz dzenia studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej 
„studium”.  Zgodnie  z  art.  9  pkt.  5  Studium nie  jest  aktem prawa miejscowego,  jednak 
zgodnie  z  pkt.  4  Ustalenia  studium  s  wi ce  dla  organów  gminy  przy  sporz dzaniu  
planów miejscowych. 

Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego, cho  nie 
jest  aktem  prawa  miejscowego  –  jest  dokumentem  planistycznym  niezb dnym  do  
realizacji wieloletniej polityki gminy w jej przestrzeni. Studium, w swej kreacyjnej roli, 
jest dokumentem okre laj cym wizj  rozwoju gminy oraz dzia ania maj ce doprowadzi  
do realizacji tej wizji. 

W dokumencie Studium wskazuje si  jedynie kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Nale y jednak zaznaczy , e 
okre lony sposób zagospodarowania nie obliguje gminy do jakichkolwiek dzia . Na tym 
etapie planowania – opracowywania projektu Studium, nie okre la si  jeszcze 
szczegó owo inwestycji, które b  realizowane na obszarze gminy Stawiguda. Okre la 
si  jedynie tereny preferowane do zainwestowania lub zagospodarowania oraz ogólne 
warunki,  jakie  b  musia y  by  spe nione  i  zawarte  w  miejscowych  planach  
zagospodarowania przestrzennego jako ustalenia, które z kolei b  podstaw  procesów 
inwestycyjnych podejmowanych gminie Stawiguda. 

Ustalenia Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy s  wprowadzane w ycie stopniowo poprzez miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, które zgodnie z ustaw  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 aktami prawa miejscowego. Liczba miejscowych planów zwi ksza atrakcyjno  
inwestycyjn  danej gminy i przyczynia si  do znacznego skrócenia czasu niezb dnego do 
realizacji zamierze  inwestycyjno-budowlanych. 
 Konieczno  opracowania projektu Studium wynika z potrzeby zaktualizowania 
kierunków rozwoju gminy Stawiguda, zmian ustaw i rozporz dze  oraz wniosków 
instytucji, podmiotów gospodarczych, wójta gminy oraz osób prywatnych zg oszonych do 
projektu Studium w okresie poprzedzaj cym opracowanie jego aktualizacji. 
 Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stawiguda stanowi podstaw  realizacji polityki przestrzennej samorz du. Jako podstaw  
dzia  w tym zakresie przyj to rozwój zrównowa ony gminy z uwzgl dnieniem polityki 
przestrzennej na poziomie krajowym i regionalnym, gwarantuj cy wzrost poziomu ycia 
mieszka ców i zapewnienie gminie Stawiguda trwa ej konkurencyjno ci, przy zachowaniu 
walorów  przyrodniczych  i  kulturowych.  Jako  nadrz dn  zasad  dzia  w  przestrzeni  
przyj to  ochron  i  kszta towanie  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. 

Do  zmiany  studium  przyst piono  w  zwi zku  z  Uchwa  Nr  XI/108/2015  Rady  
Gminy w Stawigudzie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyst pienia do 
sporz dzenia zmiany Studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda. Tekst ujednolicony studium zosta  opracowany na 
podstawie dotychczasowych ustale  studium zatwierdzonych Uchwa  Rady Gminy 
Stawiguda Nr XXVI/219/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. 
 Cele przestrzenne okre lone w projekcie Studium skierowane zosta y na 
wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzgl dnieniem szczególnych warunków rozwoju turystki 
i rekreacji oraz dzia alno ci gospodarczej, a tak e walorów przyrodniczych i kulturowych, 
poprawy jako ci ycia spo eczno ci lokalnej w warunkach rodowiskowej równowagi, 
funkcjonalnej sprawno ci i estetycznej atrakcyjno ci zagospodarowania przestrzennego.  
         Przyj ta uchwa  Rady Gminy Stawiguda polityka przestrzenna, b dzie podstaw  
podejmowania kolejnych prac planistycznych dla wybranych obszarów, podstaw  
opracowywania analiz zgodno ci ustale  sporz dzanych planów miejscowych z t  
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polityka, a tak e b dzie dokumentem pomocniczym w przygotowywaniu decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowywania terenów. 
Zakres i stopie  szczegó owo ci informacji zawartych w niniejszej prognozie uzgodniono z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony rodowiska w Olsztynie (pismo znak 
WOO .411.72.2017.MT  z  dnia  02  czerwca  2017  r.)  oraz  Pa stwowym  Powiatowym  
Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie (pismo znak: ZNS.4082.32.2017.EW z dnia  
02 czerwca 2017 r.). 

Projekt Studium zosta  opracowany zgodnie z zakresem i trybem okre lonym w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  28  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  zakresu  projektu  studium  
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 
118 poz. 1233). 

Podstawowym celem prognozy oddzia ywania na rodowisko opracowywanej 
równocze nie z projektem studium jest identyfikacja mo liwych ewentualnych wp ywów 
na komponenty rodowiska obszaru gminy oraz zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog  
nast pi  na skutek realizacji ustale  projektu studium oraz wspó praca z autorem ustale  
projektu studium w celu wyeliminowania niekorzystnych ustale , które mog  
spowodowa  negatywne skutki dla rodowiska. Ka da prognoza wp ywu ustale  projektu 
studium na rodowisko zawiera oceny hipotetyczne, oparte bardziej na 
prawdopodobie stwie i zasadach logicznego my lenia ni  na konkretnych wyliczeniach dla 
realizowanych w przysz ci zamierze .  

Na etapie analizy ustale  projektu studium sygnalizuje si  dopiero mo liwo  
wyst pienia  zagro  w  przysz ci,  ale  mog  one  nie  wyst pi  w  ogóle  lub  mie  inny  

agodniejszy) charakter, o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na 
dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsi wzi  (w tym opracowywania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego). 
    Przyj cie uchwa  Rady gminy Stawiguda uaktualnionej polityki przestrzennej 

dzie podstaw  podejmowania kolejnych prac planistycznych, odnosz cych si  do 
wybranych  obszarów  gminy  oraz  b dzie  stanowi  materia  pomocniczy  przy  realizacji  
strategii rozwoju gminy, gospodarki gruntami w gminie, planowaniu prac planistycznych 
oraz planowaniu i realizacji zada  w asnych gminy.   
           W omawianym projekcie Studium wprowadzono nast puj ce zmiany w 
odniesieniu do obowi zuj cego Studium.: 

 Uaktualniono kierunki zmian w wydzielonych strefach polityki przestrzennej. 
 Uaktualniono kierunki i wska niki dotycz ce zagospodarowania oraz u ytkowania 

terenów. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów chronionych obj tych prawnymi 

formami ochrony przyrody. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów szczególnego zagro enia powodzi  i 

obszary osuwania si  mas ziemnych, dokumentowych wód podziemnych oraz z  
kopalin. 

 Uaktualniono informacje dotycz ce form ochrony zabytków. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce z  kopalin i terenów górniczych. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów, na których rozmieszczone b  

inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.  
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów dla których obowi zkowej jest 

sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów wymagaj cych przekszta ce , 

rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji. 
 Uaktualniono informacje dotycz ce obszarów zdegradowanych, problemowych i 

obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym. 
 Uaktualniono wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Na podstawie analizy uwarunkowa  zidentyfikowanych w cz ci dotycz cej uwarunkowa  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda, a tak e z obowi zku przestrzegania 
ustale  zawartych w przepisach ustaw odr bnych, w projekcie Studium okre lono 
Kierunki dzia  w zakresie ochrony rodowiska i jego zasobów, które b  podstaw  dla 
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ustale  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporz dzanych dla 
poszczególnych terenów gminy. 
  Nale y pami ta , i  ca kowite zapobie enie powstawania ewentualnych 
negatywnych skutków w rodowisku w wyniku realizacji ustale  Studium jest niemo liwe, 
jednak e w projekcie Studium gminy Stawiguda zawarto szereg rozwi za  maj cych na 
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj  przyrodnicz  negatywnych oddzia ywa  
na rodowisko, takich jak.: 

 Optymalne zagospodarowanie terenów osadniczych poprzez ich pe ne uzbrajanie i 
podnoszenie standardu dróg komunikacyjnych. 

 Wywieranie  wp ywu  na  prawid owy  rozwój  przestrzenny  terenów  osadniczych  i  
form nowej zabudowy w nawi zaniu do miejscowych tradycji zabudowy. 

 Przeciwdzia anie rozpraszaniu zabudowy i lokalizacji obiektów nieharmonizuj cych 
z krajobrazem wiejskim poza terenami osadniczymi. 

 Porz dkowanie terenów zdegradowanych krajobrazowo w wyniku niew ciwej 
gospodarki i zaniedba . 

 Sprzyjanie zwi kszaniu powierzchni gospodarstw rolnych. 
 Ochrona u ytkowego poziomu wodono nego i wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniem przez zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do wód 
powierzchniowych oraz do gruntów. 

 Ochrona obszaru systemu naturalnych powi za  przyrodniczych przez zachowanie 
dotychczasowego zagospodarowania, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 
oraz przed przerywaniem jego ci ci. 

 Zapewnienie zgodno ci sk adu gatunkowego lasu z siedliskiem, propagowanie 
funkcji glebochronnych i wodochronnych lasów. 

 Wykluczenie z zabudowy obszarów dolin rzecznych oraz obni  terenowych, 
stanowi cych lokalny system powi za  przyrodniczych. 

 Podejmowanie dzia  w zakresie porz dkowania gospodarki wodno – ciekowej w 
gminie. 

 Porz dkowanie terenów cmentarzy. 
 Porz dkowanie terenów zdegradowanych krajobrazowo w wyniku niew ciwej 

gospodarki i zaniedba . 
 Przekszta canie i przystosowywanie terenów osadniczych dla potrzeb obs ugi ruchu 

turystycznego. 
 Ograniczenie uci liwo ci dla rodowiska obiektów zwi zanych z produkcj  roln  i 

przetwórstwem p odów rolnych. 
 Zalesienie gruntów najs abszych oraz nara onych na degradacj , które nie 

stanowi  cennych (chronionych) siedlisk przyrodniczych. 
 Zachowanie istniej cego potencja u rodowiska przyrodniczego w postaci wód 

otwartych i cieków wodnych, lasów, zadrzewie  przybrze nych, jezior oraz 
zadrzewie ródpolnych. 

 Zachowanie i ochrona uk adu istniej cych drobnych p atów le nych oraz 
ustanowienie po cze  mi dzy nimi (ci ci przestrzennej), stanowi cych sie  
po cze  przyrodniczych. 

 Zachowanie oraz wzbogacanie naturalnych form zadrzewie ródpolnych, w 
szczególno ci wzd  miedz, dróg, oraz cieków wodnych. 

 Ochron  alei  drzew  przydro nych  oraz  pojedynczych  okazów  drzew  cennych  ze  
wzgl du na walory krajobrazowe oraz rodowiskowe. 

 Redukcja emisji zanieczyszcze  powietrza atmosferycznego poprzez propagowanie 
ekologicznych form wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej dla mieszkalnictwa, 
obiektów us ugowych, produkcyjnych i u yteczno ci publicznej. 

 Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych terenów poprzez obj cie ich 
ochron  prawn . 

 Przeciwdzia anie rozproszonej obudowie brzegów jezior i dróg. 
 Zabezpieczenie publicznego dost pu do brzegów jezior i lasów na etapie 

lokalizowania nowych inwestycji. 
 Utrzymanie ci ci i trwa ci ekosystemów le nych, niedopuszczanie do ich 

nadmiernego u ytkowania. 
 Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbli onym do naturalnego istniej cych 
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ródle nych cieków, mokrade , polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw 
napiaskowych. 

 Wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w 
oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniej ce i projektowane cie ki 
edukacyjno-przyrodnicze. 
Sposób opracowania niniejszej prognozy zosta  podporz dkowany metodologii 

ciwej dla planowania strategicznego, w którym nakre la si  jedynie kierunki dzia , 
po to, eby w podejmowanych nast pnie opracowaniach planistycznych (miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego) okre li  szczegó owe rozwi zania. 
 Przed opracowaniem niniejszej prognozy analizie poddano zawarte w projekcie 
Studium ustalenia pozwalaj ce okre li  potencjalne znacz ce oddzia ywania tych ustale  
na rodowisko. Nale y jednak pami ta , e s  to ustalenie ogólne b ce wytycznymi do 
opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w których 
okre lone zostan  szczegó owe parametry i wska niki zagospodarowania poszczególnych 
terenów. 

Nale y równie  podkre li , e na tym etapie planowania – opracowywania projektu 
Studium, nie okre la si  szczegó owo inwestycji, które b  realizowane na obszarze 
gminy Stawiguda. Okre la si  jedynie tereny preferowane do zainwestowania lub 
zagospodarowania  oraz  ogólne  warunki,  jakie  b  musia y  by  spe nione  i  zawarte  w  
miejscowych planach zagospodarowania jako ustalenia, które z kolei b  podstaw  
procesów inwestycyjnych podejmowanych Gminie Stawiguda. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 
sporz dzaj cy studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  (Wójt  Gminy)  zobowi zany  jest  przynamniej  raz  w  czasie  kadencji  rady  na  
przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na terenie gminy, w 
tym skutków realizacji postanowie  projektowanego dokumentu projektu Studium. 
Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie  
projektu Studium przedstawiaj  si  nast puj co: 

 Prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
 Rejestrowanie wniosków o sporz dzenie miejscowych planów lub ich zmian , 
 Rejestrowanie  wniosków  o  zmian  przeznaczenia  gruntów  rolnych  na  cele  

nierolnicze b  zmiany funkcji terenu, 
 Ocen  zgodno ci wydanych decyzji i pozwole  budowlanych z projektem, 
 Ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk 

przyrodniczych, 
 Ocena warunków i jako ci klimatu akustycznego, 
 Oceny rozwoju gospodarczego, 
 Powierzchni  urz dzonych terenów zieleni. 

Z uwagi na rodzaj i zasi g projektowanych sposobów zagospodarowania wyklucza 
si  mo liwo  transgranicznego oddzia ywania na rodowisko istniej cych i planowanych 
przedsi wzi  zlokalizowanych na terenie gminy Stawiguda. 
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Pawe  Jab ski 
ul. Nasienna 19 
10-816 Olsztyn 
 
 
 

 
O  W I A D C Z E N I E 

 
 

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 2017 r. poz. 1405 z pó n. zm.). 

 

Jednocze nie  o wiadczam,  e  jestem  wiadomy  odpowiedzialno ci  karnej  za  

enie fa szywego o wiadczenia. 

 
 
 

 
 ……….………………………….….….… 
       podpis 
 


