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WST P 
 
 Niniejsza prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem 
graficznym do Uchwa y Nr XII/86/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 12 wrze nia 2019r. 
w sprawie przyst pienia do sporz dzenia cz ciowej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obr bie Majdy, gmina Stawiguda. 

Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) wójt po podj ciu 
przez rad  gminy uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia planu miejscowego, 
sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz  oddzia ywania na rodowisko. Prognoza 
oddzia ywania na rodowisko jest elementem strategicznej oceny oddzia ywania na 
rodowisko, o której mowa w ustawie o z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu 

informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska 
oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283  ze  zm.).  
Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy projekt planu zagospodarowania przestrzennego 
wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko. W my l art. 
51  ust.  1  cytowanej  ustawy  organ  opracowuj cy  projekt  planu  sporz dza  prognoz  
oddzia ywania na rodowisko. 

Niniejsza Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Majdy 
gmina Stawiguda odnosi si  do terenu obj tego obowi zuj cymi planami miejscowymi o 
nazwach: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda miejscowo ci Majdy jednostka C” uchwalona Uchwa  Nr XXIV/230/01  
z  dnia  28  grudnia  2001  roku  oraz  „Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  
cz ci obr bu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda” uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 
z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

 
 

1. INFORMACJE O ZAWARTO CI, G ÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 
POWI ZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
1.1. PODSTAWA PRAWNA I MERYTORYCZNA ORAZ ZAKRES PROGNOZY 

 
Zgodnie  z  art.  17  pkt.  4  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sporz dza si  wraz z prognoz  oddzia ywania tego planu na rodowisko, 
uwzgl dniaj c ustalenia studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

 W prognozie oddzia ywania na rodowisko analizie i ocenie podlega projekt 
uchwa y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst) wraz z 
rysunkiem, stanowi cym za cznik graficzny uchwa y. Szczegó owy zakres informacji 
wymaganych w prognozie okre la art. 51 ust. 2 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. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. 

ustawy, informacje zawarte w prognozie oddzia ywania na rodowisko musz  by  
opracowane stosownie do stanu wspó czesnej wiedzy i metod oceny, a tak e 
dostosowane do zawarto ci i stopnia szczegó owo ci informacji zawartych w projekcie 
planu miejscowego. 

Stosownie  do  wymogu  art.  53  ww.  ustawy  zakres  i  stopie  szczegó owo ci  
informacji wymaganych w prognozie oddzia ywania na rodowisko zosta  okre lony w 
pi mie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  rodowiska  w  Olsztynie  –  znak  
WOO .411.127.2019.MK z dnia 27 listopada 2019 r. oraz w pi mie Pa stwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie – znak ZNS.4082.110.2019.KR z dnia 
26 listopada 2019 r. 

 
Podstaw  merytoryczn  opracowania prognozy stanowi : 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w obr bie Majdy, gmina Stawiguda. 
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 Obowi zuj cy miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego pn.: „Zmiana 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda 
miejscowo ci Majdy jednostka C” uchwalona Uchwa  Nr XXIV/230/01 z dnia  
28 grudnia 2001 roku.  

 Obowi zuj cy miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego pn.: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego cz ci obr bu Majdy – jednostka C, gmina 
Stawiguda” uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

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

 
Niniejsza  prognoza  wp ywu  ustale  projektu  planu  na  rodowisko  sk ada  si  z  

cz ci opisowej zawieraj cej oceny hipotetyczne, oparte na zasadach logicznego 
wnioskowania,  w  tym  opis  poszczególnych  elementów  rodowiska,  ocen  ich  stanu  i  
wra liwo ci, informacje o aktualnym zagospodarowaniu terenu i ustaleniach projektu 
planu, pe ni  funkcj  informacyjn  w stosunku do pó niejszych etapów projektowania 
inwestycji,  wskazuj c  jakie  problemy  z  zakresu  ochrony  rodowiska  musz  by  w  ich  
trakcie brane pod uwag  i rozwi zywane oraz cz ci kartograficznej stanowi cej 
integraln  cz  niniejszego  opracowania,  na  któr  sk ada  si  rysunek  w  skali  1:1000  
stanowi cy za cznik graficzny. 

Podczas sporz dzania niniejszej prognozy nie napotkano na istotne trudno ci lub 
luki informacyjne, które uniemo liwia by identyfikacj  zagro  lub ocen  oddzia ywania 
na poszczególne elementy rodowiska. 

 
1.2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODY PRACY 

 
Prognoza oddzia ywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest elementem procedury oceny oddzia ywania na rodowisko planu. 
Podstawowym celem prognozy opracowywanej równocze nie z projektem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja mo liwych wp ywów na 
komponenty rodowiska danego obszaru i zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mog  nast pi  
na  skutek  realizacji  ustale  planu  oraz  wspó praca  z  autorem  ustale  planu  w  celu  
wyeliminowania niekorzystnych ustale , które mog  spowodowa  negatywne skutki dla 
rodowiska. Wa nym zadaniem prognozy jest informowanie lokalnej spo eczno ci, w adz 

samorz dowych i podmiotów gospodarczych o skutkach realizacji ustale  planu. 
Prognoza, analizuj c skutki najsilniej obci aj ce rodowisko pe ni rol  

informacyjn  i ostrzegawcz  w stosunku do pó niejszych etapów projektowania 
inwestycji,  wskazuj c  jakie  problemy  z  zakresu  ochrony  rodowiska  musz  by  w  ich  
trakcie brane pod uwag  i rozwi zywane, a tak e czym mo e grozi  brak odpowiednich 
rozwi za .  Na  etapie  projektu  planu  sygnalizuje  si  dopiero  mo liwo  wyst pienia  
zagro  w  przysz ci,  ale  mog  one  nie  wyst pi  lub  mie  inny  ( agodniejszy)  
charakter, o ile podejmie si  odpowiednie dzia ania zapobiegawcze na dalszych etapach 
projektowania dopuszczonych przedsi wzi . 

Celem niniejszego opracowania jest ocena projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Majdy 
gmina Stawiguda w aspekcie ochrony zasobów naturalnych rodowiska przyrodniczego i 
przedstawienia przewidywanych przekszta ce rodowiska oraz warunków ycia ludzi w 
wyniku realizacji planu. 
 

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

1.3.1. STRUKTURA PROJEKTU PLANU 
 

Ustalenia  projektu  planu  zosta y  sformu owane  w  trzech  rozdzia ach,  z  czego  w  
niniejszym  opracowaniu  omówiono  dwa  pierwsze;  ostatni,  trzeci  zawiera  przepisy  
ko cowe,  które  nie  odnosz  si  do  mo liwych  oddzia ywa  ustale  projektu  planu  na  
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s : 
 Rozdzia  I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego terenu, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 
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 ustalenia dotycz ce zakresu rysunku planu,  
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, 
 ustalenia dotycz ce zasad kszta towania krajobrazu, 
 ustalenia  dotycz ce  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  

krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej, 
 wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,  
 zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu (…), 
 ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów, terenów górniczych, 
a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi , obszarów osuwania si  mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, 

 szczegó owe zasady i warunku scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
miejscowym, 

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania 

terenów, 
 stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at , o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
 inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
 inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Rozdzia  II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce poszczególnych terenów 
elementarnych. 

 Rozdzia  III – Ustalenia ko cowe. 
 

1.3.2. CEL SPORZ DZENIA PROJEKTU PLANU 
 

Tereny  obj te  planem  stanowi  w asno  prywatn  i  s  po one  przy  drodze  
publicznej oraz wewn trznej wzd  których przebiegaj  sieci infrastruktury technicznej. 
Tereny w zakresie infrastruktury technicznej wyposa one s  w niezb dne sieci, w tym 
wodoci gow , kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczn , natomiast w zakresie 
komunikacji obs ugiwane s  z przylegaj cej drogi publicznej oraz wewn trznej. 
 Celem projektu planu jest okre lenie nowego sposobu zagospodarowania terenu 
zgodnie z aktualnymi potrzebami oraz zmiana parametrów i wska ników kszta tuj cych 
zasady zabudowy i zagospodarowania. 
  

1.3.3. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU 
 

Podstawowym elementem ustale  projektu planu jest okre lenie przeznaczenia 
terenów i warunków ich zagospodarowania wynikaj cych z potrzeb ochrony zasobów 
rodowiska w kontek cie rozwoju okre lonych funkcji. W granicach obszaru obj tego 

projektem planu tereny elementarne przeznaczono pod: 
 Zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  (MN.01 – MN.05) 
 Ziele  naturaln  (ZN.01-ZN.05) 
 Las (ZL.01, ZL.02) 
 Drogi wewn trzne (KDW.01) 
 Ci gi pieszo-jezdne (Kpj.01, Kpj.02) 
 Infrastruktur  techniczn  (TI.01). 

 
W ustaleniach projektu planu wprowadzono definicj  najwa niejszych poj  tj.: 
 przeznaczenie podstawowe – oznacza przeznaczenie, przeznaczenie, które przewa a 

na  danym  terenie  elementarnym  zarówno  w  zakresie  wykorzystania  powierzchni  
terenu jak i kubatury; 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W OBR BIE MAJDY GMINA STAWIGUDA PO ONYCH PRZY ULICACH JAKUBA, KRZYSZTOFA I KAMILA 

 

7 

 skomplikowane i z one warunki gruntowe – rozumiane jako warunki warunki 
gruntowe zwi zane z wyst powaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych 
wymienionych w rozporz dzeniu w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumiana jako wyznaczona na rysunku planu 
lini , której w przestrzeni nie mo e przekroczy aden element budynku, w miejscach 
gdzie nie wyznaczono nieprzekraczalnych linii zabudowy nale y przyjmowa  odleg ci 
budynków od granic dzia ek s siednich, istniej cej infrastruktury technicznej i lasu 
zgodnie z przepisami odr bnymi; 

 wysoko  zabudowy – rozumiana jako wysoko  mierzona od poziomu posadowienia 
parteru  budynku  do  kalenicy  g ównej,  w  odniesieniu  do  pozosta ych  obiektów  
budowlanych to wysoko  mierzona od naturalnego poziomu terenu w najni szym 
punkcie obrysu obiektu budowlanego do najwy szego punktu tego obiektu. 
 

W poni szej tabeli zestawiono szczegó owe warunki kszta towania zabudowy i 
zagospodarowania, które wp ywaj  na jako rodowiska w wyznaczonych terenach dla 
których okre lono rodzaj i zakres obowi zuj cych standardów rodowiska.  
 

Oznaczenie  
terenu w planie 

ytkowanie terenu Zasady zagospodarowania 

Dopuszczalna funkcja na 
danym terenie Rodzaj zabudowy 

Ustalenia obowi zuj ce okre laj ce 
dopuszczalne oddzia ywania na 

rodowisko 
MN.01 
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Przeznaczenie podstawowe:    
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj ca. 
 

 Istniej ce budynki adaptowane. 
 Dopuszcza si  lokalizacj  

wolnostoj cego budynku 
gospodarczego lub gara owego, 
obiektów ma ej architektury oraz 
sieci infrastruktury technicznej. 

 Zabudow  nale y realizowa  jako 
wolnostoj  w ilo ci nie wi kszej 
ni  jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz jeden budynek 
gospodarczy lub gara owy na 
jednej dzia ce budowlanej. 

 Maksymalna liczba kondygnacji 
nadziemnych budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego – 
dwie kondygnacje nadziemne w 
tym druga jako poddasze 

ytkowe. 
 Dach dwuspadowy lub 

wielospadowy z kalenic  o 
symetrycznym nachyleniu po aci 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni kryty dachówk  ceramiczn  
lub blachodachówk  w odcieniach 
czerwieni lub br zu. 

 Maksymalna wysoko  zabudowy: 
budynku mieszkalnego – 9,0 m,   
budynku gospodarczego lub 
gara owego – 6,0 m, pozosta ych 
obiektów budowlanych – 5,0 m. 

 Minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanej dzia ki budowlanej 1000 m2. 

 Projekt zagospodarowania dzia ki nale y 
dostosowa  do istniej cej rze by terenu. 

 Nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 Zachowanie minimum 60% powierzchni 
dzia ki budowlanej jako biologicznie 
czynnej. 

 Maksymalna wielko  powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni 
dzia ki budowlanej 0,30. 

 Minimalna i maksymalna intensywno  
zabudowy od 0,10 do 0,90. 

 Miejsca do parkowania w granicach 
dzia ki budowlanej w ilo ci nie mniejszej 
ni  1 miejsce postojowe. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w 
rodowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudow  
mieszkaniow  jednorodzinn  zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 
 

MN.02 
MN.03 
MN.04 
MN.05 
 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Przeznaczenie podstawowe:    
 zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostoj ca. 
 

 Dopuszcza si  lokalizacj  
wolnostoj cego budynku 
gospodarczego lub gara owego, 
obiektów ma ej architektury oraz 
sieci infrastruktury technicznej. 

 Zabudow  nale y realizowa  jako 
wolnostoj  w ilo ci nie wi kszej 
ni  jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny oraz jeden budynek 
gospodarczy lub gara owy na 
jednej dzia ce budowlanej. 

 Maksymalna liczba kondygnacji 
nadziemnych budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego – 
dwie kondygnacje nadziemne w 
tym druga jako poddasze 

ytkowe. 
 Dach dwuspadowy lub 

wielospadowy z kalenic  o 
symetrycznym nachyleniu po aci 
zawartym w przedziale od 35 do 45 
stopni kryty dachówk  ceramiczn  
lub blachodachówk  w odcieniach  

 Minimalna powierzchnia nowo 
wydzielanej dzia ki budowlanej 1000 m2. 

 Projekt zagospodarowania dzia ki nale y 
dostosowa  do istniej cej rze by terenu. 

 Nieprzekraczalne linie zabudowy – 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

 Zachowanie minimum 60% powierzchni 
dzia ki budowlanej jako biologicznie 
czynnej. 

 Maksymalna wielko  powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni 
dzia ki budowlanej 0,30. 

 Minimalna i maksymalna intensywno  
zabudowy od 0,10 do 0,90. 

 Miejsca do parkowania w granicach 
dzia ki budowlanej w ilo ci nie mniejszej 
ni  1 miejsce postojowe. 

 Dopuszczalny poziom ha asu w 
rodowisku jak dla terenów 

przeznaczonych pod zabudow  
mieszkaniow  jednorodzinn  zgodnie z 
przepisami odr bnymi. 

 Od lasu zlokalizowanego w granicach 
terenów elementarnych ZL.01 i ZL.02 
nale y zachowa  odleg ci obiektów 
budowlanych zgodnie z przepisami 
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 czerwieni lub br zu. 
 Maksymalna wysoko  zabudowy: 

budynku mieszkalnego – 9,0 m,  
budynku gospodarczego lub 
gara owego – 6,0 m, pozosta ych 
obiektów budowlanych – 5,0 m. 

odr bnymi. 
 

ZN.01 
ZN.02 
ZN.03 
ZN.04 
ZN.05 

Tereny zieleni naturalnej.  Zakaz zabudowy z wyj tkiem 
lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej. 
 

 Zakaz grodzenia wewn trz terenu 
elementarnego oznaczonego symbolem 
ZN.04. 

ZL.01 
ZL.02 

Tereny lasów.  Tereny elementarne obejmuj ce 
grunty le ne (Ls – lasy) na których 
obowi zuje zakaz zabudowy. 

 Gospodark  le  nale y prowadzi  
zgodnie z przepisami odr bnymi, w 
szczególno ci ustawy o lasach. 

KDW.01 Tereny dróg wewn trznych.  Szeroko  pasa drogowego w 
liniach rozgraniczaj cych zgodnie z 
rysunkiem planu. 

 Minimalna szeroko  jezdni 5,0 m. 
 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 

infrastruktury technicznej na 
zasadach okre lonych w § 16 
projektu uchwa y. 

----- 

Kpj.01 
Kpj.02 

Tereny ci gów pieszo-
jezdnych. 

 Szeroko  w liniach 
rozgraniczaj cych 5,0 m. 

 Dopuszcza si  lokalizacj  sieci 
infrastruktury technicznej na 
zasadach okre lonych w § 16 
projektu uchwa y. 

----- 

TI.01 Tereny infrastruktury 
technicznej. 

 Obiekty i ur dzenia infrastruktury 
technicznej nale y lokalizowa  na 
zasadach okre lonych w § 16 
projektu uchwa y. 

 Maksymalna wysoko  zabudowy  
6,0 m 

----- 

 
 
 W granicach obszaru obj tego projektem planu przewiduje si  wprowadzenie 
nast puj cych ustale  maj cych wp yw na jako rodowiska: 

 Wprowadzeniu zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 
tym tymczasowych obiektów us ugowo-handlowych, z wyj tkiem obiektów 
zaplecza budowy. 

 Wprowadzeniu zakazu lokalizacji reklam, w tym tablic i urz dze  reklamowych. 
 Ustaleniu zasad w zakresie elewacji budynków. 
 Ustaleniu  zasad  w  zakresie  ogrodze ,  w   tym  zakazu  stosowania  ogrodze  

wy szych ni  1,6 m oraz ogrodze  pe nych oraz wykonanych z prefabrykowanych 
elementów elbetowych. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  teren  obj ty  planem  po ony  jest  na  Obszarze  
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, na którym obowi zuj  przepisy w 
sprawie  w/w  obszaru  chronionego  krajobrazu,  w  tym  w  szczególno ci  zakazy  i  
odst pstwa od zakazów. 

 Ustalenie zakazu zakaz lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych do mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego. 

 Wprowadzeniu zakazu wykonywania nawierzchni z lu i gruzu budowlanego. 
 Wprowadzeniu zapisu, e planowan  zabudow  oraz zagospodarowanie terenu 

nale y projektowa  i realizowa  z ich zachowaniem. W przypadku wyst pienia 
kolizji projektowanej oraz realizowanej zabudowy i zagospodarowania terenu z 
istniej cymi urz dzeniami melioracyjnymi nale y je przebudowa  na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Wprowadzeniu zapisu, e w granicach planu wyst puj  skomplikowane i z one 
warunki gruntowe dlatego te  przed przyst pieniem do prac projektowych lub 
budowlanych nale y post powa  zgodnie z przepisami odr bnymi, szczególnie w 
zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  tereny  elementarne  ZL.01  i  ZL.02  obejmuj  grunty  
le ne (Ls – lasy) na których obowi zuje zakaz zabudowy. 

 Ustaleniu zaopatrzenia w wod  z sieci  wodoci gowej na zasadach okre lonych w 
przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu odprowadzania cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na 
zasadach okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 
uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami 
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odr bnymi, a z powierzchni dachów do gruntu lub zagospodarowanie w granicach 
asnych dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich zgodnie z przepisami 

odr bnymi. 
 Ustaleniu zaopatrzenia w energi  elektryczn  z sieci elektroenergetycznej na 

zasadach okre lonych w przepisach odr bnych.  
 Ustaleniu zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej na zasadach i warunkach 

okre lonych w przepisach odr bnych. 
 Ustaleniu warunków wyposa enia w sie  telekomunikacyjn  na zasadach 

okre lonych w przepisach odr bnych. 
 Ustaleniu,  e  zaopatrzenie  w  ciep o  b dzie  nast powa o  z  indywidualnych  róde  

ciep a  produkuj cych  energi  ze  róde  odnawialnych  takich  jak:  panele  
fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a; dopuszcza si  wykorzystanie 
konwencjonalnych indywidualnych róde  ciep a o technologiach spalania paliw 
zapewniaj cych zachowanie norm emisji okre lonych w przepisach odr bnych.  

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  dopuszcza  si  realizacj  mikroinstalacji  do  produkcji  
energii ze róde  odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory 

oneczne montowane na dachach budynków oraz pompy ciep a na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych, w tym dotycz cych odnawialnych róde  
energii  za  wyj tkiem  urz dze  wykorzystuj cych  energi  wiatru  dla  których  
wprowadza si  zakaz lokalizacji. 

 Ustaleniu, e gospodark  odpadami sta ymi nale y realizowa  zgodnie z 
przepisami odr bnymi, w tym zasadami okre lonymi w regulaminie utrzymania 
czysto ci i porz dku w gminie. 

 Wprowadzeniu zakazu unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych dzia ki lub 
terenu elementarnego. 

   W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji okre lono, e powi zanie terenów obj tych planem z zewn trznym uk adem 
komunikacyjnym b dzie realizowane poprzez drog  wewn trzn  oznaczon  symbolem 
KDW.01 i ci gi pieszo-jezdne oznaczone symbolami Kpj.01 i Kpj.02 oraz przebiegaj  od 
strony wschodniej drog  gminn  nr 162007N i nr 162008N po on  poza planem.  

Na obszarze obj tym projektem planu nie przewiduje si  realizacji zada  w asnym 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym.  

    Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-
mazurskiego uchwalonego Uchwa  Nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku inwestycjami celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym s  budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa, przebudowa i 
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej. 

 
 

1.4. ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU OBSZARU – RÓ NICE POMI DZY PRZEZNACZENIEM 
TERENU OKRE LONYM W OBOWI ZUJ CYM PLANIE MIEJSCOWYM A PROJEKTEM PLANU  

 
OBOWI ZUJ CY PLAN 

POD NAZW : 
 

ZMIANA MIEJSCOWEGO OGÓLNEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY 

STAWIGUDA MIEJSCOWO  MAJDY – JEDNOSTKA C  
 

uchwalony Uchwa  Nr XXIV/230/01 Rady Gminy 
Stawiguda z dnia 28 grudnia 2001 roku 

PROJEKT PLANU 
POD NAZW : 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W OBR BIE MAJDY  
GMINA STAWIGUDA PO ONYCH PRZY ULICACH JAKUBA, 

KRZYSZTOFA I KAMILA 

Oznaczenie w 
planie Przeznaczenie terenu Oznaczenie w 

planie Przeznaczenie terenu 

1MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.01 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.02 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.03 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.05 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Kpj.02 Tereny ci gów pieszo-jezdnych. 
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3MN Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.01 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.04 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Kpj.01 Tereny ci gów pieszo-jezdnych. 

ZNo Tereny zieleni naturalnej – grunty 
organiczne. 

MN.01 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

MN.04 Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

ZN.04 Tereny zieleni naturalnej. 

ZN Tereny zieleni naturalnej. 
ZN.03 Tereny zieleni naturalnej. 
ZN.04 Tereny zieleni naturalnej. 
TI.01 Tereny infrastruktury technicznej. 

2KW Pas drogowy. KDW.01 Tereny dróg wewn trznych. 
1KW Pas drogowy. KDW.01 Tereny dróg wewn trznych. 

KX Tereny przeznaczone na cele 
le ne. MN.01 Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
 
 

OBOWI ZUJ CY PLAN 
POD NAZW : 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO CZ CI OBR BU MAJDY  
– JEDNOSTKA C GMINA STAWIGUDA 

 
uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 Rady Gminy 

Stawiguda z dnia 28 stycznia 2015 roku 

PROJEKT PLANU 
POD NAZW : 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W OBR BIE MAJDY  
GMINA STAWIGUDA PO ONYCH PRZY ULICACH JAKUBA, 

KRZYSZTOFA I KAMILA 

Oznaczenie w 
planie Przeznaczenie terenu Oznaczenie w 

planie Przeznaczenie terenu 

1ZL Tereny le ne. ZL.01 Tereny lasów. 
ZL.02 Tereny lasów. 

1ZN Tereny zieleni naturalnej. 

ZN.01 Tereny zieleni naturalnej. 

ZN.02 Tereny zieleni naturalnej. 

ZN.05 Tereny zieleni naturalnej. 
  Kpj.02 Tereny ci gów pieszo-jezdnych. 

 
 

1.5. POWI ZANIE USTALE  ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO. 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko – mazurskiego 
uchwalony zosta  przez Sejmik Województwa Warmi sko-Mazurskiego Uchwa   
Nr XXXIX/832/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. Plan (…) jest dokumentem d ugookresowym 
si gaj cym roku 2030, maj cym zastosowanie w przypadku formu owania polityk 
przestrzennych i wynika ze specyfiki planowania strategicznego. 

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

Celem Planu województwa jest ochrona i kszta towanie adu przestrzennego, który 
ma zasadnicze znaczenie dla prowadzenia rozwoju w sposób zrównowa ony. W praktyce 
oznacza to okre lenie przestrzennych uwarunkowa  rozwoju (spo ecznych, 
gospodarczych i rodowiskowych), w tym zró nicowanych cech przestrzeni regionu, aby 
mog y one s  realizacji programów i projektów rozwojowych na wszystkich 
poziomach planowania: krajowym, wojewódzkim i lokalnym; rozmieszczenie w 
przestrzeni celów i dzia  ustalonych w aktualnie obowi zuj cym dokumencie Strategii 
rozwoju spo eczno-gospodarczego województwa warmi sko-mazurskiego; wskazanie 
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zasadniczych ram dla rozwoju przestrzennego gmin w kontek cie krajowym, regionalnym 
oraz mi dzygminnym. 

Plan województwa zawiera tre ci, stanowi ce podstaw  do formu owania 
wniosków do opracowa  planistycznych, w tym do koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju, do planów zagospodarowania obszarów morskich, do planów 
zagospodarowania przestrzennego województw s siednich oraz do studiów uwarunkowa  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Struktur  funkcjonalno-przestrzenn  województwa warmi sko-mazurskiego 
kszta tuj  trzy  podstawowe  uk ady:  w owy,  liniowy  oraz  strefowy.  Uk ad  w owy  
stanowi sie  osadnicza, uk ad liniowy – system powi za  funkcjonalno-przestrzennych 
oparty na uk adzie wybranych dróg w województwie, a uk ad strefowy tworz  obszary o 
podobnych cechach rodowiska przyrodniczego i wynikaj cy z nich wiod cy sposób 

ytkowania terenów. G ównym czynnikiem determinuj cym rozwój struktury 
funkcjonalno-przestrzennej s  uwarunkowania przyrodnicze i rodowiskowe, które 
wp ywaj  na rozwój osadnictwa, systemów transportowych oraz sposób u ytkowania i 
zagospodarowania terenów. Pomi dzy uk adem w owym, liniowym i strefowym 
zachodz  powi zania i relacje, które okre laj  kszta towanie i funkcjonowanie  
zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej. 

Zgodnie z Planem (…) województwo warmi sko-mazurskie nale y do regionów o 
najmniejszej liczbie mieszka ców. Procesy demograficzne zachodz ce w województwie 
przebiegaj  dwubiegunowo. Z jednej strony nast puje koncentracja ludno ci w wi kszych 

rodkach  miejskich  i  ich  otoczeniu  jak  w  gminie  Stawiguda,  która  ze  wzrostem  
mieszka ców  powy ej  42%  do  2030  roku,  plasowa  si  b dzie  na  szóstym  miejscu  w  
kraju. Z drugiej strony nast puje depopulacja obszarów peryferyjnych, w szczególno ci 
po onych przy pó nocnej granicy województwa oraz w jego wschodniej cz ci. 
Najch tniej wybieranym przez mieszka ców Olsztyna kierunkiem przeprowadzek by y 
gminy Stawiguda i Dywity, mniej popularnym miasto Barczewo oraz gmina Gietrzwa d. 
Gmina Stawiguda spo ród gmin wiejskich charakteryzuje si  najwy sz  atrakcyjno ci  
dla potencjalnych inwestorów, a tak e wysok  intensywno ci  ruchu turystycznego. 
Najwi cej  nowo zarejestrowanych podmiotów w przeliczeniu na 10 000 mieszka ców w 
roku 2015 odnotowano w gminie Stawiguda. 

Gmina Stawiguda po ona jest w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym O rodka 
Wojewódzkiego Olsztyn (zwanym MOF OW Olsztyn) zasi giem obejmuj cym rdze  – 
miasto  Olsztyn  oraz  stref  zewn trzn  –  gminy  bezpo rednio  z  nim  s siaduj ce:  
Barczewo, Dywity, Jonkowo, Gietrzwa d, Purda i Stawiguda. Zabudowa w obr bie strefy 
zewn trznej  MOF  jest  bardzo  zró nicowana  pod  wzgl dem  g sto ci,  wysoko ci  oraz  
sposobu zagospodarowania i u ytkowania. Obszary charakteryzuj ce si  najwi kszym 
stopniem urbanizacji oraz g sto ci  zabudowy, intensywnym ruchem budowlanym 
zlokalizowane s  w najbli szym s siedztwie Olsztyna, w obr bie miejscowo ci: Bart g, 
Dywity, Jaroty, Jonkowo, Kie liny, ugwa d, Nikielkowo, Ró nowo, Tomaszkowo i 
Wójtowo. Miejscowo ci te charakteryzuje nasilenie cech miejskich, mieszany typ 
zabudowy, przy czym dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wyst puje 
równie  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz us ugowa i produkcyjno-
przemys owa, charakterystyczna dla miast. Najwi ksza koncentracja us ug oraz produkcji 
i przemys u charakteryzuje miejscowo ci Dywity, Jonkowo oraz Stawiguda. Gmina 
Stawiguda  jest  gmin ,  w  której  mieszkania  s  najlepiej  wyposa one  w  instalacje  
sanitarne (wodoci g – 98%, ust p sp ukiwany – 97%, azienka – 96%, centralne 
ogrzewanie – 89%, gaz sieciowy – 33%). 

Polityka przestrzenna poszczególnych gmin wskazuje jednoznacznie, e planowany 
jest znacz cy przyrost terenów zurbanizowanych. Nowa zabudowa poza obszarami 
wskazanymi w studiach uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania przestrzennego i w 
(zgodnych z nimi) miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, realizowana 
jest  równie  na  podstawie  decyzji  o  warunkach  zabudowy.  Z  przeprowadzonej  analizy  
dokumentów  planistycznych  gmin  strefy  zewn trznej  MOF  wynika,  e  najwi ksze  
zainteresowanie inwestorów i mieszka ców skierowane jest na tereny zlokalizowane przy 
granicy  Olsztyna,  a  planowana  zabudowa  koncentruje  si  g ównie  przy  granicy  z  
miastem, wzd  ci gów komunikacyjnych oraz w obr bie miejscowo ci gminnych: 
Barczewko,  Kaplityny,  Maruny,  Zalesie  (gmina  Barczewo),  Dywity,  Kie liny,  Ró nowo,  
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ugwa d, Spr cowo (gmina Dywity), Gronity, Naterki, Sz bruk (gmina Gietrzwa d), 
Jonkowo, Warka y, Giedajty, Wrzesina, St kiny, Godki, Wo owno (gmina Jonkowo), 
Ostrzeszewo, Klebark Ma y, Klebark Wielki, Szcz sne, Klewki, Nowa Wie  Butryny (gmina 
Purda), Stawiguda, Dorotowo, Bart g, Ru  (gmina Stawiguda). 

Analiza poziomu aktywno ci budowlanej w strefie zewn trznej MOF w latach 2008-
2015 potwierdza cz ciowo ww. zapotrzebowania i plany. Najwi ksz  aktywno  
odnotowano  w  gminie  Stawiguda,  a  najmniejsz  w  Barczewie.  Aktywno  budowlana  
maleje wraz z oddalaniem si  od g ównych dróg oraz rdzenia MOF – Olsztyna. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-mazurskiego 
wskazano  nadrz dny  cel  polityki  przestrzennej,  do  którego  nale y  d :  ad 
przestrzenny i zrównowa ony rozwój jako podstawa kszta towania polityki przestrzennej 
województwa. Osi gni cie celu mo liwe b dzie poprzez realizacj  nast puj cych celów 
szczegó owych: D enie w gospodarowaniu przestrzeni  do uporz dkowania i harmonii 
pomi dzy  ró nymi  elementami  i  funkcjami  tej  przestrzeni  dla  ochrony  adu  
przestrzennego, jako niezb dnego wyznacznika równowa enia rozwoju. Podwy szenie 
konkurencyjno ci regionu, w szczególno ci poprzez podnoszenie innowacyjno ci i 
atrakcyjno ci jego g ównych o rodków miejskich. Poprawa jako ci wewn trznej regionu 
poprzez promowanie integracji funkcjonalnej i tworzenie warunków dla wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów wiejskich, z wykorzystaniem potencja ów wewn trznych. Poprawa 
dost pno ci terytorialnej regionu w relacjach zewn trznych i wewn trznych poprzez 
rozwijanie systemów infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej i 
telekomunikacyjnej. Zachowanie i odtwarzanie wysokiej jako ci struktur przyrodniczo-
kulturowych i krajobrazowych regionu oraz zrównowa one korzystanie z zasobów 
rodowiska, stanowi ce istotny element polityki rozwoju województwa. Zwi kszenie 

odporno ci przestrzeni województwa na zagro enie naturalne i antropogeniczne oraz 
utrat  bezpiecze stwa energetycznego, a tak e uwzgl dnienie w polityce przestrzennej 
regionu potrzeb obronnych pa stwa. 

Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy 
uwzgl dnieniu  zasad  planowania  przestrzennego,  s  przyj te  kierunki,  zasady  i  
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio 
przypisane  im  zasady  oraz  dzia ania  odnosz  si  do  g ównych  elementów  struktury  
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob  powi zanych i oddzia ywuj cych na 
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach. 

W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa przyjmuje si  g ówny 
kierunek  dla  realizacji  polityki  przestrzennej  województwa  w  odniesieniu  do  adu  
przestrzennego:  Przywrócenie  i  kszta towanie  adu  przestrzennego  jako  g ówny  cel  w  
gospodarowaniu przestrzeni  i istotny element zintegrowanej polityki zrównowa onego 
rozwoju regionu. 

Dla realizacji za onych celów polityki przestrzennej województwa, przy 
uwzgl dnieniu  zasad  planowania  przestrzennego,  s  przyj te  kierunki,  zasady  i  
dzia ania zagospodarowania przestrzennego. Sformu owane kierunki i odpowiednio 
przypisane  im  zasady  oraz  dzia ania  odnosz  si  do  g ównych  elementów  struktury  
przestrzennej województwa, wzajemnie ze sob  powi zanych i oddzia ywuj cych na 
siebie, pozostaj cych we wzajemnych wielofunkcyjnych relacjach. 

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym planem wpisuje si  w cele i  za enia planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa warmi sko – mazurskiego tj.: Wzrost atrakcyjno ci i konkurencyjno ci oraz 
budowanie  silne  pozycji  MOF  OW  Olsztyna  w  krajowej  i  europejskiej  sieci  osadniczej,  
Wspó praca  jednostek  samorz du  terytorialnego  na  rzecz  integracji  i  spójno ci  
terytorialnej  obszaru,  Kszta towanie  i  wzmacnianie  zrównowa onej  struktury  sieci  
osadniczej oraz rozwój o rodków osadniczych, Ochrona zasobów przyrodniczych i 
krajobrazu kulturowego, Rozwój gospodarczy i wzrost konkurencyjno ci; tworzenie 
warunków do rekreacji i rozwoju turystyki, Porz dkowanie ró nych elementów i funkcji 
przestrzeni oraz zachowanie harmonii mi dzy nimi jako niezb dny wyznacznik 
równowa enia rozwoju, Ochrona interesu publicznego, Usprawnienie systemu planowania 
przestrzennego, Budowanie wiadomo ci spo ecznej dotycz cej stanu adu 
przestrzennego i jego znaczenia dla jako ci ycia cz owieka, ochrona i kszta towanie 
rodowiska przyrodniczego i krajobrazu, Uwzgl dnianie w polityce przestrzennej 

wymogów ochrony rodowiska, w tym kszta towanie spójno ci terytorialnej i 
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funkcjonalnej przestrzeni przyrodniczej, Ochrona rodowiska kszta tuj cego warunki 
ycia cz owieka, Ochrona dziedzictwa kulturowego i kszta towanie to samo ci regionalnej, 

Zrównowa one i efektywne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 
tworzenie warunków sprzyjaj cych rozwojowi rolnictwa wielofunkcyjnego, Sprawnie 
funkcjonuj ce  systemy  zaopatrzenia  w  wod  w  ca ym  województwie,  Sprawnie  
funkcjonuj ce systemy utylizacji cieków w oparciu o wysokosprawne technologie w 
ca ym województwie, Zwi kszanie wytwarzania energii z OZE.  

 
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, 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. 

Program  obejmuje  10  obszarów  interwencji:  1.  Ochrona  klimatu  i  jako ci  
powietrza. 2. Zagro enia ha asem. 3. Pola elektromagnetyczne. 4. Gospodarowanie 
wodami.  5.  Gospodarka  wodno- ciekowa.  6.  Zasoby  geologiczne.  7.  Gleby.  8.  
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. 9. Zasoby przyrodnicze. 10. 
Zagro enia powa nymi awariami. 

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym planem wpisuje si  w nast puj ce obszary i kierunki interwencyjne: 

 Obszar – Ochrona klimatu i jako ci powietrza, 
o Kierunek – zmniejszanie emisji zanieczyszcze  do atmosfery. 
o Kierunek – wzrost wykorzystania OZE w bilansie energetycznym, 
o Kierunek – doskonalenie planowania przestrzennego 

(w projekcie planu ustalono, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z 
indywidualnych róde  ciep a produkuj cych energi  ze róde  odnawialnych 
takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a; 
dopuszcza si  wykorzystanie konwencjonalnych indywidualnych róde  
ciep a o technologiach spalania paliw zapewniaj cych zachowanie norm 
emisji okre lonych w przepisach odr bnych; dopuszczono równie   
realizacj  mikroinstalacji do produkcji energii ze róde  odnawialnych takich 
jak: panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane na dachach 
budynków oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w przepisach 
odr bnych,  w  tym  dotycz cych  odnawialnych  róde  energii  za  wyj tkiem  
urz dze  wykorzystuj cych  energi  wiatru  dla  których  wprowadza  si  
zakaz lokalizacji). 

 Obszar – Gospodarowania wodami, 
o Kierunek – utrzymanie dobrego stanu ilo ciowego i chemicznego wód 

podziemnych, 
o Kierunek – doskonalenie planowania przestrzennego, 

(w projekcie planu przewidziano zaopatrzenie w wod  z sieci wodoci gowej 
na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  odr bnych;  w  zakresie  cieków  
sanitarnych przewidziano ich odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej 
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na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  odr bnych;  w  zakresie  wód  
opadowych i roztopowych przewidziano ich odprowadzanie z nawierzchni 
uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi, a z powierzchni dachów odprowadzanie do gruntu 
lub zagospodarowanie w granicach w asnych dzia ki bez szkody dla gruntów 

siednich zgodnie z przepisami odr bnymi). 
 Obszar – Gospodarka wodno- ciekowa, 

o Kierunek – zaopatrzenie ludno ci w wod , 
o Kierunek – oszcz dne gospodarowania wod , 
o Kierunek – budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, 

(w projekcie planu przewidziano zaopatrzenie w wod  z sieci wodoci gowej 
na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  odr bnych;  w  zakresie  cieków  
sanitarnych przewidziano ich odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej 
na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  odr bnych;  w  zakresie  wód  
opadowych i roztopowych przewidziano ich odprowadzanie z nawierzchni 
uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z 
przepisami odr bnymi, a z powierzchni dachów odprowadzanie do gruntu 
lub zagospodarowanie w granicach w asnych dzia ki bez szkody dla gruntów 

siednich zgodnie z przepisami odr bnymi). 
 Obszar – Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

o Kierunek – minimalizacji ilo ci wytwarzanych odpadów, 
o Kierunek – unieszkodliwianie odpadów komunalnych i pozosta ych, 
o Kierunek – zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi. 

(w projekcie planu przewidziano, e gospodarowanie odpadami b dzie 
prowadzone zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami 
okre lonymi w regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie oraz 
wprowadzono zakaz unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych 
dzia ki lub terenu elementarnego). 

 
STRATEGIA ROZWOJU SPO ECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – 
MAZURSKIEGO DO ROKU 2025. 

Cel g ówny strategii Spójno  ekonomiczna, spo eczna i przestrzenna Warmii i 
Mazur z regionami Europy, przy czym: spójno  ekonomiczna oznacza wzrost 
gospodarczy umo liwiaj cy osi gni cie i utrzymanie przez województwo udzia u w asnego 
w  produkcie  krajowym  brutto  na  poziomie  co  najmniej  3%;  spójno  przestrzenna  to  

czenie  si  województwa  (formalne  i  jako ciowe)  do  g ównej  sieci  infrastruktury  
transportowej w Polsce oraz w transeuropejsk  sie  korytarzy transportowych; spójno  
spo eczna rozumiana jest jako tworzenie miejsc pracy i wzrost przedsi biorczo ci (oferta 
nowych miejsc pracy skierowana zostanie przede wszystkim do ludzi m odych z uwagi na 
ich  naturaln  aktywno ,   mobilno ,  otwarto  na  zdobywanie  nowych  kwalifikacji),  a  
tak e popraw  warunków ycia ludno ci (w szczególno ci dost pu do us ug publicznych) 
zbli aj  do standardów ycia wyst puj cych w Unii Europejskiej. 

Strategia  wskazuje,  e  problemy  dotycz ce  gospodarki,  zasobów  ludzkich  oraz  
infrastruktury i aspektów przestrzennych najbardziej widoczne s  na obszarach wiejskich, 
które jednocze nie pozbawione s  wielu atutów decyduj cych o mo liwo ciach oddolnego 
pobudzania rozwoju. Poprawa spójno ci wewn trznej województwa warmi sko – 
mazurskiego oznacza wyrównywanie dysproporcji rozwojowych we wszystkich aspektach: 
ekonomicznym, przestrzennym i spo ecznym. Dotyczy to warunków rozwoju 
przedsi biorczo ci i promocji, tworzenia nowoczesnej infrastruktury technicznej i 
warunków  do  zdobywania  wspó czesnej  wiedzy.  Ca  tych  dzia  ukierunkowana  

dzie na powstawanie miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia oraz popraw  poziomu 
ycia mieszka ców zarówno miast, jak i wsi. 

Strategia rozwoju województwa warmi sko – mazurskiego w horyzoncie 2025 r. 
wskazuje trzy priorytety, które w szerokim rozumieniu obejmuj  ca  zjawisk spo eczno 
–  gospodarczych  w cznie  z  relacjami  ze  rodowiskiem  przyrodniczym:  Priorytet  1  
Konkurencyjna gospodarka. Cele operacyjne priorytetu konkurencyjna gospodarka 
przewiduj  wzrost konkurencyjno ci poprzez podnoszenie poziomu technologiczno-
organizacyjnego oraz polepszanie jako ci produktów i us ug, w tym wspieranie transferu 
technologii i innowacji, popraw  i rozwój jako ci produkcji i us ug, rozwój odnawialnych 
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róde  energii  oraz wspieranie rozwoju le nictwa i  gospodarki  le nej,  systemu produkcji  
ywno ci wysokiej jako ci i potencja u turystycznego. Priorytet 2 Otwarte spo ecze stwo. 

Cele operacyjne priorytetu otwarte spo ecze stwo przewiduj  ró norodn  i dost pn  
edukacj  ekologiczn , zapewnienie bezpiecze stwa publicznego, wzrost atrakcyjno ci 
bazy sportowo-rekreacyjnej oraz popraw  jako ci i ochron rodowiska (utrzymanie 
dobrego  stanu  i  jako  wód,  popraw  jako ci  i  ochron  powierzchni  ziemi,  popraw  
jako ci i ochron  powietrza oraz zachowanie walorów krajobrazowych). Priorytet 3 
Nowoczesne sieci. Cele operacyjne priorytetu nowoczesne sieci przewiduj  rozwój 
komunikacji wodnej i rozwój zintegrowanego transportu publicznego w o rodkach 
miejskich, rozwój sieci no ników energii, udzia  w tworzeniu ponadregionalnych powi za  
sieciowych w zakresie kreowania wszechstronnego rozwoju obszarów le no-pojeziernych i 
ponadregionalnych produktów turystycznych oraz rozwój monitoringu rodowiska. 

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

Projekt  planu  jest  zgodny  z  za eniami  osi  priorytetowej  Nowoczesne  sieci,  
którego cel strategiczny Wzrost liczby i jako ci powi za  sieciowych zwi zany jest z 
realizacji  poni szych  zada :  dostosowana  do  potrzeb  sie  no ników  energii  –  cel  ten  
wynika z konieczno ci rozbudowy i modernizacji sieci gazowej, sieci energetycznej, sieci 
ciep owniczej i wykorzystania odnawialnych róde  energii. Jego osi gni cie wp ynie 
korzystnie na stan rodowiska przyrodniczego oraz jako ycia w regionie; poprawa 
jako ci i ochrona rodowiska – redukcja emisji zanieczyszcze  powietrza, w szczególno ci 
z niskich róde  emisji oraz poprzez stosowanie ogrzewania przyjaznego rodowisku; 
rozbudowa sieci kanalizacyjnych (w tym tak e kanalizacji deszczowej); inwestowanie w 
sieci wodoci gowe; zapobiegania powstawaniu odpadów i racjonalna gospodarka 
odpadami.  

Projekt planu poprzez ustalone zasady zagospodarowania na ca ym obszarze 
obj tym  planem  wpisuje  si  w  cele  i  za enia  Strategii  rozwoju  spo eczno  –  
gospodarczego województwa warmi sko – mazurskiego. 
 
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA WARMI SKO – MAZURSKIEGO NA LATA 
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.  
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Analizowany projekt planu jest zgodny z za eniami Planu gospodarki odpadami 
województwa (…), poniewa  przewiduje, e gospodark  odpadami nale y realizowa  
zgodnie z przepisami odr bnymi, w tym z zasadami okre lonymi w regulaminie 
utrzymania czysto ci i porz dku w gminie. Ponadto wprowadzono zakaz unieszkodliwiania 
odpadów w granicach w asnych dzia ki lub terenu elementarnego. 
 
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. Maj c  wyznaczon  wizj ,  wybrano  cele  strategiczne,  w  
ramach których wskazano cele operacyjne i kierunki dzia . 
1. Cel strategiczny: Rozwój infrastruktury w gminie. 
Cele operacyjne: Poprawa jako ci dróg wraz z infrastruktur  towarzysz . Poprawa 
jako ci infrastruktury turystycznej, sportowej. Poprawa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej, gazowej. Rozwój infrastruktury spo ecznej . Ochrona rodowiska 
2. Cel strategiczny: Rozwój gospodarczy Gminy. 
Cele operacyjne: Rozwój systemu wspieraj cego rozwój przedsi biorczo ci. Rozwój 
lokalnego przetwórstwa, produkcji ywno ci ekologicznej, agroturystyki. Promocja 
turystyczna gminy. Rozwój ekonomii spo ecznej 
3. Cel strategiczny: Rozwój spo eczny Gminy. 
Cele operacyjne: Wzrost aktywno ci spo ecznej mieszka ców. Wysokiej jako ci edukacja  
Wspieranie polityki prorodzinnej. Wsparcie osób zagro onych wykluczeniem spo ecznym. 
Wsparcie aktywizacji osób starszych. Rozwój kultury. Wspó praca z gminami w kraju i za 
granic . 
4. Cel strategiczny: Zwi kszenie bezpiecze stwa spo ecznego. 
Cele operacyjne: Zwi kszone bezpiecze stwo komunikacyjne na terenie Gminy. 
Zmniejszone zagro enie przest pczo ci . Zwi kszone bezpiecze stwo przeciwpo arowe, 
przeciwzalewowe i wodne. 

Opracowanie projektu planu wpisuje si  cel operacyjny poprawa jako ci dróg wraz 
z  infrastruktur  towarzysz ,  cel  operacyjny  rozwój  gospodarczy  gminy  oraz  cel  
operacyjny ochrona rodowiska. 
 
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 
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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. 

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 planu jest zgodny z za eniami Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Stawiguda, poniewa  przewiduje, e zaopatrzenie w ciep o b dzie 
prowadzone przy wykorzystaniu indywidualnych róde  ciep a produkuj cych energi  ze 
róde  odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a 

oraz dopuszczono realizacj  mikroinstalacji do produkcji energii ze róde  odnawialnych 
takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane na dachach budynków 
oraz pompy ciep a na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych, w tym dotycz cych 
odnawialnych róde  energii za wyj tkiem urz dze  wykorzystuj cych energi  wiatru dla 
których wprowadza si  zakaz lokalizacji. 
 
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  planu  miejscowego  jest  zgody  z  zapisami  Regulaminu (…), 
poniewa  w Paragrafie 16 ust. 13 wprowadzono zapis, e gospodark  odpadami sta ymi 
nale y  realizowa  zgodnie  z  przepisami  odr bnymi,  w  tym  z  zasadami  okre lonymi  w  
regulaminie utrzymania czysto ci i porz dku w gminie; jednocze nie wprowadzono zakaz 
unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych dzia ki lub terenu elementarnego. 
 
PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska wprowadzi a system 
oceny i zarz dzania jako ci  powietrza. Na podstawie przeprowadzanej corocznie przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony rodowiska oceny jako ci powietrza w strefach, 
dokonywana  jest  klasyfikacja  stref:  w  których  poziom  cho by  jednej  substancji  
przekracza poziom dopuszczalny powi kszony o margines tolerancji lub poziom docelowy 
(klasa  C);  w  których  poziom  cho by  jednej  substancji  mie ci  si  pomi dzy  poziomem  
dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powi kszonym o margines tolerancji (klasa 
B); w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego lub poziomu 
docelowego  (klasa  A).  Ocena  stanu  jako ci  powietrza  ma  na  celu  wyodr bnienie  stref,  
które wymagaj  podj cia stosowanych dzia  naprawczych, zmierzaj cych do poprawy 
jako ci powietrza (strefy klasy C). 

Programy ochrony powietrza, maj  na celu osi gni cie poziomów dopuszczalnych 
lub docelowych substancji w powietrzu, natomiast dzia ania okre lone w planach dzia  
krótkoterminowych, maj  na celu zmniejszenie ryzyka wyst pienia przekrocze  poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz ograniczenie 
skutków i czasu trwania zaistnia ych przekrocze . 
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Realizacja zada  wynikaj cych z wojewódzkiego Programu ochrony powietrza dla 
strefy warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u 
PM10  i  poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle  PM10  wraz  z  Planem  
dzia  krótkoterminowych ze wzgl du na ryzyko wyst pienia przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 ma na celu zmniejszenie st  substancji 
zanieczyszczaj cych w powietrzu w danej strefie do poziomów dopuszczalnych/ 
docelowych i utrzymywania ich na takim poziomie. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
py em  zawieszonym  PM10  w  2011  i  2012  roku  w  strefie  warmi sko-mazurskiej  
prowadzone  by y  w  oparciu  o  cztery  stacje  pomiaru  t a  miejskiego  znajduj ce  si  w:  
Ostródzie,  Mr gowie,  Go dapi  i  Nidzicy,  natomiast  benzo(a)pirenem  na  jednym  
stanowisku t a miejskiego w Nidzicy, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska 
w Olsztynie. Wskaza y one, e st enia py u zawieszonego PM10 o okresie u redniania 
wyników 24h przekroczy y poziom dopuszczalny (50 g/m3) w Nidzicy o 18,6%. 

Emisja  py u  zawieszonego  PM10  z  obszaru  strefy  warmi sko-mazurskiej  zosta a  
zinwentaryzowana na poziomie ponad 24 tys.  Mg (ton),  z  czego 49,8% stanowi emisja 
powierzchniowa zwi zana z ogrzewaniem indywidualnym lokali mieszkalnych, 29,0% 
emisja  liniowa,  z  emisji  z  rolnictwa  15,2%,  a  najmniejszy  jest  udzia  emisji  punktowej  
stanowi cej 3,7% emisji ca kowitej PM10. Emisja nap ywowa (py  PM10 emitowany poza 
stref )  py u zawieszonego PM10 dla strefy warmi sko-mazurskiej  wynosi  ponad 32 tys.  
Mg, z czego zdecydowanie najwi kszy udzia  ma tzw. „emisja niska” zwi zana z 
indywidualnym sposobem ogrzewania (61%) w miejscowo ciach le cych w pasie 30 km 
wokó  strefy, w tym tak e w Rosji i na Litwie. Emisja B(a)P z obszaru strefy warmi sko-
mazurskiej zosta a zinwentaryzowana na poziomie prawie 2 tys. kg, z czego a  91,7% 
stanowi emisja powierzchniowa zwi zana z ogrzewaniem indywidualnym lokali 
mieszkalnych,  7,3%  emisja  liniowa,  a  najmniejszy  jest  udzia  emisji  punktowej  
stanowi cej 1% emisji ca kowitej B(a)P. Emisja nap ywowa B(a)P dla strefy warmi sko-
mazurskiej wynosi oko o 2,3 tys. kg, z czego zdecydowanie najwi kszy udzia  ma tzw. 
„emisja  niska”  zwi zana  z  indywidualnym  sposobem  ogrzewania  (88,8%)  w  
miejscowo ciach le cych w pasie 30 km wokó  strefy. St enia py u zawieszonego PM10 
o  okresie  u redniania  wyników  24h  pochodz ce  z  cznej  emisji  na  obszarze  strefy  
warmi sko-mazurskiej osi gaj  warto ci od 16,5 g/m3 do  65,3  g/m3, dochodz c do 
130,6% poziomu dopuszczalnego. Ni sze st enia wyst puj  we wschodniej cz ci strefy 
na  obszarach  poza  miejskich.  Poziom  dopuszczalny  py u  zawieszonego  PM10  o  okresie  

redniania  wyników  24h  zosta  przekroczony  w  nast puj cych  miastach:  Olecko,  E k,  
Ostróda,  Nidzica,  Szczytno,  Pisz,  Pas k,  Dzia dowo,  Nowe  Miasto  Lubawskie.  St enia  
rednie  roczne  py u  zawieszonego  PM10 pochodz ce  z  cznej  emisji  wszystkich  typów,  

na terenie strefy warmi sko-mazurskiej, osi gaj  warto ci w przedziale od 9,6 g/m3 do 
33,1 g/m3. W adnym punkcie obszaru nie zosta  przekroczony poziom dopuszczalny 
(40 g/m3) py u zawieszonego PM10 o okresie u redniania rok kalendarzowy. W 
st eniach ca kowitych py u zawieszonego PM10 o okresie u redniania wyników 24h na 
wi kszej cz ci strefy warmi sko-mazurskiej przewa a udzia  emisji nap ywowej. 
Natomiast w obszarach przekrocze  poziomu dopuszczalnego py u zawieszonego PM10 
przewa a emisja powierzchniowa. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy zaproponowano w Programie dzia ania 
kierunkowe oraz dzia ania naprawcze. Dzia ania kierunkowe s  to dzia ania maj ce wp yw 
na obni enie emisji py u zawieszonego PM10 i B(a)P b ce przyk adem dobrej praktyki 
w zagospodarowaniu przestrzennym, dzia alno ci gospodarczej oraz yciu codziennym 
spo ecze stwa,  które  w  miar  mo liwo ci  technicznych  i  ekonomicznych  powinny  by  
wdra ane do codziennego ycia. S  one skierowane zarówno do w adz samorz dowych, 
jak  i  do  obywateli.  W  celu  redukcji  st  py u  zawieszonego  PM10  oraz  B(a)P  
wyznaczono dzia ania naprawcze skierowane na redukcj  emisji pochodz cej przede 
wszystkim  z  ogrzewania  indywidualnego,  które  nale y  podj  w  strefie  warmi sko-
mazurskiej, a przede wszystkim w miastach Olecko, E k, Ostróda, Nidzica, Szczytno, Pisz, 
Pas k, Dzia dowo, Nowe Miasto Lubawskie. Dodatkowymi dzia aniami b  te 
skierowane na obni enie emisji z komunikacji. 

Poza obszarami zabudowanymi w strefie warmi sko-mazurskiej przewa aj cym 
ród em zanieczyszcze  py em zawieszonym PM10 i B(a)P jest nap yw. Obni enie emisji z 

nap ywu mo liwe b dzie poprzez realizacj  dzia  naprawczych proponowanych w 
Programach Ochrony Powietrza dla stref o ciennych, w których realizowane s  programy 



PROGNOZA ODDZIA YWANIA NA RODOWISKO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W OBR BIE MAJDY GMINA STAWIGUDA PO ONYCH PRZY ULICACH JAKUBA, KRZYSZTOFA I KAMILA 

 

19 

ochrony powietrza, czyli: pomorskiej, mazowieckiej i podlaskiej oraz w innych 
województwach w Polsce. A tak e poprzez realizacj  dzia  w uchwalonych Programach 
Ochrony Powietrza dla miast: Olsztyn i Elbl g. W miastach strefy warmi sko-mazurskiej 

ównym ród em ww. zanieczyszcze  jest lokalna emisja powierzchniowa, czyli emisja 
pochodz ca z indywidualnego ogrzewania paliwem sta ym lokali mieszkalnych i 
us ugowych. 

Emisja komunikacyjna nie jest istotnym ród em py ów w strefie warmi sko-
mazurskiej, jednak ze wzgl du na stale rosn ce nat enie ruchu jest to ten rodzaj emisji, 
którego  znaczenie  b dzie  si  zwi ksza o.  St d  konieczne  jest  wdra anie  wielu  dzia ,  
aby st enia z komunikacji mala y, a nie ros y.  

Dzia ania naprawcze zapisane w harmonogramie rzeczowo-finansowym to: 
Obni enie emisji z ogrzewania indywidualnego – Pod czenie do miejskiej sieci 
ciep owniczej lub wymiana na ogrzewanie gazowe, elektryczne, piece retortowe 
(ewentualnie pompy ciep a oraz kolektory s oneczne) mieszka  i domów ogrzewanych 
indywidualnie (g ównie piecami w glowymi) w zabudowie wielorodzinnej oraz 
jednorodzinnej w Olecku, E ku, Ostródzie, Nidzicy, Szczytnie, Piszu, Pas ku, Dzia dowie, 
Nowym Mie cie Lubawskim ok. 262 tys. m2 ( cznie dla wszystkich miast) powierzchni 

ytkowej oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych. Modernizacja i remonty 
dróg  -  Modernizacja  i  remonty  dróg  na  terenie  strefy  warmi sko-mazurskiej,  w  tym  
szczególnie likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. Czyszczenie ulic - 
Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesie  (z cz stotliwo ci  najlepiej 2 razy w 
miesi cu) w miastach Olecko, E k, Ostróda, Nidzica, Szczytno, Pisz, Pas k, Dzia dowo: 

ówne ulice miasta, ulice drugorz dne po okresie zimowym. Zakup nowoczesnych 
polewaczko-zamiatarek mechanicznych (je eli jest to niezb dne) w celu zwi kszenia 
efektywno ci czyszczenia ulic. Rozwój systemu cie ek rowerowych i infrastruktury 
rowerowej w tym w pierwszym rz dzie: Budowa odcinków dróg rowerowych 
pozwalaj cych na po czenie w jeden ci g dróg ju  istniej cych, szczególnie w centrach 
miast; Budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobli u 
kluczowych celów podró y (szko y, urz dy administracji lokalnej i pa stwowej, obiekty 
kultury),  a  tak e  w  pobli u  w ów  przesiadkowych  komunikacji  zbiorowej;  Prawid owa  
organizacja ruchu na styku ruch rowerowy – ruch samochodowy, pozwalaj ca na 
bezpieczne korzystanie z roweru; Wyznaczanie pasów, kontrpasów i luz dla rowerów na 
jezdniach; Promocja u ywania rowerów. Edukacja ekologiczna. Akcje edukacyjne maj ce 
na celu u wiadamianie spo ecze stwa w zakresie: korzy ci jakie niesie dla rodowiska 
korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów 
transportu (rower, poruszanie si  pieszo); szkodliwo ci spalania odpadów w paleniskach 
domowych; korzy ci p yn cych z pod czenia do scentralizowanych róde  ciep a; 
termomodernizacji; promocji nowoczesnych niskoemisyjnych róde  ciep a i inne; 
promocji OZE. Zwi kszanie udzia u zieleni w przestrzeni miast - szczególnie poprzez: 
wprowadzanie nowych obszarów zieleni wzd  szlaków komunikacyjnych; nasadzenia 
krzewów na istniej cych skwerach, ziele cach; rewitalizacj  istniej cej zieleni. Zapisy w 
planach zagospodarowania przestrzennego - Stosowanie odpowiednich zapisów, 
umo liwiaj cych ograniczenie emisji py u zawieszonego PM10 oraz B(a)P, w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego dotycz cych np. uk adu zabudowy 
zapewniaj cego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej (szczególnie 
wzd  ci gów komunikacyjnych), zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz 
ustalenia zakazu stosowania paliw sta ych, w obr bie projektowanej zabudowy (w 
przypadku stosowania indywidualnych systemów grzewczych), reorganizacji uk adu 
komunikacyjnego oraz wprowadzeniu stref ograniczonego ruchu samochodowego w 
cis ym  centrum  miast,  konieczno ci  budowy  cie ek  rowerowych  lub  ci gów  pieszo-

rowerowych wzd  nowo budowanych dróg. Wzrost efektywno ci energetycznej gmin – 
Systematyczna wymiana starych, niskosprawnych kot ów, w których spalane jest paliwo 
sta e (w giel) na nowoczesne kot y wysokiej sprawno ci (retortowe lub gazowe) lub 

czanie budynków (prywatnych, u yteczno ci publicznej, warsztatów, zak adów 
us ugowych, zak adów przemys owych) do istniej cych sieci ciep owniczych oraz 
termomodernizacja budynków, w celu zwi kszenia ich efektywno ci energetycznej. 
Pod czenie  do  sieci  ciep owniczej  -  Pod czenie  do  sieci  ciep owniczej  zak adów  
przemys owych, rzemie lniczych i us ugowych oraz spó ek miejskich (likwidacja 
ogrzewania w glowego). Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energi  
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ciepln  – Rozbudowa i modernizacja centralnych systemów zaopatrywania w energi  
ciepln . 

Analizowany projekt planu poprzez ustalone zasady kszta towania zabudowy oraz 
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej wpisuje 
si  w Dzia ania naprawcze zapisane w Programie  ochrony  powietrza  dla  strefy  
warmi sko-mazurskiej ze wzgl du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego py u PM10 i 
poziomu  docelowego  benzo(a)pirenu  zawartego  w  pyle  PM10  wraz  z  Planem  dzia  
krótkoterminowych  ze  wzgl du  na  ryzyko  wyst pienia  przekroczenia  poziomu  
dopuszczalnego py u zawieszonego PM10.  
 
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA POWIATU OLSZTY SKIEGO DO ROKU 2020. 

Nadrz dnym celem Programu Ochrony rodowiska Powiatu Olszty skiego do 2020 
jest d ugotrwa y, zrównowa ony rozwój powiatu, w którym kwestie ochrony rodowiska 

 rozwa ane na równi z kwestiami rozwoju spo ecznego i gospodarczego. 
W oparciu o diagnoz  stanu rodowiska powiatu olszty skiego, zdefiniowane 

zagro enia i problemy oraz maj c na uwadze oczekiwane pozytywne zmiany w ochronie 
rodowiska, zaproponowano cele i kierunki interwencji Programu (…) dla poszczególnych 

obszarów interwencji: 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;  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; pola 
elektromagnetyczne - cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na 
poziomach nieprzekraczaj cych warto ci dopuszczalnych; 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; 
gospodarka wodno- ciekowa - cel: poprawa jako ci wody powierzchniowej i podziemnej; 
zasoby geologiczne - cel: ograniczenie presji wywieranej na rodowisko podczas 
prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kapalin; rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych; gleby - cele: dobra jako  gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów 
zdegradowanych; gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - cele: 
ograniczenie ilo ci odpadów komunalnych przekazywanych do sk adowania; ograniczenie 
negatywnego oddzia ywania odpadów na rodowisko; zasoby przyrodnicze - cel: 
zachowanie ró norodno ci biologicznej; zagro enie powa nymi awariami - cel: 
utrzymanie  stanu  bez  incydentów  o  znamionach  powa nej  awarii  oraz  minimalizacja  
skutków  w  przypadku  wyst pienia  awarii;  edukacja  -  cel:  wiadome  ekologicznie  
spo ecze stwo; monitoring rodowiska - cel: zapewnienie wiarygodnych informacji o 
stanie rodowiska. 

Uchwalenie  analizowanego  projektu  planu  wpisuje  si  w  w/w  cele  i  kierunku  
interwencji, a tak e pozwala na dobrze zaplanowany rozwój gminy Stawiguda w oparciu 
o istniej ce walory rodowiskowe, z jednoczesn  ochron  najbardziej warto ciowych 
komponentów rodowiska.  
 
UCHWA A 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. WOJ. WARM.-MAZ. 2017 POZ. 2465). 

Teren obj ty projektem planu po ony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Doliny Pas ki, na którym zastosowanie maj  przepisy 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. 

Zgodnie  z  przepisami  w/w  uchwa y  na  Obszarze  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  
Pas ki obowi zuj  ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów le nych Obszaru, 
ustalenia dotycz ce czynnej ochrony niele nych ekosystemów l dowych Obszaru, 
ustalenia dotycz ce czynnej ochrony ekosystemów wodnych Obszaru. 

W poni szej tabeli zestawiono wykaz zakazów wprowadzonych przepisami uchwa y 
oraz  wyja niono  w  jaki  sposób  zosta y  one  uwzgl dnione  w  projekcie  planu.  Poni sze  
zakazy nie dotycz : 
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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. 
 

Lp. Zakazy obowi zuj ce na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Ustalenia projektu planu 

1 Zakaz zabijania dziko wyst puj cych zwierz t, niszczenia 
ich nor, l gowisk, 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 . 

W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 1  wprowadzono 
zapis, e teren planu po ony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, w którym 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego 
krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od 
zakazów.  
W projekcie planu wyznaczono tereny zielni naturalnej i 
tereny lasów w obr bie których mog  wyst powa  
potencjalne miejsca bytowania zwierz t.   

2 Zakaz 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. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 3 zakaz nie dotyczy: 
1) realizacji przedsi wzi  mog cych znacz co 
oddzia ywa  na rodowisko, dla których przeprowadzona 
ocena oddzia ywania na rodowisko wykaza a brak 
negatywnego wp ywu na ochron  przyrody i ochron  
krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu; 
2) realizacji przedsi wzi  mog cych potencjalnie 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko, dla których 
regionalny dyrektor ochrony rodowiska stwierdzi  brak 
konieczno ci przeprowadzenia oceny oddzia ywania na 
rodowisko. 

W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 1  wprowadzono 
zapis, e teren planu po ony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, w którym 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego 
krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od 
zakazów.  
W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 2 wprowadzono 
zapis, e ustala si  zakaz lokalizacji przedsi wzi  
zaliczanych do mog cych znacz co oddzia ywa  na 
rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska, 

z wyj tkiem inwestycji celu publicznego. 
 

3 Zakaz 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. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 4 zakaz nie dotyczy usuni cia drzewa 
lub krzewu w obr bie zadrzewienia, nale cych do 
gatunków obcych, okre lonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 120 ust. 2f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 5 zakaz: 
1) nie dotyczy terenów przeznaczonych pod zabudow  w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
obowi zuj cych:  
a) w dacie orzekania w przedmiocie wydania: decyzji o 
rodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu 

na budow , a tak e innych decyzji - je eli s  one 
wymagane dla realizacji danego przedsi wzi cia na 
podstawie przepisów powszechnie obowi zuj cego prawa,  
b) w dacie realizacji przedsi wzi cia - je eli dla danego 
przedsi wzi cia przepisy powszechnie obowi zuj cego 
prawa nie przewiduj  obowi zku uzyskania decyzji, o 
których mowa w lit. a;  
2) nie ma zastosowania do zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, w zakresie terenów 
przeznaczonych w tych planach pod zabudow ;  
3) nie dotyczy realizacji inwestycji na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy, któr  wydano po uzgodnieniu z 

ciwym organem ochrony przyrody. 

W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 1  wprowadzono 
zapis, e teren planu po ony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, w którym 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego 
krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od 
zakazów. 
W granicach obszaru obj tego opracowaniem nie wyst puj  
zadrzewienia zakwalifikowane do wskazanych grup. 
 
 

4 Zakaz 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. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 4 zakaz nie dotyczy: 
1) z  kopalin udokumentowanych przez Skarb Pa stwa 
do dnia 6 grudnia 2008 r., tj. dnia wej cia w ycie 
Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 

Na obszarze obj tym projektem planu nie wyst puj  
zewidencjonowane z a kopalin, a tak e nie planuje si  
wydobywania do celów gospodarczych ska , torfu ani 
skamienia ci, w tym kopalnych szcz tków ro lin i zwierz t, 
a tak e minera ów i bursztynu. 
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Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632), których 
dokumentacje zosta y zatwierdzone lub przyj te przez 

ciwy organ administracji geologicznej; 
 2) z  kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o 
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczaj cym 20 
000 m3/rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie, udzielonych do dnia 6 grudnia 2008 r., tj. 
dnia wej cia w ycie Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632). 

5 Zakaz 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. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 4 zakaz nie dotyczy: 
1) z  kopalin udokumentowanych przez Skarb Pa stwa 
do dnia 6 grudnia 2008 r., tj. dnia wej cia w ycie 
Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632), których 
dokumentacje zosta y zatwierdzone lub przyj te przez 

ciwy organ administracji geologicznej; 
 2) z  kopalin udokumentowanych na potrzeby lokalne o 
powierzchni do 2 ha i wydobyciu nie przekraczaj cym 20 
000 m3/rok na podstawie koncesji na poszukiwanie i 
rozpoznawanie, udzielonych do dnia 6 grudnia 2008 r., tj. 
dnia wej cia w ycie Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632). 

W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 1  wprowadzono 
zapis, e teren planu po ony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, w którym 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego 
krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od 
zakazów.  
Ponadto ustaleniach szczegó owych dla wydzielonych 
terenów elementarnych na których przewiduje si  mo liwo  
lokalizacji zabudowy wprowadzono zapis, e projekt 
zagospodarowania dzia ki nale y dostosowa  do istniej cej 
rze by terenu. 
 

6 Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli 
 innym celom ni  ochrona przyrody lub 

zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych i le nych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka. 

W ustaleniach projektu planu w § 8 ust. 1  wprowadzono 
zapis, e teren planu po ony jest w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, w którym 
obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego 
krajobrazu, w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od 
zakazów. 
Ponadto w § 8 ust. 5  wprowadzono zapis, e ze wzgl du na  
wyst powanie w granicach planu urz dze  melioracyjnych 
ustala si : planowan  zabudow  oraz zagospodarowanie 
terenu nale y projektowa  i realizowa  z zachowaniem 
istniej cych urz dze  melioracyjnych; w przypadku 
wyst pienia kolizji projektowanej oraz realizowanej 
zabudowy i zagospodarowania terenu z istniej cymi 
urz dzeniami melioracyjnymi nale y je przebudowa  na 
zasadach okre lonych w przepisach odr bnych. 
Wprowadzono równie  zapis w zakresie odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych nakazuj ce ich odprowadzanie z 
powierzchni dachów do gruntu lub zagospodarowanie w 
granicach w asnych dzia ki bez szkody dla gruntów 

siednich zgodnie z przepisami odr bnymi. 

7 Zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-b otnych. 

W granicach obszaru opracowania wyst puje obni enie 
terenowe, które mo e by  okresowo podmok e, dlatego te   
zosta o wydzielone jako tereny zielni naturalnej (ZN.04). 

8 Zakaz 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. 
 
Zgodnie z § 5 ust. 7 zakaz nie dotyczy: 
1) innych ni  rzeki cieków naturalnych w rozumieniu art. 
9 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 
2) terenów rekreacji w formie bulwarów, parków, 
terenów zieleni wraz z infrastruktur  techniczn  i 
obiektami ma ej architektury po onych w granicach 
administracyjnych miast; 

Obszar obj ty opracowaniem po ony jest w odleg ci  
ok. 220 m od jeziora Wulpi skiego. 
Ponadto analizowany obszar po ony jest w granicach  
zwartej zabudowy miast i wsi okre lonych w obowi zuj cym 
studium uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stawiguda. 
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3) obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach 
okre lonych w obowi zuj cych studiach uwarunkowa  i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, a w 
przypadku obszarów, dla których obowi zuje studium 
uwarunkowa  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, które uchwalono przed dniem 8 sierpnia 
2015 r., tj. przed dniem wej cia w ycie Uchwa y  
Nr VIII/208/15 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie 
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Pas ki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 2749) i 
w którym nie okre lono granic zwartej zabudowy miasta 
lub wsi, równie  obszarów wskazanych w obowi zuj cym 
studium jako tereny zabudowane;  
4) uzupe nie  zabudowy pod warunkiem nie 
zmniejszania odleg ci zabudowy od brzegów wód 
ustalonej w odniesieniu do zabudowy wyst puj cej na 
przylegaj cych dzia kach budowlanych; 
5) budowy obiektów budowlanych w granicach 
zabudowanej budynkiem dzia ki budowlanej w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod 
warunkiem nie zmniejszania dotychczasowej odleg ci 
zabudowy od brzegów wód ustalonej w odniesieniu do 
zabudowy: 

  a) na tej dzia ce, albo  
b) na dzia ce przylegaj cej w przypadku, gdy odleg  
zabudowy od brzegów wód na tej dzia ce jest mniejsza 
ni  odleg  zabudowy od brzegów wód na dzia ce, na 
której budowany jest obiekt budowlany; 
6) siedlisk rolniczych - w zakresie uzupe nienia 
istniej cej zabudowy zagrodowej o obiekty s ce do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, w tym obiekty 

ce agroturystyce, pod warunkiem nie zmniejszania 
dotychczasowej odleg ci zabudowy od brzegów wód; 
7) lokalizowania obiektów budowlanych niezb dnych do 
pe nienia funkcji pla , k pielisk i przystani na 
wyznaczanych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego terenach dost pu do 
wód publicznych oraz realizacji infrastruktury technicznej 
na potrzeby tych terenów; 
8) lokalizowania cie ek rowerowych, ci gów pieszych 
oraz infrastruktury technicznej i obiektów ma ej 
architektury s cych utrzymaniu porz dku; 
9) ustale  miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obowi zuj cych: 
a) w dniu wej cia w ycie niniejszej uchwa y, lub  
b) w dniu 8 sierpnia 2015 r., tj. w dniu wej cia w ycie 
Uchwa y Nr VIII/208/15 Sejmiku Województwa 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w 
sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Pas ki (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2015 r. poz. 
2749), lub  
c) w dniu 6 grudnia 2008 r., tj. w dniu wej cia w ycie 
Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki (Dz. Urz. 
Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632); 
10) realizacji inwestycji na podstawie decyzji o 
warunkach zabudowy, któr  wydano po uzgodnieniu z 

ciwym organem ochrony przyrody i która sta a si  
ostateczna przed dniem 6 grudnia 2008 r., tj. przed 
dniem wej cia w ycie Rozporz dzenia Nr 147 Wojewody 
Warmi sko-Mazurskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w 
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 179, poz. 2632). 
 
Zakaz o którym mowa w lit. b) nie dotyczy zbiorników 
wodnych o powierzchni do 0,5 ha:  
1) wykonanych na podstawie pozwolenia 
wodnoprawnego, lub  
2) dla których wydano decyzj  o legalizacji urz dzenia 
wodnego. 

 
 
W nawi zaniu do Rozstrzygni cia Nadzorczego Nr PN.4131.256.2017 Wojewody 

Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  2  pa dziernika  2017  r.  (Dz.  Urz d.  Woj.  Warm.-Maz.  z  
2017 r.  poz.  3831) w omawianym projekcie planu w § 8 ust.  1 wprowadzono zapis,  e 
teren obj ty planem po ony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny 
Pas ki, na którym obowi zuj  przepisy w sprawie w/w obszaru chronionego krajobrazu, 
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w tym w szczególno ci zakazy i odst pstwa od zakazów. Zgodnie z w/w rozstrzygni ciem 
w projekcie planu nie powielano zakazów wprowadzonych przepisami uchwa y dot. ochk. 
W rozstrzygni ciu wskazano bowiem, e regulowanie w akcie prawa miejscowego kwestii 
uregulowanych ju  w innych aktach normatywnych powszechnie obowi zuj cych, stanowi 
naruszenie prawa, gdy  dzia anie to jest sprzeczne z przyj  zasad  tworzenia aktów 
prawa miejscowego na podstawie i w granicach prawa. Powtórzenie obowi zuj cych ju  
regulacji lub ich modyfikacja w akcie prawa miejscowego jest niedopuszczalne, gdy  
trzeba  si  liczy  z  tym,  e  powtórzony  przepis  b dzie  interpretowany  w  kontek cie  
uchwa y, w której go powtórzono, co mo e prowadzi  do ca kowitej lub cz ciowej 
zmiany  intencji  prawodawcy.  Maj c  powy sze  na  uwadze,  w  uchwale  analizowanego  
projektu planu nie przepisywano wybranych zakazów ustanowionych w granicach 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki. W ocenie organu nadzoru (Wojewody), 
wskazanie w uchwale jedynie cz ci zakazów wynikaj cych z uchwa y Sejmiku 
Województwa  Warmi sko-Mazurskiego,  mo e  sugerowa ,  e  tylko  one  maj  
zastosowanie na terenie obj tym planem. 
 

Przy sporz dzaniu niniejszego opracowania uwzgl dniono przepisy odr bne 
dotycz ce ochrony rodowiska, ochrony przyrody, planowania i zagospodarowania 
przestrzennego, ochrony dóbr kultury, budownictwa itp. 

 
 

2. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ DZANIU PROGNOZY 
 

Szkielet  metodyki  prognozy wyznaczony jest  przez ustaw  z dnia 3 pa dziernika 
2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 
ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.  Zgodnie  z  ustaw  
dokonuje si  oceny wp ywu ustale  projektu planu na poszczególne komponenty 
rodowiska oraz uwzgl dnia zale no ci pomi dzy jego poszczególnymi elementami.  

W  trakcie  pracy  przyjmuje  si ,  e  przyj te  zapisy  projektu  planu  zostan  w  pe ni  
zrealizowane. Oznacza to z jednej strony maksymalizacj  oddzia ywa  powsta ych na 
skutek realizacji projektu planu – tych negatywnych i pozytywnych, a z drugiej realizacj  
wszystkich ustale  dotycz cych ochrony rodowiska. Ocena mo liwo ci wyst pienia 
danych skutków dokonywana jest na podstawie aktualnego stanu rodowiska i 
planowanych zmian w zagospodarowaniu. Proponowane formy u ytkowania determinuj , 
bowiem  si  oraz  skal  oddzia ywania  na  rodowisko.  Istotnym  jest  przeprowadzenie  
analizy wp ywów rodowiskowych, wywo anych realizacj  ustale  projektu planu, na 
tereny  znajduj ce  si  w  granicach  opracowania  oraz  jego  otoczenie,  ze  szczególnym  
uwzgl dnieniem wszystkich form ochrony przyrody. Ko cowym etapem opracowania jest 
sformu owanie wniosków i ustalenie ewentualnych zmian, których wprowadzenie do 
projektu planu mo e skutkowa  zmniejszeniem presji. 

Z  uwagi  na  fakt,  e  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  stanowi  
zespó  zasad  i  wytycznych  do  zagospodarowania  przestrzeni  (nie  stanowi  natomiast  
pe nego i docelowego obrazu poszczególnych inwestycji) w prognozie dokonuje si  
przede wszystkim diagnozy prawdopodobnych, g ównych zmian w rodowisku, opieraj c 
si  na analogii zachodz cych przeobra  w rodowisku. Przewidzenie wszystkich 
skutków  realizacji  projektu  planu  jest  w  praktyce  niemo liwe.  Mo na  natomiast  z  
przybli eniem wskaza  si  oddzia ywania zaproponowanych rozwi za  przestrzennych w 
odniesieniu do poszczególnych terenów funkcjonalnych. Wskazanie to opiera si  g ównie 
na  sile  presji  zaproponowanej,  lub  ju  istniej cej  i  usankcjonowanej  przez  plan,  formy  

ytkowania terenu. 
Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano 

nast puj ce metody prognozowania: badania terenowe, analizy dost pnych materia ów 
kartograficznych, analizy literatury i dost pnych materia ów ród owych oraz analizy 
dokumentacji fotograficznych. Podczas bada  inwentaryzacyjnych pod k tem 
wyst powania gatunków zwierz t szczególn  uwag  zwracano na wyst powanie 
schronie  i miejsc l gowych. Identyfikacji gatunków flory dokonano in situ, na podstawie 
cech morfologicznych. Pisowni  polsk  i aci sk  nazw gatunkowych ro lin naczyniowych 
podano wed ug Flovering plants and pteridophytes of Poland a checklist Z. Mirka i in. 
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3. PROPOZYCJE DOTYCZ CE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIE  PROJEKTU PLANU ORAZ CZ STOTLIWO CI JEJ PRZEPROWADZANIA  

 
Skutki realizacji postanowie  planu podlega  b  bie cym pomiarom, ocenom 

oraz  analizom  wp ywu  na  rodowisko  wielu  czynników,  prowadzonym  w  ramach  
Pa stwowego Monitoringu rodowiska przez zobligowane do tego instytucje i s by 
stosownie  do  art.  10  ust.  2  Dyrektywy  2001/42/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady   
z  dnia 27 czerwca 2001 r.  w sprawie oceny wp ywu niektórych planów i  programów na 
rodowisko dla monitoringu znacz cego wp ywu na rodowisko realizacji. Monitoring 

stanu  rodowiska  powinien  by  koordynowany  przez  organy  Inspekcji  Ochrony  
rodowiska, a sie  pomiarowa stanu rodowiska powinna by  prowadzona g ównie przez 

organy Inspekcji Ochrony rodowiska oraz Inspekcji Sanitarnej. 
Metod  analizy i oceny skutków realizacji postanowie  projektu planu jest m.in. 

ocena  aktualno ci  studiów  i  planów,  sporz dzana  przez  wójta  gminy  wynikaj ca  z  
zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  Ocen  aktualno ci  studium  i  planów  sporz dza  si  co  najmniej  raz  w  
czasie trwania kadencji rady, a co za tym idzie z t  sam  cz stotliwo ci  konieczne jest 
przeprowadzenie  analizy  i  oceny  wp ywów  realizacji  na  rodowisko  przyrodnicze,  
kulturowe i ludzi. W trakcie wykonywania takiej analizy szczególn  uwag  nale y zwróci  
na  stopie  realizacji  zapisów  planu  z  zakresu  infrastruktury,  w  tym  g ównie  sieci  
wodoci gowej i kanalizacyjnej, której budowa lub rozbudowa przyczynia si  do 
polepszania stanu rodowiska wodno-gruntowego. 

 
 

4. INFORMACJE O MO LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIA YWANIU NA RODOWISKO 
 

Z uwagi na skal  opracowania oraz po enie terenu w odleg ci oko o 70 km na 
po udnie  od  pó nocnej  granicy  kraju  w  wyniku  realizacji  ustale  projektu  planu  nie  
prognozuje si  mo liwo ci wyst pienia transgranicznych oddzia ywa  na rodowisko. 

 
 

5. ISTNIEJ CY STAN RODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY JEGO STANU W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU PLANU 

 
5.1. 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  ponad 22,2 ha.  

Zgodnie z podzia em fizyczno – geograficznym Polski [Kondracki 1988] obszar 
obj ty  prognoz  znajduje  si  w  obr bie  nast puj cych  jednostek:  Prowincji  –  Nizin  
Wschodnioba tycko – Bia oruskich; Podprowincji – Pojezierza Wschodnioba tyckiego; 
Makroregionu – Pojezierza Mazurskiego; Mezoregionu – Pojezierza Olszty skiego. 

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] obszar opracowania nale y 
do: Prowincji – Europejsko-Zachodniosyberyjskiej Palearktyki; Krainy – 
Po udniowoba tyckiej; Dzielnicy – Ba tyckiej. 

Teren  obj ty  planem  obejmuje  powierzchni  ok.  9,6  ha  po on  w  obr bie  
geodezyjnym Majdy gmina Stawiguda. Od wschodu granic  terenu wyznacza ulica 
Jakuba, a od pó nocy i po udnia ulica Kamila; od strony zachodniej nie ma wyra nych 
granic – przebiegaj  one pomi dzy zadrzewieniami kompleksu le nego oraz terenami 
nieu ytkowanymi. 

Teren obj ty opracowaniem jest cz ciowo zabudowany i zagospodarowany; 
zlokalizowane s  tam budynki mieszkaniowe jednorodzinne oraz urz dzone s  ci gi 
komunikacyjne. Pozosta a cz  terenu jest niezagospodarowana i poro ni ta ro linno ci  
trawiast  oraz miejscami samosiewami drzew i krzewów. W zakresie komunikacji obszar 
obs ugiwany jest istniej cymi drogami gminnymi: ulicami Jakuba,  Kamila i Krzysztofa. 
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Zgodnie  z  wypisem  z  ewidencji  gruntów  w  cz ci  zachodniej  terenu  wyst puj  grunty  
sklasyfikowane jako LsV; na pozosta ym terenie wyst puj  grunty sklasyfikowane jako 
PsIV,  PsV,  PsVI,  RV,  RIVb,  RV,  B,  N,  dr.   Teren  jest  wyposa ony  w  sieci  infrastruktury  
technicznej tj. sie  wodoci gow , sie  kanalizacji sanitarnej, sie  elektroenergetyczn .  

W s siedztwie obszaru zlokalizowane s  budynki mieszkaniowe jednorodzinne, a 
tak e grunty u ytkowane rolniczo obecnie od ogowane i kompleksy le ne.  

W  cz ci  po udniowej  obszaru  znajduje  si  obni enie  terenowe,  które  mo e  by  
okresowo podmok e w zwi zku ze sp ywem wód z okolicznych terenów. 

Lasy wyst puj ce w granicach terenu sklasyfikowane s  jako bór mieszany wie y 
w którym dominuje sosna zwyczajna. Na terenie obj tym opracowaniem wyst puj  m.in. 
nast puj ce gatunki ro lin.: babka lancetowata, malina kamionka, szczawik zaj czy, 
poziomka pospolita, konwalia majowa, tomka wonna, leszczyna, trzmielina, jarz bina, 

b, buk zwyczajny, wierk pospolity, brzoza brodawkowata, bluszczyk kurdybanek, 
bniec bia y, chmiel zwyczajny, farbownik lekarski, glistnik jaskó cze ziele, gwiazdnica 
trawiasta, jaskier roz ogowy, koniczyna kowa, koz ek lekarski, rdest ptasi, wiechlina 

kowa, topola osika, g óg, a ycza. 
Na terenie obj tym projektem planu i w bezpo redniej okolicy wyst puj  

nast puj ce gatunki fauny: zi ba, sroka zwyczajna, kuku ka zwyczajna, pliszka siwa, 
rudzik, pe zacz, bogatka, wiewiórka. 

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

Obszar obj ty opracowaniem po ony jest rejonie wodnym Dolnej Wis y, w 
Obszarze Dorzecza Wis y dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wis y (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911). Obszar opracowania po ony jest 
w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych PLGW200019, dla której ocena zagro enia 
nieosi gni cia dobrego stanu ilo ciowego i jako ciowego jako niezagro ona. Obszar le y 
w zasi gu naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych PLRW20001856299 Gi wa z 
jeziora  wi tajno,  Wulpi skie,  Gi wa.  Aktualny  stan  JCW  okre lany  jest  jako  dobry,  a  
ocena nieosi gni cia celów rodowiskowych jako niezagro ona. Celem rodowiskowym 
jednolitej cz  wód powierzchniowych jest dobry stan ilo ciowy i dobry stan chemiczny. 

Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na stronach internetowych Pa stwowego 
Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by Hydrogeologicznej teren obj ty 
opracowaniem znajduje si  poza zasi giem G ównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

W nawi zaniu do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody obszar 
obj tym projektem planu znajduje si  w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Doliny Pas ki. Najbli sze tereny obj te innymi formami ochrony przyrody znajduj  si  w 
odleg ci  ok.  3,2  km  na  po udniowy-zachód  obszar  Natura  2000  Rzeka  Pas ka  
PLH280006 oraz w odleg ci ok. 4 km w kierunku zachodnim obszar Natura 2000 Dolina 
Pas ki PLB280002. 
 Obszar gminy Stawiguda pozostaje 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 i wynosz 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. 
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Zdj cie. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna po ona  

w granicach obszaru obj tego projektem planu. 
 

 
Zdj cie. Ulica Krzysztofa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej  
po one w centralnej cz ci obszaru obj tego projektem planu. 

 

 
Zdj cie. Obni enie terenowe zlokalizowane  

w po udniowej cz ci obszaru obj tego projektem planu. 
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Zdj cie. Ulica Jakuba i teren obecnie niezagospodarowany  

w cz ci pó nocno-wschodniej obszaru obj tego projektem planu. 
 

 
Zdj cie. Ulica Kamila stanowi ca pó nocn  granic  obszaru obj tego projektem planu. 

 
 

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

 
W przypadku braku realizacji przedmiotowego projektu planu teren zostanie 

zagospodarowany zgodnie z ustaleniami obowi zuj cych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o nazwach: „Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo ci Majdy jednostka C” 
uchwalona  Uchwa  Nr  XXIV/230/01  z  dnia  28  grudnia  2001  roku,  „Miejscowy  plan  
zagospodarowania przestrzennego cz ci obr bu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda” 
uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

 
 

6. STAN RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ TYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZ CYM 
ODDZIA YWANIEM 

 

Z uwagi na skal  planowanej zabudowy oraz jej charakter nie przewiduje si  
znacz cego oddzia ywania na stan rodowiska, nie analizuje si  stanu rodowiska na 
obszarach s siednich. 
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7. ISTNIEJ CE  PROBLEMY  OCHRONY  RODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  REALIZACJI  
PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI DOTYCZ CE OBSZARÓW PODLEGAJ CYCH OCHRONIE 
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY 

 
W nawi zaniu do art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na 

terenie  obj tym  projektem  planu  nie  wyst puj  parki  narodowe,  rezerwaty  przyrody,  
parki krajobrazowe, zespo y przyrodniczo – krajobrazowe, u ytki ekologiczne oraz 
pomniki przyrody. Obszar obj ty opracowaniem po ony jest na Obszarze Chronionego 
Krajobrazu Doliny Pas ki, na którym zastosowanie maj  przepisy Uchwa y  
Nr  XXVI/605/17  Sejmiku  Województwa  Warmi sko-Mazurskiego  z  dnia  25  kwietnia  
2017r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki. 

Analizowany projekt planu spe nia wymagania wynikaj ce z ogranicze  
ustawionych  przepisami  w/w  uchwa y,  co  zosta o  wykazane  w  punkcie  1.5  niniejszej  
prognozy.  

 
 

8. CELE OCHRONY RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI DZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA  PROJEKTU  PLANU, ORAZ 
SPOSOBY, W  JAKICH  TE  CELE  I  INNE  PROBLEMY  RODOWISKA  ZOSTA Y  UWZGL DNIONE  
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

 
Wa nym dokumentem okre laj cym perspektyw  rozwoju i zagospodarowania 

terytorium Unii Europejskiej jest Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. Dla 
równowa enia rozwoju przestrzennego przyj to g ówne cele rozwoju, którymi s : rozwój 
policentrycznego i zrównowa onego systemu urbanizacji i wzmocnienie zwi zków 
zachodz cych pomi dzy terenami miejskimi i wiejskimi; promocja zintegrowanych 
koncepcji transportu i czno ci, które umo liwiaj  policentryczny rozwój w obszarze UE i 

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

ciwe  zarz dzanie  –  przyczynia  si  to  zarówno  do  zachowania  jak  i  wzmocnienia  
to samo ci regionów oraz utrzymania przyrodniczego i kulturowego zró nicowania 
regionów i miast w obszarze UE w okresie globalizacji. Nale y pami ta , e wszystkie 
kraje  Unii  Europejskiej  musz  wpisa  w asne  priorytety  rozwoju  przestrzennego  w  
kreowaniu wspólnej, europejskiej koncepcji zagospodarowania przestrzennego. 

Europa 2020 to strategia wzrostu spo eczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) 
do  roku  2020.  Strategia podkre la potrzeb  wspólnego dzia ania pa stw UE na rzecz 
wychodzenia z kryzysu, wprowadzania reform zwi zanych z globalizacj , starzeniem si  
spo ecze stw i rosn  potrzeb  racjonalnego wykorzystania zasobów. W celu realizacji 
tych za  zaproponowano nast puj ce priorytety: wzrost inteligentny, czyli rozwój 
oparty na wiedzy i innowacjach; wzrost zrównowa ony, czyli transformacja w kierunku 
gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej i efektywnie korzystaj cej z zasobów; wzrost 
sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu, czyli wspieranie gospodarki z wysokim poziomem 
zatrudnienia i zapewniaj cej spójno  gospodarcz , spo eczn  i terytorialn . 

Opracowanie  projektu  planu  wpisuje  si  w  priorytet  Zrównowa ony  rozwój  –  
wspieranie gospodarki efektywnej korzystaj cej z zasobów, bardziej przyjaznej 
rodowisku i bardziej konkurencyjnej. 

Polityka  ekologiczna  pa stwa,  a  wi c  i  polityka  lokalna,  oparte  s  na  
konstytucyjnej zasadzie zrównowa onego rozwoju. Oznacza to konieczno  
uwzgl dniania tej zasady we wszystkich dokumentach strategicznych oraz programach, 
przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W praktyce zasada 
zrównowa onego rozwoju powinna by  stosowana wraz z wieloma zasadami 
pomocniczymi i konkretyzuj cymi, w ród których nale y wymieni : Zasad  prewencji – 
stanowi , e przeciwdzia anie negatywnym skutkom dla rodowiska powinno by  
podejmowane ju  na etapie planowania i realizacji przedsi wzi . Zasad  integracji 
polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczaj  uwzgl dnienie w politykach 
sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i spo ecznymi. Zasad  
skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej odnosz  si  do wyboru 
planowanych przedsi wzi  inwestycyjnych ochrony rodowiska a nast pnie do oceny 
osi gni tych wyników a oznaczaj  potrzeb  minimalizacji nak adów na jednostk  
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uzyskanego efektu. Zasad  uspo ecznienia realizowan  poprzez stworzenie 
instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udzia u obywateli, grup 
spo ecznych i organizacji pozarz dowych w procesie kszta towania modelu 
zrównowa onego rozwoju przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, rozbudzaniu 
wiadomo ci i wra liwo ci ekologicznej oraz kszta towaniu nowej etyki zachowa  wobec 
rodowiska. 

Podstawow  zasad  realizacji polityki ekologicznej pa stwa jest zasada 
zrównowa onego rozwoju zak adaj ca jako ycia na poziomie, na jaki pozwala obecny 
rozwój cywilizacyjny, bez umniejszania szans przysz ych pokole  na ich zaspokojenie. 
Realizacja zasady zrównowa onego rozwoju nast powa  powinna przy jednoczesnym 

eniu do osi gni cia adu przestrzennego rozumianego jako takie ukszta towanie 
przestrzeni, które tworzy harmonijn  ca  oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-gospodarcze, 
rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. Planowane dzia ania w 

obszarze ochrony rodowiska w Polsce wpisuj  si  w priorytety w skali Unii Europejskiej i 
cele 6. Wspólnotowego programu dzia  w zakresie rodowiska naturalnego. Zgodnie z 
ostatnim przegl dem wspólnotowej polityki ochrony rodowiska do najwa niejszych 
wyzwa  nale y zaliczy  dzia ania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównowa onego 
rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu i ochrona bioró norodno ci biologicznej. 
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym jest ukierunkowany na przywrócenie 

ciwej roli planowania przestrzennego na obszarze ca ego kraj, w szczególno ci 
dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinno by  
podstaw  lokalizacji nowych inwestycji. 

Podstawowym celem okre lonym w Polityce Ekologicznej Pa stwa jest 
zapewnienie bezpiecze stwa ekologicznego kraju (mieszka ców, infrastruktury 
spo ecznej i zasobów przyrodniczych), przy za eniu, e strategia zrównowa onego 
rozwoju Polski pozwoli na wdra anie takiego modelu tego rozwoju, który zapewni na tyle 
skuteczn  regulacj  i  reglamentacj  korzystania ze rodowiska,  aby rodzaj  i  skala tego 
korzystania realizowane przez wszystkich u ytkowników nie stwarza y zagro enia dla 
jako ci i trwa ci przyrodniczych zasobów. W ród metod realizacji polityki ekologicznej 
pa stwa priorytet b dzie mia o stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i 
systemów zarz dzania rodowiskowego, które pozwalaj  kojarzy  efekty gospodarcze z 
efektami  ekologicznymi,  a  w  szczególno ci  m.in.:  w  budownictwie  i  gospodarce  
komunalnej – unowocze nienie systemów grzewczych z wykorzystaniem lokalnych 
zasobów energii odnawialnej, termomodernizacj  zasobów budowlanych, modernizacj  
sieci cieplnych i wodoci gowych, racjonalizacj  zu ycia wody, segregacj mieci i odzysk 
surowców, wykorzystanie ciep a odpadowego i stosowanie szeregu innych nowoczesnych 
rozwi za  w infrastrukturze technicznej  miast  i  osiedli,  które nie tylko zmniejszy presj  
tej infrastruktury na rodowisko, ale tak e ograniczy koszty jej eksploatacji; ochrona 
krajobrazu przy planowaniu osiedli miejskich, podmiejskich i wiejskich oraz 
rozmieszczaniu obiektów produkcyjnych w strefach urbanizuj cych si ;  
w zagospodarowaniu przestrzennym – korzystne dla rodowiska przyrodniczego 
kszta towanie  przestrzenne  w  osadnictwie  i  poszczególnych  dziedzinach  dzia alno ci,  a  
tak e zabezpieczenie ochrony warto ci przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych 
oraz funkcji ekologicznych poszczególnych obszarów poprzez uwzgl dnianie warunków 
ich zachowania w planach zagospodarowania przestrzennego oraz w zwi zanych z tymi 
planami decyzjach, programach, ocenach, studiach i ekspertyzach. Uchwalenie projektu 
planu miejscowego wpisuje si  w realizacj  w/w efektów gospodarczych i ekologicznych. 

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

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

Program Wodno – rodowiskowy Kraju (PW K) jako  jeden  z  podstawowych  
dokumentów planistycznych stanowi realizacj  wymaga  wskazanych w Dyrektywie 
2000/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  pa dziernika  2000  r.  
ustanawiaj cej  ramy  wspólnotowego  dzia ania  w  dziedzinie  polityki  wodnej,  tzw.  
Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) w zakresie konieczno ci opracowania programów 
dzia . PW K stanowi uporz dkowany zbiór dzia , których realizacja pozwoli na 
osi gni cie przez wody celów rodowiskowych. W my l Ramowej Dyrektywy Wodnej 
sformu owano nast puj ce cele: niepogarszanie stanu cz ci wód; osi gni cie dobrego 
stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan 
chemiczny i ilo ciowy dla wód podziemnych; spe nienie wymaga  specjalnych, zawartych 
w unijnych aktach prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych; 
zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 
rodowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

Celem Programu Wodno – rodowiskowego Kraju jest przedstawienie zestawie  
dzia  dla realizacji za  celów rodowiskowych, których wype nienie w okre lonym 
czasie pozwoli uzyska  efekty w postaci lepszego stanu wód. Okre lone w analizowanym 
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projekcie planu zasady odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i 
roztopowych wpisuj  si  w za enia ww. dokumentu. 

Celem Krajowego Programu Oczyszczania cieków Komunalnych jest ograniczenie 
zrzutów  niedostatecznie  oczyszczanych  cieków,  a  co  za  tym  idzie  ochrona  rodowiska  
wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Krajowy Program Oczyszczania cieków 
Komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i 
okre lono dzia ania na rzecz wyposa enia aglomeracji miejskich i wiejskich o RLM 
wi kszej  od  2  000,  w  systemy  kanalizacyjne  i  oczyszczalnie  cieków  komunalnych.  
Program koordynuje dzia ania gmin i przedsi biorstw wodoci gowo-kanalizacyjnych w 
realizacji  infrastruktury  sanitarnej  na  ich  terenach.  G ównym  celem  odprowadzenia  i  
oczyszczenia cieków w Polsce jest realizacja systemów kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalni cieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie lub realizacja systemów 
indywidualnych na terenach o zabudowie rozproszonej. Zgodnie z wymaganiami 
zwi zanymi z realizacj  w/w celów s  zalecenia e: budow  urz dze  s cych do 
zaopatrzenia w wod  realizuje si  jednocze nie z rozwi zaniem spraw gospodarki 
ciekowej, w szczególno ci przez budow  systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni 
cieków; w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przynios aby korzy ci 

dla rodowiska lub powodowa aby nadmierne koszty, nale y stosowa  systemy 
indywidualne;  wprowadzaj cy  cieki  do  wód  lub  do  ziemi  s  obowi zani  zapewni  
ochron  wód przed zanieczyszczeniem, w szczególno ci poprzez budow  i eksploatacj  
urz dze  s cych tej ochronie. 

W projekcie planu przewidziano rozwi zania zgodne z za eniami Krajowego 
programu (…) tj.: zaopatrzenie w wod  z sieci wodoci gowej na zasadach okre lonych w 
przepisach odr bnych; w zakresie odprowadzania cieków sanitarnych przewidziano ich 
odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej na zasadach okre lonych w przepisach 
odr bnych; w zakresie wód opadowych i roztopowych przewidziano ich odprowadzanie z 
nawierzchni uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami 
odr bnymi, a z powierzchni dachów do gruntu lub zagospodarowanie w granicach 

asnych dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich zgodnie z przepisami odr bnymi. 
Strategia Rozwoju Kraju 2020 przyj ta przez Rad  Ministrów we wrze niu 2012 r. 

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

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

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. 

W  obszarze  Poprawa  stanu  rodowiska  (rozdzia  II.6.4.)  strategia  zauwa a,  e  
czynnikami decyduj cymi o jako ci rodowiska s  przede wszystkim czysto  powietrza, 
wód, gleb oraz w ciwa gospodarka odpadami. W tych obszarach istniej  w dalszym 
ci gu  kwestie  wymagaj ce  regulacji  i  dostosowania  do  poziomu  zgodnego  ze  
strategicznymi kierunkami dzia  Unii Europejskiej. Istotne zatem b dzie inwestowanie 
w ochron  wód i gospodark  wodno- ciekow , gospodark  odpadami czy ochron  
powietrza, a tak e podejmowanie dzia  umo liwiaj cych dostosowanie uczestników 
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rynku do wyzwa  zrównowa onego rozwoju. Poprawie jako ci powietrza s  b  
ugoterminowe  dzia ania  na  rzecz  ograniczenia  emisji  py ów  i  innych  zanieczyszcze  

powietrza, zw aszcza z sektorów najbardziej emisyjnych (energetyka, transport), ze 
róde  emisji rozproszonych (niedu e zak ady przemys owe, ma e kot ownie) i ze róde  

indywidualnych w zabudowie mieszkaniowej (tzw. niska emisja). Wzmocnione zostan  
dzia ania maj ce na celu ochron  wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
ograniczenie zanieczyszczenia ze róde  punktowych i obszarowych. Poprawie jako ci wód 

 s  dzia ania zwi zane z porz dkowaniem systemu gospodarki ciekowej, w tym 
zw aszcza doko czenie realizacji celów i zada  Krajowego Programu Oczyszczania 
cieków Komunalnych (KPO K), który zak ada wyposa enie aglomeracji w oczyszczalnie 
cieków komunalnych i systemy kanalizacji zbiorczej oraz realizacj  zada  równoleg ych 

na terenach nie obj tych KPO K. 
Konieczne b dzie zako czenie budowy efektywnego systemu gospodarki 

odpadami, w tym zw aszcza odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi. Celem 
nadrz dnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami powinno by  zapobieganie 
powstawaniu odpadów „u ród a” oraz maksymalne mo liwe odzyskiwanie zawartych w 
nich  surowców  i/lub  energii.  Dzia ania  obejm  wprowadzenie  i  realizacj  zasady  „3U”  
(unikaj powstawania odpadów, u yj ponownie, utylizuj) oraz gospodarowania w obiegu.  

W obszarze Adaptacja do zmian klimatu (rozdzia  II.6.5.) strategia zak ada 
opracowanie i efektywne wdro enie systemowych rozwi za  dotycz cych adaptacji do 
zmieniaj cych si  uwarunkowa  klimatycznych i hydrologicznych, w tym minimalizacj  
skutków kl sk ywio owych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Adaptacja do zmian 
klimatycznych b dzie obejmowa a tak e dostosowanie zagro onych sektorów i obszarów 
(rolnictwo i le nictwo, zasoby wodne i gospodarka wodna, ró norodno  biologiczna i 
ekosystemy i inne) do nowych warunków i zjawisk klimatycznych, w tym m.in. 
zapewnienie dostarczania energii i paliw, zapobieganie czasowym niedoborom wody oraz 
usprawnienie systemu zarz dzania kryzysowego. 
Ustalenia analizowanego projektu planu s  zgodne z w/w kierunkami dzia . 

Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego u ytkowania ró norodno ci 
biologicznej prezentuje  nast puj cy  zapis  wizji  Polski  w  perspektywie  2025  r.  
w odniesieniu do sfery przyrodniczej: „Ca y obszar Polski, w tym polskie obszary morskie, 
cechowa  b dzie si  dobrym stanem rodowiska przyrodniczego, umo liwiaj cym 
zachowanie pe nego bogactwa ró norodno ci biologicznej polskiej przyrody oraz trwa ci 
i równowagi procesów przyrodniczych – tereny o najwy szych walorach przyrodniczych 
obj te b  skuteczn  ochron  prawn  i po czone systemem funkcjonuj cych korytarzy 
ekologicznych. Jednocze nie stworzone zostan  i funkcjonowa  b  mechanizmy 
prawne, organizacyjne i ekonomiczne zapewniaj ce zachowanie ró norodno ci 
biologicznej i jej racjonalne u ytkowanie”. 

Ca okszta t dzia  podejmowanych we wszystkich sferach dzia alno ci cz owieka 
(ekonomicznej, naukowo-badawczej, prawnej i edukacyjnej) powinien s  osi gni ciu 
celu nadrz dnego, jakim jest „Zachowanie bogactwa ró norodno ci biologicznej w skali 
lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwa ci i mo liwo ci rozwoju wszystkich 
poziomów jej organizacji (wewn trzgatunkowego, mi dzygatunkowego i 
ponadgatunkowego), z uwzgl dnieniem potrzeb rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski 
oraz konieczno ci zapewnienia odpowiednich warunków ycia i rozwoju spo ecze stwa”. 
Osi gni cie celu nadrz dnego wymaga realizacji o miu, równorz dnych pod wzgl dem 
znaczenia, celów strategicznych: I. Rozpoznanie i monitorowanie stanu ró norodno ci 
biologicznej oraz istniej cych i potencjalnych zagro . II. Skuteczne usuni cie lub 
ograniczanie pojawiaj cych si  zagro  ró norodno ci biologicznej. III. Zachowanie i/lub 
wzbogacenie istniej cych oraz odtworzenie utraconych elementów ró norodno ci 
biologicznej. IV. Pe ne zintegrowanie dzia  na rzecz ochrony ró norodno ci biologicznej 
z dzia aniami oddzia ywuj cych na t  ró norodno  sektorów gospodarki oraz 
administracji  publicznej  i  spo ecze stwa  (w  tym  organizacji  pozarz dowych),  przy  
zachowaniu  w ciwych  proporcji  pomi dzy  zapewnieniem  równowagi  przyrodniczej,  a  
rozwojem spo eczno-gospodarczym kraju. V. Podniesienie wiedzy oraz ukszta towanie 
postaw i aktywno ci spo ecze stwa na rzecz ochrony i zrównowa onego u ytkowania 
ró norodno ci biologicznej. VI. Udoskonalenie mechanizmów i instrumentów s cych 
ochronie i zrównowa onemu u ytkowaniu ró norodno ci biologicznej. VII. Rozwini cie 
wspó pracy  mi dzynarodowej  w  skali  regionalnej  i  globalnej  na  rzecz  ochrony  i  
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zrównowa onego u ytkowania zasobów ró norodno ci biologicznej. VIII. U ytkowanie 
ró norodno ci biologicznej w sposób zrównowa ony, z uwzgl dnieniem równego i 
sprawiedliwego podzia u korzy ci i kosztów jej zachowania, w tym tak e kosztów 
zaniechania dzia  rozwojowych ze wzgl du na ochron  zasobów przyrody. 
 Strategia Bezpiecze stwo  Energetyczne  i  rodowisko  (BEi )  –  perspektywa  do  
2020 r. obejmuje  dwa  niezwykle  istotne  obszary:  energetyk  i  rodowisko,  wskazuj c  
m.in.  kluczowe  reformy  i  niezb dne  dzia ania,  które  powinny  zosta  podj te  w  
perspektywie do 2020 r. Kwesti  zasadnicz  dla jako ci ycia ludzi i funkcjonowania 
gospodarki s  stabilne, niczym niezak ócone dostawy energii. Wykorzystanie zasobów 
energetycznych nie pozostaje jednak oboj tne dla rodowiska, zatem prowadzenie 
skoordynowanych  dzia  w  obszarze  energetyki  i  rodowiska  jest  nie  tylko  wskazane,  
ale  i  konieczne.  Opisana  w  dokumencie  strategia  tworzy  rodzaj  pomostu  mi dzy  
rodowiskiem i energetyk , stanowi c jednocze nie impuls do bardziej efektywnego i 

racjonalnego prowadzenia polityki w obu obszarach, tak aby wykorzysta  efekt synergii i 
zapewni  spójno  podejmowanych  dzia .  Celem  strategii  jest  u atwianie  „zielonego”  
(sprzyjaj cego rodowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce przez zapewnienie 
bezpiecze stwa energetycznego i dost pu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, 
a tak e wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniaj cych „zielony” wzrost. 
Strategia  BEi  jest  jedn  z  9  zintegrowanych  strategii  rozwoju.  Z  jednej  strony  
uszczegó awia zapisy redniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 
2020) w dziedzinie energetyki i rodowiska, z drugiej za  stanowi ogóln  wytyczn  dla 
Polityki  energetycznej  Polski  i  innych  programów  rozwoju,  które  stan  si  elementami  
systemu realizacji BEi . Ponadto, w zwi zku z obecno ci  Polski w Unii Europejskiej, BEi  
koresponduje z celami rozwojowymi okre lanymi na poziomie wspólnotowym, uj tymi 
przede  wszystkim  w  dokumencie  Europa  2020  –  Strategia  na  rzecz  inteligentnego  i  
zrównowa onego rozwoju sprzyjaj cego w czeniu spo ecznemu (wpisuj c si  tak e w jej 
kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. BEi  
stanowi  zatem  ramy  strategiczne  dla  dalszych  prac  programowych  i  wdro eniowych,  
dotycz cych w szczególno ci zagadnie  adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów 
naturalnych i rodowiska przyrodniczego, jak równie  bezpiecze stwa i efektywno ci 
energetycznej; zosta a tak e poddana strategicznej ocenie oddzia ywania na rodowisko. 
Strategia  BEi  s y  równie  okre leniu  celów  i  kierunków  dzia  nowej  perspektywy  
finansowej 2014–2020. 
 Jednym z kluczowych narz dzi w prowadzeniu skutecznej polityki ekologicznej jest 
sprawny system planowania przestrzennego. Brak sprawnego systemu planowania 
przestrzennego oraz ekspansja inwestycyjna mo e spowodowa  trudno ci w zarz dzaniu 
przestrzeni  oraz doprowadzi  do degradacji cennych zasobów przyrodniczych i 
kulturowych kraju. Nierównomierne pokrycie planistyczne kraju oraz praktyka wydawania 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu umo liwia m.in. realizacj  
uci liwych inwestycji blisko obszarów mieszkalnych, na obszarach chronionych b  
nara onych na niebezpiecze stwo powodzi. Zagospodarowanie obszarów zalewowych 
powinno by  adekwatne do mo liwo ci i potrzeb zarz dzania ryzykiem powodziowym, w 
sposób umo liwiaj cy przej cie wód powodziowych. System planowania przestrzennego 
w  kraju  powinien  w  wi kszym  stopniu  opiera  si  na  w ciwym  rozpoznaniu  zasobów  
naturalnych kraju, jego potrzeb rozwojowych i priorytetów ochrony rodowiska. 
Dodatkowym czynnikiem, który powinien by  brany pod uwag , jest adaptacja do zmian 
klimatu. W dziedzinie ochrony rodowiska do najwa niejszych wyzwa  nale y 
zrównowa one, oszcz dne i racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, 
którego celem b dzie zapewnienie dost pu do tych zasobów nast pnym pokoleniom. 
 Zapisy przedmiotowego projektu planu wpisuj  si  w cele szczegó owe i  kierunki  
interwencji  Strategii  BEi  tj.:  Cel  1.  Zrównowa one  gospodarowanie  zasobami  
rodowiska. Kierunek. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzi , susz  i 

deficytem wody. Kierunek. Zachowanie bogactwa ró norodno ci biologicznej. Kierunek. 
Uporz dkowanie zarz dzania przestrzeni . Cel 2. Zapewnienie gospodarcze krajowej 
bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energi . Kierunek. Lepsze wykorzystanie 
krajowych zasobów energii. Kierunek. Poprawa efektywno ci energetycznej. Kierunek. 
Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych róde  energii. Kierunek. Rozwój 
energetyki  na  obszarach  podmiejskich  i  wiejskich.  Cel  3.  Poprawa  stanu  rodowiska.  
Kierunek. Zapewnienie dost pu do czystej wody dla spo ecze stwa i gospodarki. 
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Kierunek. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 
energetyczne.  Kierunek.  Ochrona  powietrza,  w  tym  ograniczenie  oddzia ywania  
energetyki. 
 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (KPOP) to dokument 
strategiczny wyznaczaj cy cele i kierunki dzia , jakie powinny zosta  uwzgl dnione w 
szczególno ci na szczeblu lokalnym oraz w programach ochrony powietrza. Przyj ty ma 
na  celu  popraw  jako ci  ycia  mieszka ców,  ochron  ich  zdrowia  i  warunków  ycia,  z  
uwzgl dnieniem zasad ochrony rodowiska. Jego realizacja ma pozwoli  na osi gni cie w 
mo liwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów py u zawieszonego i innych 
szkodliwych substancji w powietrzu, wynikaj cych z obowi zuj cych przepisów prawa, a 
w  perspektywie  do  2030  r.  –  poziomów  wskazanych  przez  wiatow  Organizacj  
Zdrowia. Dla osi gni cia zamierzonych celów i efektywnej realizacji dzia  
proponowanych do podj cia na poziomie wojewódzkim i lokalnym niezb dne jest: 
podniesienie rangi zagadnienia jako ci powietrza poprzez skonsolidowanie dzia  na 
szczeblu krajowym oraz powo anie szerokiego Partnerstwa na rzecz poprawy jako ci 
powietrza; stworzenie ram prawnych sprzyjaj cych realizacji efektywnych dzia  
maj cych na celu popraw  jako ci powietrza; w czenie spo ecze stwa w dzia ania na 
rzecz poprawy jako ci powietrza poprzez zwi kszenie wiadomo ci spo ecznej oraz 
tworzenie trwa ych platform dialogu z organizacjami spo ecznymi; rozwój i 
rozpowszechnienie technologii sprzyjaj cych poprawie jako ci powietrza; rozwój 
mechanizmów kontrolowania róde  niskiej emisji sprzyjaj cych poprawie jako ci 
powietrza; upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjaj cych poprawie jako ci 
powietrza. 
 Kluczowe  jest  zatem  podj cie  spójnych  dzia  o  charakterze  strategicznym,  
legislacyjnym,   informacyjnym, technicznym, kontrolnym oraz finansowym na szczeblu 
krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Jedynym z dzia  jest W czenie spo ecze stwa w 
dzia ania na rzecz poprawy jako ci powietrza poprzez zwi kszenie wiadomo ci 
spo ecznej oraz tworzenie trwa ych platform dialogu z organizacjami spo ecznymi. 
Uchwalenie przedmiotowego projektu planu miejscowego wpisuje si  w w/w dzia anie, 
poniewa  pozwoli  na  kszta towanie  w ciwych  zachowa  spo ecznych  oraz  w czenie  
spo ecze stwa  w  dzia ania  na  rzecz  poprawy  jako ci  powietrza  –  w  projekcie  planu  
ustalono, e zaopatrzenie w ciep o b dzie nast powa o z wykorzystaniem indywidualnych 
róde  ciep a produkuj cych energi  ze róde  odnawialnych takich jak: panele 

fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a lub z konwencjonalnych 
indywidualnych róde  ciep a o technologiach spalania paliw zapewniaj cych zachowanie 
norm emisji okre lonych w przepisach odr bnych. 
 ównym celem Strategicznego  planu  adaptacji  dla  sektorów  i  obszarów  
wra liwych  na  zmiany  klimatu  do  roku  2020  z  perspektyw  do  roku  2030  jest 
zapewnienie zrównowa onego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i 
spo ecze stwa w warunkach zmieniaj cego si  klimatu. W dokumencie wskazano 
priorytetowe  kierunki  dzia  adaptacyjnych,  które  nale y  podj  do  2020  roku  w  
najbardziej wra liwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak.: gospodarka wodna, 
rolnictwo, le nictwo, ró norodno  biologiczna, zdrowie, energetyki, budownictwo i 
gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary górskie i strefy 
wybrze a. Dzia ania te, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, 
maj  by  dokonywane poprzez realizacj  polityk, inwestycje w infrastruktur  oraz rozwój 
technologii. Uchwalenie analizowanego projektu planu pozwala na dostosowanie sektora 
gospodarki wodnej do zmian klimatu (dost p do wody dobrej jako ci, poprawa i 
utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zale nych), dostosowanie sektora 
energetycznego do zmian klimatu (wdro enie niskoemisyjnych róde  ciep a), 
dostosowanie do zmian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie. 
 Dalekosi nym celem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 jest doj cie do 
systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasad  zrównowa onego rozwoju, w którym w 
pe ni realizowane s  zasady gospodarki odpadami, a w szczególno ci zasada 
post powania z odpadami zgodnie z hierarchi  sposobów post powania z odpadami, czyli 
po pierwsze zapobieganie powstawaniu odpadów, a nast pnie kolejno przygotowanie do 
ponownego u ycia, recykling, inne procesy odzysku (czyli wykorzystanie odpadów), 
unieszkodliwianie, przy czym najmniej po danym sposobem ich zagospodarowania jest 
sk adowanie. Realizacja tego celu umo liwi osi gni cie innych celów takich, jak: 
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ograniczenie sk adowania odpadów, w szczególno ci odpadów ulegaj cych biodegradacji, 
ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodark  odpadami czy te  
zwi kszenie udzia u w bilansie energetycznym kraju energii ze róde  odnawialnych 
poprzez zast powanie spalania paliw kopalnych ró nego rodzaju metodami odzysku 
energii z odpadów zawieraj cych frakcje biodegradowalne. G ównym celem dokumentu 
jest okre lenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchi  sposobów 
post powania z odpadami oraz zasad  zanieczyszczaj cy p aci. Celami wskazanymi w 
dokumencie s  mi dzy innymi: ZPO; zmniejszenie ilo ci odpadów komunalnych 
ulegaj cych biodegradacji kierowanych na sk adowiska odpadów, aby w 2020 r. nie by o 
sk adowanych wi cej ni  35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; d enie do 
zmniejszania ilo ci sk adowanych odpadów; osi gni cie wymaganego poziomu recyklingu 
i  przygotowania  do  ponownego  u ycia  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych  i  szk a  
pochodz cych ze strumienia odpadów komunalnych. 
 Uchwalenie przedmiotowego projektu planu miejscowego pozwala na prowadzenie 
odpowiedniej gospodarki przestrzennej, bior cej pod uwag  interes gminy i spo eczno ci 
lokalnej, przy uwzgl dnieniu zasobów przyrodniczych. Projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Majdy, 
gmina  Stawiguda  uwzgl dnia  cele  ochrony  rodowiska  przedstawione  w  powy szych  
dokumentach o charakterze strategicznym.  
 
 
9. PRZEWIDYWANE ZNACZ CE ODDZIA YWANIA, W TYM ODDZIA YWANIA BEZPO REDNIE, 

PO REDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, REDNIOTERMINOWE  
I D 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 obszarze obj tym projektem planu wyznaczono tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.01 – MN.05), zieleni naturalnej (ZN.01-ZN.05), lasów 
(ZL.01, ZL.02), drogi wewn trznej (KDW.01), ci gów pieszo-jezdnych (Kpj.01, Kpj.,02) 
oraz infrastruktury technicznej (TI.01). 

Tereny  drogi  wewn trznej  (KDW.01)  zosta y  wyznaczone  zgodnie  z  istniej cym  i  
funkcjonuj cym przebiegiem ci gów komunikacyjnych. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN.01-MN.05) obejmuj  tereny istniej cej zabudowy mieszkaniowej, a 
tak e tereny przeznaczane w obowi zuj cych planach miejscowych pod zabudow  
mieszkaniow . Tereny lasów (ZL.01, ZL.02) zosta y wyznaczone zgodnie z zasi giem 
ewidencyjnym gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls i zasi giem kompleksów 
le nych. Tereny zieleni naturalnej (ZN.01-ZN.05) obejmuj  tereny poro ni te ro linno ci  
trawiast  oraz samosiewami zadrzewie  i zakrzewie , w tym tereny przeznaczane w 
obowi zuj cych planach miejscowych pod ziele  naturaln . Tereny infrastruktury 
technicznej (TI.01) zabezpieczaj  teren pod przysz  lokalizacj  urz dze  infrastruktury 
technicznej zgodnie z planowanymi zamierzeniami gminy. Tereny ci gów pieszo-jezdnych 
(Kpj.01, Kpj.02) zosta y wydzielone z uwagi na konieczno  zapewnienia dojazdu i doj  
do nieruchomo ci.  

W wyniku realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje si  negatywnego 
oddzia ywania na ludzi. Przewidywany w projekcie planu sposób zagospodarowania 
obszaru jest zgody z obecnym sposobem u ytkowania oraz sposobem okre lonym w 
obowi zuj cych planach miejscowych. W projekcie planu uwzgl dniono niezb dny dla 
zapewnienia w ciwych warunków u ytkowania rozwój infrastruktury technicznej, której 
niedostatki  s  jednym  z  bardziej  istotnych  problemów  w ciwego  stanu  ochrony  
rodowiska. W projekcie planu znalaz o si  szereg ustale  dotycz cych ochrony 
rodowiska, które w sposób bezpo redni i po redni wp ywaj  korzystnie na rodowisko 

przyrodnicze oraz warunki ycia i zdrowia ludzi. Ustalenia te dotycz  m.in. ochrony 
powietrza i preferencji róde  niskoemisyjnych oraz ekologicznych, ochrony wód, 
powierzchni  ziemi i  gleby,  ochrony przed ha asem. Tak e bezpo rednio wyra one zapisy 
dotycz ce gospodarki wodno- ciekowej, gospodarki odpadami oraz warunkami 
zaopatrzenia w energie elektryczn , gaz i ciep o. Zapisy te docelowo d  do zapewnienia 
wysokiej jako ci u ytkowania obiektów poprzez zapewnienie dost pu do infrastruktury 
technicznej. 
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Obszar obj ty opracowaniem po ony jest rejonie wodnym Dolnej Wis y, w 
Obszarze Dorzecza Wis y dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wis y (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911). Obszar opracowania po ony jest 
w zasi gu jednolitej cz ci wód podziemnych PLGW200019, dla której ocena zagro enia 
nieosi gni cia dobrego stanu ilo ciowego i jako ciowego jako niezagro ona. Obszar le y 
w zasi gu naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych PLRW20001856299 Gi wa z 
jeziora  wi tajno,  Wulpi skie,  Gi wa.  Aktualny  stan  JCW  okre lany  jest  jako  dobry,  a  
ocena nieosi gni cia celów rodowiskowych jako niezagro ona. Celem rodowiskowym 
jednolitej cz  wód powierzchniowych jest dobry stan ilo ciowy i dobry stan chemiczny. 
Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na stronach internetowych Pa stwowego 
Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by Hydrogeologicznej teren obj ty 
opracowaniem znajduje si  poza zasi giem G ównych Zbiorników Wód Podziemnych. 
Przewiduje  si ,  e  realizacja  ustale  projektu  planu  nie  wp ynie  negatywnie  na  wody  
powierzchniowe i podziemne, w tym na jednolite cz ci wód powierzchniowych i 
podziemnych.  Przyj te  za enia,  ustalenia  i  zasady  w  odniesieniu  do  sposobu  
post powania ze ciekami, nale y uzna  za daj ce potencjaln  gwarancj  ochrony 
rodowiska  w  odniesieniu  do  wód  podziemnych  i  powierzchniowych  ze  wzgl du  na  

systemowy sposób rozwi zania gospodarki wodno- ciekowej. rodowisko wodne jest w 
projekcie planu chronione przed degradacj  poprzez zaopatrzenie wod  z sieci 
wodoci gowej na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych, odprowadzanie cieków 
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, za  wód opadowych i roztopowych z 
nawierzchni uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami 
odr bnymi, a z powierzchni dachów do gruntu lub zagospodarowanie w granicach 

asnych dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich zgodnie z przepisami odr bnymi. 
Post powanie z wodami opadowymi powinno by  traktowane jako element 
zrównowa onego rozwoju. Zagospodarowuj c wody w sposób zgodny z natur  
oczywistym  jest,  e  oczyszczanie,  zatrzymanie,  wsi kanie  oraz  gromadzenie  wód  
opadowych i roztopowych wskazane jest najbardziej w obr bie dzia ki, na która pada 
deszcz. Zatrzymanie wód deszczowych u ród a – ich filtracja do gruntu traktowana jest 
jako proces proekologiczny, który korzystnie wp ywa na gospodark  wodna w zlewni. 
Jednocze nie  nale y  pami ta ,  e  wprowadzanie  wody  do  gruntu  lub  wód  nie  mo e  
zagra  s siedniej zabudowie oraz wymaga zastosowania w ciwych urz dze , 
zapewniaj cych odpowiedni  pojemno , a w przypadku gruntu odpowiedni  
powierzchni  kontaktu. Z punktu widzenia ochrony rodowiska wskazanym jest, aby 
wody opadowe by y zatrzymywane na terenie na którym spad y i powolnie infiltrowa y do 
gruntu.  

Nieuniknionym  jest  wytwarzanie  pewnej  ilo ci  cieków  bytowych  podczas  
prowadzonych prac budowlanych, dlatego te  w celu zabezpieczenia rodowiska przed 
powstaniem i przenikaniem tego rodzaju cieków do wód i gruntu, na czas prowadzonych 
prac nale y zastosowa  bezodp ywowe kontenery sanitarne.  cieki  zgromadzone w ww. 
zbiornikach  powinny  by  wywo one  systematycznie  do  oczyszczalni  cieków.  Nie  ma  
mo liwo ci podania ilo ci cieków bytowych zwi zanych z trwaniem fazy realizacyjnej, 
zwi zane jest to z nieokre lon  liczb  pracowników oraz brakiem okre lenia dok adnej 
ilo ci czasu potrzebnego na realizacj  prac. 

Realizacja inwestycji nie mo e prowadzi  do zmiany stanu wody na gruncie 
skutkuj cym naruszeniem stosunków wodnych ze szkoda dla gruntów s siednich, w tym 
zalewaniem okolicznych gruntów. Realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów nie 
mo e narusza  przepisów m.in. ustawy prawo wodne, prawo budowane oraz prawo 
ochrony  rodowiska.  Z  uwagi,  e  w  granicach  terenu  obj tego  planem  miejscowym  
wyst puj  urz dzenia melioracyjne nale y pami ta ,  e zgodnie z ustaw  Prawo wodne 
obowi zkiem w ciciela nieruchomo ci jest ich utrzymywanie we w ciwym stanie 
technicznym.  Urz dzenia  melioracyjne  stanowi  systemy,  cz sto  bardzo  z one,  które  
oddzia uj  na grunty nale ce do wielu w cicieli. Nale y pami ta , e zgodnie z ustaw  
Prawo wodne w ciciel gruntu nie mo e: 1) zmienia  kierunku i nat enia odp ywu 
znajduj cych si  na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odp ywu 
wód ze róde  – ze szkod  dla gruntów s siednich; 2) odprowadza  wód oraz wprowadza  
cieków na grunty s siednie. W przypadku je eli spowodowane przez w ciciela gruntu 

zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wp ywaj  na grunty s siednie, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta, z urz du lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje w cicielowi 
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gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urz dze  zapobiegaj cych 
szkodom, ustalaj c termin wykonania tych czynno ci. 

Ukszta towanie terenu obj tego opracowaniem nie stanowi przeciwwskaza  do 
lokalizacji zabudowy. Zgodnie z ustaw  Prawo budowlane art. 5 ust. 1 „Obiekt budowlany 
jako ca  oraz jego poszczególne cz ci, wraz ze zwi zanymi z nim urz dzeniami 
budowlanymi nale y, bior c pod uwag  przewidywany okres u ytkowania, projektowa  i 
budowa  w sposób okre lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie 
z  zasadami  wiedzy  technicznej,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej,  
zapewniaj c: pkt. 1 spe nienie wymaga  podstawowych dotycz cych: (mi dzy innymi) 
litera  a)  bezpiecze stwa  konstrukcji  (...)”.  Zgodnie  z  art.  6  powy szej  ustawy:  „Dla  
dzia ek budowlanych lub terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów 
budowlanych lub funkcjonalnie powi zanych zespo ów obiektów budowlanych, nale y 
zaprojektowa  odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1–2b, 
zrealizowa  je przed oddaniem tych obiektów (zespo ów) do u ytkowania oraz zapewni  
utrzymanie tego zagospodarowania we w ciwym stanie techniczno-u ytkowym przez 
okres istnienia obiektów (zespo ów) budowlanych”. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 1 w/w 
ustawy „Do przepisów techniczno – budowlanych zalicza si :  warunki  techniczne,  jakim 
powinny odpowiada  obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne 

ytkowania obiektów budowlanych”. Nale y podkre li , e ka dy proces budowlany 
prowadzony jest przez osoby do tego uprawnione, którymi w rozumieniu ustawy Prawo 
budowlane art. 17 s  inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik 
budowy lub kierownik robót. Dla ka dego z w/w uczestników procesu budowlanego 
okre lono prawa i obowi zki. 

Niew tpliwie pe na realizacja ustale  projektu planu b dzie mia a wp yw na 
gospodark  odpadami – wytwarzanie odpadów zarówno na etapie realizacji (jako 
oddzia ywanie chwilowe) i funkcjonowania (jako oddzia ywanie sta e). Okresowe, 
zwi kszone oddzia ywanie w zakresie gospodarki odpadami b dzie zachodzi  na etapie 
realizacji  inwestycji.  Na  etapie  budowy  inwestycji  mog  powstawa  nast puj ce  typy  
odpadów: materia y, takie jak: szk o, drewno, papier, tworzywa sztuczne; odpady 
asfaltowe;  odpady  z  betonu,  gruzu,  gipsu,  materia ów  ceramicznych;  gleba  i  ziemia;  
odpady komunalne. Odpady powsta e w trakcie budowy powinny by  w pierwszej 
kolejno ci wtórnie wykorzystane, b  usuwane i zagospodarowywane zgodnie z 
obowi zuj cymi przepisami. Dzia aniami prewencyjnymi w zakresie potencjalnego 
negatywnego oddzia ywania gospodarki odpadami oraz po rednio ochrony rodowiska s  
przepisy znajduj ce si  w projekcie planu. Projekt planu w zakresie gospodarki odpadami 
zakazuje unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych dzia ki lub terenu 
elementarnego oraz nakazuje prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami 
odr bnymi, w tym Regulaminem utrzymania czysto ci i porz dku na terenie gminy. 

Realizacji obiektów budowlanych mo e wi za  si  miejscami z trwa ym i 
nieodwracalnym  zniszczeniem  warstwy  glebowej,  jednak  na  obecnym  etapie  
sporz dzania prognozy nie ma mo liwo ci okre lenia spodziewanego oddzia ywania 
ustale  projektu planu na rodowisko. B dzie to uzale nione od wyboru konkretnych 
rozwi za  na etapie sporz dzania dokumentacji projektowej. Post powanie z warstw  
rodzajn  gleb  reguluj  przepisy  szczegó owe  (ustawa  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  
le nych) zobowi zuj ce inwestora do zachowania warstwy i u ycia jej w rekultywacji 
terenu.  Wykonanie  zapisów  obowi zuj cego  prawa  winno  by  w  tym  zakresie  
egzekwowane w post powaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie 
opisywanego  projektu  planu.  Przy  prowadzeniu  robót  ziemnych  nale y  pami ta  o  
ochronie próchniczej warstwy gleby. Warstwa próchnicza przed wykonaniem wykopów, 
powinna  by  wcze niej  zdj ta  i  okresowo  z ona  w  zaplanowanym  miejscu,  a  po  
zako czeniu prac ziemnych i budowlanych rozes ana na powierzchnie obj te wcze niej 
pracami  ziemnymi.  Form  ochrony  dla  gleb  jest  równie  prowadzenie  prawid owej  
gospodarki odpadami sta ymi i ciek ymi mog cymi wp ywa  na geochemiom powierzchni 
litosfery.  Ustalenia  projektu  planu  w  zakresie  gospodarki  odpadami  sta ymi  oraz  
odprowadzania cieków sanitarnych oraz wód opadowych i roztopowych zapewniaj  
ochron  gleb.  G ówne zmiany w zakresie powierzchni  ziemi zwi zane b  z wykopami 
pod fundamenty budynków, uzbrojeniem terenu oraz budow  dojazdów i ewentualnymi 
niewielkimi  niwelacjami  terenu,  ale  bez  naruszania  g bokich  warstw  pod a.  S  to  
oddzia ywania krótkotrwa e i ust puj  zazwyczaj po jej  zako czeniu. Nowe inwestycje 
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 skutkowa  oddzia ywaniem bezpo rednim sta ym: uszczelnieniem pod a, 
przeobra eniami gruntów, a tak e zmniejszeniem area u terenów aktywnych biologicznie. 
Wyst pi tak e oddzia ywanie bezpo rednie krótkoterminowe: ingerencja w rodowisko 
gruntowe  podczas  prowadzenia  prac  budowlanych,  przemieszanie  mas  ziemnych,  
wymiana  gruntów  lub/i  ich  zag szczenie.  Zmiana  struktury  gleby  prowadzi  do  jej  
zwi ci, zmniejszenia uwilgotnienia oraz ilo ci tlenu. Zakres i skala zmian b dzie 
uzale niona od przyj tych rozwi za  architektoniczno-in ynieryjnych. 

Nie prognozuje si  negatywnego oddzia ywania na bioró norodno , faun , flor  i 
krajobraz, poniewa  ustalenia projektu planu adaptuj  istniej cy sposób u ytkowania i 
zagospodarowania terenu oraz sposób zagospodarowania terenu okre lony w 
obowi zuj cych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. W projekcie 
planu zgodnie ze stanem istniej cym wydzielono w cz ci zachodniej obszaru teren lasów 
oznaczony symbolem ZL, a tak e tereny zieleni naturalnej oznaczone symbolem ZN.  

Z  uwagi,  e  w  granicach  terenów  przeznaczonych  pod  zabudow  mog  
wyst powa  zadrzewienia koliduj ce z przysz  zabudow , konieczne mo e okaza  si  ich 
usuni cie. Na etapie opracowywania projektu planu miejscowego nie ma mo liwo ci 
okre lenia ile i jakie gatunki drzew b  wymaga y usuni cia. Zale ne to b dzie do 
przyj tych rozwi za  technicznych w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych i ich 
kubatury. W przypadku konieczno ci usuni cia drzewa lub krzewu nale y post powa  
zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody.  Form  
agodzenia  zmian  w  zakresie  wiata  ro lin  jest  przede  wszystkim  wyznaczony  zapisami  
planu wska nik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. 

Projekt  planu  przewiduje  zaopatrzenie  w  ciep o  z  indywidualnych  róde  ciep a  
produkuj cych energi  ze róde  odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne, 
kolektory s oneczne, pompy ciep a, dopuszcza wykorzystanie indywidualnych 
konwencjonalnych róde  ciep a o technologiach spalania paliw zapewniaj cych 
zachowanie norm emisji  okre lonych w przepisach odr bnych oraz dopuszcza realizacj  
mikroinstalacji  do  produkcji  energii  ze  róde  odnawialnych  takich  jak:  panele  
fotowoltaiczne i kolektory s oneczne montowane na dachach budynków oraz pompy 
ciep a  na  zasadach  okre lonych  w  przepisach  odr bnych,  w  tym  dotycz cych  
odnawialnych róde  energii za wyj tkiem urz dze  wykorzystuj cych energi  wiatru dla 
których wprowadza si  zakaz lokalizacji.  Z uwagi  na planowane rozwi zania w zakresie 
zaopatrzenia  w  ciep o  nie  przewiduje  si  wyst pienia  zagro  mog cych  wp yn  
negatywnie na jako  powietrza ze strony emitorów stacjonarnych. 

Z  uwagi,  e  w  granicach  obszaru  obj tego  projektem  planu  wydzielono  tereny  
lasów oznaczone symbolami ZL.01 i ZL.02 nale y mie  na uwadze, e usuni cie drzew w 
granicach u ytku Ls stanowi cego w asno  osoby fizycznej mo e odbywa  si  tylko i 
wy cznie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa w tym zakresie. Zgodnie z Ustaw  
o lasach nadzór nad gospodark  le  w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu 
Pa stwa sprawuje Starosta, który mo e w drodze porozumienia powierzy  go 
nadle niczemu Lasów Pa stwowych. Zgodnie z powy sz  ustaw  w ciciele lasów 
zobowi zani s  do racjonalnego u ytkowania lasu w sposób trwale zapewniaj cy 
optymaln  realizacj  wszystkich  jego  funkcji,  a  w  szczególno ci  do:  wykonywania  
zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegaj cych powstawaniu i 
rozprzestrzenianiu si  po arów; zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie 
pojawiaj cych i rozprzestrzeniaj cych si  organizmów szkodliwych; ochrony gleby i wód 
le nych. Podstaw  do pozyskania drewna w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu 
Pa stwa s  Uproszczone Plany Urz dzenia Lasu (UPUL) lub decyzja Starosty (lub osoby 
przez niego upowa nionej) wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Pozyskanie 
drewna w lasach niestanowi cych w asno ci Skarbu Pa stwa, niezgodnie z Uproszczonym 
Planem  Urz dzenia  Lasu  lub  decyzj  jest  mo liwe  wy cznie  w  przypadkach  losowych;  
decyzje w tej sprawie, na wniosek w ciciela lasu, wydaje nadzoruj cy. 

Na terenie obj tym projektem planu nie przewiduje si  znacz cych negatywnych  
przewidywanych zmian klimatu. Przy zak adanej intensywno ci zabudowy i zachowaniu 
powierzchni biologicznie czynnych mo na spodziewa  si  odczuwania zmian klimatu w 
zakresie minimalnych i maksymalnych temperatur powietrza (niewielki wzrost), 
wilgotno ci powietrza (wi ksze obni enie w ci gu dnia), pr dko ci wiatru (zale nie od 
rozmieszczenia obiektów i wielko ci powierzchni niezabudowanej). 
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Na  skutek  realizacji  zapisów  projektu  planu,  a  tym  samym  wprowadzenia  
zabudowy nie dojdzie do znacz cego zwi kszenia uci liwo ci zwi zanych z ha asem. 

 to zmiany charakterystyczne dla post puj cej urbanizacji. Klimat akustyczny rejonu 
opracowania nie ulegnie znacz cym zmianom, przy czym skala uci liwo ci klimatu 
akustycznego b dzie przede wszystkim uzale niona od stopnia realizacji poszczególnych 
inwestycji. Wzrost ha asu jest mo liwy na etapie realizacji poszczególnych inwestycji i 
zwi zany jest ze wzrostem liczby samochodów ci arowych, ci kiego sprz tu, 
prowadzonych prac budowlanych. Jednak e jest to dzia anie krótkoterminowe dotycz ce 
fazy budowy inwestycji. 

Klimat jest jednym z elementów rodowiska najbardziej wra liwych na zmiany w 
sposobie zagospodarowania i u ytkowania terenu. Urbanizacja prowadzi do powstawania, 
zanieczyszcze , a tak e zmian opadów atmosferycznych, cyrkulacji powietrza oraz 
lokalnego rozk adu ciep a. Z kolei, skala i obszar oddzia ywania wymienionych czynników 
zale  w bezpo redni sposób od uk adu urbanistycznego, architektonicznego osiedla. Aby 
oceni  nale ycie rozmiar zmian w rodowisku klimatycznym, musimy uzmys owi  sobie 
skal  ingerencji w rodowisko. Na omawianym terenie nie b dzie znacznych sztucznych 
powierzchni o zwi kszonej pojemno ci i przewodnictwie cieplnym, umo liwiaj cych 
atwiejsze magazynowanie i wymian  energii s onecznej. Nie przewiduje si  wysokiej 
zabudowy terenu, która mog aby zintensyfikowa  przep yw powietrza, warunkuj c tym 
samym wymian  ciep a i pary wodnej ani zmiany sposobu odprowadzania wód 
opadowych  –  sp yw  powierzchniowy  i  retencja  gruntowa.  Zmiany  w  klimacie  lokalnym  

 minimalne  i  nieodczuwalne  dla  cz owieka  i  ogranicz  si  do  zmiany  warunków  
termiczno - wilgotno ciowych i anemologicznych (przewietrzania). W okresach du ego 
zachmurzenia i wzmo onych opadów zmianie ulegn  warunki przewietrzenia, a na skutek 
wzrostu szorstko ci pod a i wprowadzeniu kubaturowych obiektów mieszkalnych, 
os abieniu  ulegnie  pr dko  wiatru.   W  obr bie  tego  komponentu  zmiany  mo na  
rozpatrywa  jedynie w skali mikroklimatu. 

Nie  przewiduje  si  negatywnego  wp ywu  na  tereny  obj te  sieci  Natura  2000,  
zabytki oraz dobra materialne. Planowane zagospodarowanie i zainwestowanie nie 
narusza przepisów ochrony przyrody i nie powoduje konfliktów z obszarami i obiektami 
prawnie chronionymi. Ustalenia planu nie naruszaj  podstawowych procesów 
ekologicznych zapewniaj cych ci , trwanie i powi zanie ekosystemów. W zwi zku z 
powy szym nie przewiduje si  znacz cego negatywnego oddzia ywania na obszary i 
obiekty podlegaj ce ochronie prawnej. 

 
 

10. ROZWI ZANIA MAJ CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJ  
PRZYRODNICZ  NEGATYWNYCH ODDZIA YWA  NA RODOWISKO, MOG CYCH BY  
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNO CI NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO  TEGO OBSZARU 

 
Jednym  z  fundamentalnych  za  ochrony  rodowiska  jest  przeciwdzia anie  

zanieczyszczeniom rodowiska oraz racjonalne kszta towanie rodowiska i 
gospodarowanie zasobami rodowiska zgodnie z zasad  zrównowa onego rozwoju ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska. W przypadku, gdy nie jest mo liwe 
zapobie enie zanieczyszczeniu, nale y ograniczy  negatywne oddzia ywania na 
rodowisko,  a  w  szczególnych  przypadkach  obowi zkiem  danego  podmiotu  jest  

kompensacja przyrodnicza. Pod poj ciem kompensacji przyrodniczej rozumie si  zespó  
dzia  obejmuj cych w szczególno ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj  
gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie  ro linno ci, prowadz cych do 
przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych 
w  rodowisku  przez  realizacj  przedsi wzi cia  i  zachowanie  walorów  krajobrazowych.  
Podkre li  nale y, e naprawienie wyrz dzonych szkód, a w szczególno ci kompensacj  
przyrodnicz  nale y dokonywa  wówczas, gdy ochrona elementów przyrodniczych nie 
jest mo liwa. Natomiast w wietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
przes ank  kompensacji przyrodniczej jest realizacja planu lub dzia  mog cych 
znacz co negatywne oddzia ywa  na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary 
znajduj ce si  na li cie, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, a jej wykonywanie ma na 
celu zapewnienie spójno ci i w ciwego funkcjonowania obszarów Natura 2000. 
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Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 
zawiera rozwi za  stanowi cych kompensacj  przyrodnicz , gdy  realizacja zapisów 
projektu planu mo e jedynie wp yn  na zasoby przyrodnicze (elementy rodowiska 
przyrodniczego), a nie wp ynie znacz co negatywnie na obszar Natura 2000. 

 
 

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

 
Zgodnie  ustaw  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o  udost pnieniu  informacji  o  

rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 
oddzia ywania na rodowisko rozwi zania alternatywne do rozwi za  zawartych w 
projektowanym dokumencie przedstawia si  wówczas, gdy wynika to z potrzeby ochrony 
obszaru Natura 2000 i jego integralno ci. Z analizy dokumentów i materia ów wynika, e 
kierunki zagospodarowania przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie 

 oddzia ywa y  znacz co  negatywnie  na  obszary  Natura  2000,  dlatego  te  nie  
przedstawia si  w tym zakresie rozwi za  alternatywnych. 

 
 

12. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Rozwi zania  przyj te  w  analizowanym  projekcie  planu  wprowadzaj  sposób  
zagospodarowania zgodny z obecnym sposobem u ytkowania i zagospodarowania 
terenów, a tak e planowanym sposobem u ytkowania i zagospodarowania terenów w 

siedztwie oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowa   i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda, dlatego te , w wyniku w ciwej 
realizacji ustale  projektu planu nie przewiduje si  znacz cego negatywnego 
oddzia ywania na rodowisko oraz powstawania w przysz ci sytuacji problemowych. 

 
W trakcie dalszej realizacji robót budowlanych na terenie obj tym projektem 

planu nale y pami ta  aby: 
 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na 

teren obj ty pracami i aby zminimalizowa  mo liwo  ich uwi zienia. 
 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  

odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych.  

 Prace budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk 
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie 
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie 
maszyn i urz dze  sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy), 
przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przeciwpo arowych,  uporz dkowanie  i  
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp. 

 W harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sezonie l gowym 

ptaków wskazanym jest, aby by y prowadzone pod nadzorem ornitologicznym. 
 W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, e jest 

on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie prace i  powiadomi  odpowiednie s y,  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by  realizowana poprzez zastosowanie 
ciwych zabezpiecze  technicznych. 

 Realizacja inwestycji nie mo e prowadzi  do zmiany stanu wody na gruncie 
skutkuj cym naruszeniem stosunków wodnych ze szkoda dla gruntów s siednich, 
w tym zalewaniem okolicznych gruntów. 

 Z uwagi, e granicach terenu obj tego planem miejscowym wyst puj  urz dzenia 
melioracyjne nale y pami ta , e zgodnie z ustaw  Prawo wodne obowi zkiem 
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ciciela nieruchomo ci jest ich utrzymywanie we w ciwym stanie 
technicznym.  

 Z  uwagi,  e  w  granicach  obszaru  obj tego  projektem  planu  wydzielono  tereny  
lasów  oznaczone  symbolem  ZL.01  i  ZL.02  nale y  mie  na  uwadze,  e  usuni cie  
drzew w granicach u ytku Ls stanowi cego w asno  osoby fizycznej mo e 
odbywa  si  tylko i wy cznie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 
 
Z  punktu  widzenia  skutków  ustale  projektu  planu  dla  rodowiska,  a  w  

szczególno ci warunków u ytkowników, przy za eniu zastosowania rozwi za  
ochronnych i sformu owanych zasadach zagospodarowania, nie ma podstaw do 
kwestionowania proponowanych rozwi za  i ustale  zawartych w dokumencie. 
 
 
13. STRESZCZENIE W J ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Prognoza oddzia ywania na rodowisko powsta a dla potrzeb projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru okre lonego za cznikiem graficznym 
do Uchwa y Nr XII/86/2019 Rady Gminy Stawiguda z dnia 12 wrze nia 2019r. w sprawie 
przyst pienia do sporz dzenia cz ciowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  w  obr bie  Majdy,  gmina  Stawiguda.  Zgodnie  z  art.  17  pkt  4  ustawy  z  
dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  
2020 r. poz. 293 ze zm.) wójt po podj ciu przez rad  gminy uchwa y o przyst pieniu do 
sporz dzenia planu miejscowego, sporz dza projekt planu (…) wraz z prognoz  
oddzia ywania na rodowisko. Prognoza oddzia ywania na rodowisko jest elementem 
strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko, o której mowa w ustawie o z dnia 3 
pa dziernika  2008  r.  o  udost pnianiu  informacji  o  rodowisku  i  jego  ochronie,  udziale  
spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (t.j. 
Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  283  ze  zm.).  Zgodnie  z  art.  46  pkt  1  w/w ustawy  projekt  planu  
zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddzia ywania  na  rodowisko.  W  my l  art.  51  ust.  1  cytowanej  ustawy  organ  
opracowuj cy projekt planu sporz dza prognoz  oddzia ywania na rodowisko. Stosownie 
do wymogu art. 53 ww. ustawy zakres i stopie  szczegó owo ci informacji wymaganych 
w prognozie oddzia ywania na rodowisko zosta  okre lony w pi mie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie – znak WOO .411.127.2019.MK z dnia  
27 listopada 2019 r. oraz w pi mie Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Olsztynie – znak ZNS.4082.110.2019.KR z dnia 26 listopada 2019 r. 

Niniejsza Prognoza oddzia ywania na rodowisko projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obr bie Majdy 
gmina Stawiguda odnosi si  do terenu obj tego obowi zuj cymi planami miejscowymi o 
nazwach: „Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stawiguda miejscowo ci Majdy jednostka C” uchwalona Uchwa  Nr XXIV/230/01 z 
dnia 28 grudnia 2001 roku oraz „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
cz ci obr bu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda” uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 
z dnia 28 stycznia 2015 roku. 

Teren  obj ty  planem  obejmuje  powierzchni  ok.  9,6  ha  po on  w  obr bie  
geodezyjnym Majdy gmina Stawiguda. Od wschodu granic  terenu wyznacza ulica 
Jakuba,  a  od  pó nocy  i  po udnia  ulica  Kamila;  od  strony  zachodniej  nie  ma  wyra nych  
granic – przebiegaj  one pomi dzy zadrzewieniami kompleksu le nego oraz terenami 
nieu ytkowanymi. Teren obj ty opracowaniem jest cz ciowo zabudowany i 
zagospodarowany; zlokalizowane s  tam budynki mieszkaniowe jednorodzinne oraz 
urz dzone s  ci gi komunikacyjne. Pozosta a cz  terenu jest niezagospodarowana i 
poro ni ta ro linno ci  trawiast  oraz miejscami samosiewami drzew i krzewów. W 
zakresie komunikacji obszar obs ugiwany jest istniej cymi drogami gminnymi: ulicami 
Jakuba,  Kamila i Krzysztofa. Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów w cz ci zachodniej 
terenu  wyst puj  grunty  sklasyfikowane  jako  LsV;  na  pozosta ym  terenie  wyst puj  
grunty  sklasyfikowane  jako  PsIV,  PsV,  PsVI,  RV,  RIVb,  RV,  B,  N,  dr.   Teren  jest  
wyposa ony w sieci infrastruktury technicznej tj. sie  wodoci gow , sie  kanalizacji 
sanitarnej, sie  elektroenergetyczn . W s siedztwie obszaru zlokalizowane s  budynki 
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mieszkaniowe jednorodzinne, a tak e grunty u ytkowane rolniczo obecnie od ogowane i 
kompleksy le ne. W cz ci po udniowej obszaru znajduje si  obni enie terenowe, które 
mo e by  okresowo podmok e w zwi zku ze sp ywem wód z okolicznych terenów. Lasy 
wyst puj ce w granicach terenu sklasyfikowane s  jako bór mieszany wie y w którym 
dominuje  sosna  zwyczajna.  Na  terenie  obj tym  opracowaniem  wyst puj  m.in.  
nast puj ce gatunki ro lin.: babka lancetowata, malina kamionka, szczawik zaj czy, 
poziomka pospolita, konwalia majowa, tomka wonna, leszczyna, trzmielina, jarz bina, 

b, buk zwyczajny, wierk pospolity, brzoza brodawkowata, bluszczyk kurdybanek, 
bniec bia y, chmiel zwyczajny, farbownik lekarski, glistnik jaskó cze ziele, gwiazdnica 
trawiasta, jaskier roz ogowy, koniczyna kowa, koz ek lekarski, rdest ptasi, wiechlina 

kowa, topola osika, g óg, a ycza. Na terenie obj tym projektem planu i w bezpo redniej 
okolicy wyst puj  nast puj ce gatunki fauny: zi ba, sroka zwyczajna, kuku ka 
zwyczajna, pliszka siwa, rudzik, pe zacz, bogatka, wiewiórka. Na obszarze obj tym 
opracowaniem  nie  wyst puj  z a  kopalin  oraz  tereny  górnicze  w  rozumieniu  prawa  
geologicznego i górniczego. Obszar obj ty opracowaniem po ony jest rejonie wodnym 
Dolnej Wis y, w Obszarze Dorzecza Wis y dla którego opracowano Plan gospodarowania 
wodami  na  obszarze  dorzecza  Wis y  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  1911).  Obszar  opracowania  
po ony  jest  w  zasi gu  jednolitej  cz ci  wód  podziemnych  PLGW200019,  dla  której  
ocena zagro enia nieosi gni cia dobrego stanu ilo ciowego i jako ciowego jako 
niezagro ona. Obszar le y w zasi gu naturalnej jednolitej cz ci wód powierzchniowych 
PLRW20001856299  Gi wa  z  jeziora  wi tajno,  Wulpi skie,  Gi wa.  Aktualny  stan  JCW  
okre lany jest jako dobry, a ocena nieosi gni cia celów rodowiskowych jako 
niezagro ona. Celem rodowiskowym jednolitej cz  wód powierzchniowych jest dobry 
stan ilo ciowy i dobry stan chemiczny. Zgodnie z informacjami znajduj cymi si  na 
stronach internetowych Pa stwowego Instytutu Geologicznego oraz Pa stwowej S by 
Hydrogeologicznej teren obj ty opracowaniem znajduje si  poza zasi giem G ównych 
Zbiorników  Wód  Podziemnych.  W  nawi zaniu  do  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  
ochronie  przyrody  obszar  obj tym  projektem  planu  znajduje  si  w  granicach  Obszaru  
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki. Najbli sze tereny obj te innymi formami ochrony 
przyrody znajduj  si  w odleg ci ok. 3,2 km na po udniowy-zachód obszar Natura 2000 
Rzeka  Pas ka  PLH280006  oraz  w  odleg ci  ok.  4  km  w  kierunku  zachodnim  obszar  
Natura 2000 Dolina Pas ki PLB280002. Obszar gminy Stawiguda pozostaje 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  i  wynosz 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. 

Ustalenia  projektu  planu  zosta y  sformu owane  w  trzech  rozdzia ach,  z  czego  w  
niniejszym  opracowaniu  omówiono  dwa  pierwsze;  ostatni,  trzeci  zawiera  przepisy  
ko cowe,  które  nie  odnosz  si  do  mo liwych  oddzia ywa  ustale  projektu  planu  na  
rodowisko. Kolejnymi opisanymi rozdzia ami dokumentu s : 
 Rozdzia  I – Ustalenia ogólne – dotycz ce ca ego terenu, zawieraj cy: 

 przedmiot ustale  planu, 
 definicje terminów i poj  zastosowanych w tre ci ustale , 
 ustalenia dotycz ce zakresu rysunku planu,  
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony i kszta towania adu przestrzennego, 
 ustalenia dotycz ce zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu, 
 ustalenia dotycz ce zasad kszta towania krajobrazu, 
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 ustalenia  dotycz ce  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  
krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury wspó czesnej, 

 wymagania wynikaj ce z potrzeb kszta towania przestrzeni publicznych,  
 zasady kszta towania zabudowy oraz wska niki zagospodarowania terenu (…), 
 ustalenia dotycz ce granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegaj cych ochronie, na podstawie odr bnych przepisów, terenów górniczych, 
a tak e obszarów szczególnego zagro enia powodzi , obszarów osuwania si  mas 
ziemnych, krajobrazów priorytetowych okre lonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, 

 szczegó owe zasady i warunku scalania i podzia u nieruchomo ci obj tych planem 
miejscowym, 

 szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 
 sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i u ytkowania 

terenów, 
 stawki procentowe, na podstawie których ustala si  op at , o której mowa  

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
 zadania w asne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
 inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 
 inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Rozdzia  II – Ustalenia szczegó owe dotycz ce poszczególnych terenów 
elementarnych. 

 Rozdzia  III – Ustalenia ko cowe. 
W granicach obszaru obj tego projektem planu tereny elementarne przeznaczono 

pod: zabudow  mieszkaniow  jednorodzinn  (MN.01 – MN.05), ziele  naturaln  (ZN.01-
ZN.05), las (ZL.01, ZL.02), drogi wewn trzne (KDW.01), ci gi pieszo-jezdne (Kpj.01, 
Kpj.02) i infrastruktur  techniczn  (TI.01). W ustaleniach projektu planu wprowadzono 
definicj  najwa niejszych poj  tj.: 
 przeznaczenie podstawowe – oznacza przeznaczenie, przeznaczenie, które przewa a 

na  danym  terenie  elementarnym  zarówno  w  zakresie  wykorzystania  powierzchni  
terenu jak i kubatury; 

 skomplikowane i z one warunki gruntowe – rozumiane jako warunki warunki 
gruntowe zwi zane z wyst powaniem niekorzystnych zjawisk geologicznych 
wymienionych w rozporz dzeniu w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych; 

 nieprzekraczalna linia zabudowy – rozumiana jako wyznaczona na rysunku planu 
lini , której w przestrzeni nie mo e przekroczy aden element budynku, w miejscach 
gdzie nie wyznaczono nieprzekraczalnych linii zabudowy nale y przyjmowa  odleg ci 
budynków od granic dzia ek s siednich, istniej cej infrastruktury technicznej i lasu 
zgodnie z przepisami odr bnymi; 

 wysoko  zabudowy – rozumiana jako wysoko  mierzona od poziomu posadowienia 
parteru  budynku  do  kalenicy  g ównej,  w  odniesieniu  do  pozosta ych  obiektów  
budowlanych to wysoko  mierzona od naturalnego poziomu terenu w najni szym 
punkcie obrysu obiektu budowlanego do najwy szego punktu tego obiektu. 

W  punkcie  1.3.3  w  formie  tabelarycznej  zestawiono  szczegó owe  warunki  
kszta towania zabudowy i zagospodarowania, które wp ywaj  na jako rodowiska w 
wyznaczonych terenach dla których okre lono rodzaj i zakres obowi zuj cych standardów 
rodowiska. W granicach obszaru obj tego projektem planu przewiduje si  wprowadzenie 

nast puj cych ustale  maj cych wp yw na jako rodowiska: 
 Wprowadzeniu zakazu lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w 

tym tymczasowych obiektów us ugowo-handlowych, z wyj tkiem obiektów 
zaplecza budowy. 

 Wprowadzeniu zakazu lokalizacji reklam, w tym tablic i urz dze  reklamowych. 
 Ustaleniu zasad w zakresie elewacji budynków. 
 Ustaleniu  zasad  w  zakresie  ogrodze ,  w   tym  zakazu  stosowania  ogrodze  

wy szych ni  1,6 m oraz ogrodze  pe nych oraz wykonanych z prefabrykowanych 
elementów elbetowych. 
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 Wprowadzeniu  zapisu,  e  teren  obj ty  planem  po ony  jest  na  Obszarze  
Chronionego Krajobrazu Doliny Pas ki, na którym obowi zuj  przepisy w 
sprawie  w/w  obszaru  chronionego  krajobrazu,  w  tym  w  szczególno ci  zakazy  i  
odst pstwa od zakazów. 

 Ustalenie zakazu zakaz lokalizacji przedsi wzi  zaliczanych do mog cych 
znacz co oddzia ywa  na rodowisko w rozumieniu przepisów o ochronie 
rodowiska, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego. 

 Wprowadzeniu zakazu wykonywania nawierzchni z lu i gruzu budowlanego. 
 Wprowadzeniu zapisu, e planowan  zabudow  oraz zagospodarowanie terenu 

nale y projektowa  i realizowa  z ich zachowaniem. W przypadku wyst pienia 
kolizji projektowanej oraz realizowanej zabudowy i zagospodarowania terenu z 
istniej cymi urz dzeniami melioracyjnymi nale y je przebudowa  na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Wprowadzeniu zapisu, e w granicach planu wyst puj  skomplikowane i z one 
warunki gruntowe dlatego te  przed przyst pieniem do prac projektowych lub 
budowlanych nale y post powa  zgodnie z przepisami odr bnymi, szczególnie w 
zakresie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych. 

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  tereny  elementarne  ZL.01  i  ZL.02  obejmuj  grunty  
le ne (Ls – lasy) na których obowi zuje zakaz zabudowy. 

 Ustaleniu zaopatrzenia w wod  z sieci  wodoci gowej na zasadach okre lonych w 
przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu odprowadzania cieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej na 
zasadach okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z nawierzchni 
uszczelnionych dróg, parkingów i placów manewrowych zgodnie z przepisami 
odr bnymi, a z powierzchni dachów do gruntu lub zagospodarowanie w granicach 

asnych dzia ki bez szkody dla gruntów s siednich zgodnie z przepisami 
odr bnymi. 

 Ustaleniu zaopatrzenia w energi  elektryczn  z sieci elektroenergetycznej na 
zasadach okre lonych w przepisach odr bnych.  

 Ustaleniu zaopatrzenia w gaz z sieci gazowej na zasadach i warunkach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu warunków wyposa enia w sie  telekomunikacyjn  na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych. 

 Ustaleniu,  e  zaopatrzenie  w  ciep o  b dzie  nast powa o  z  indywidualnych  róde  
ciep a  produkuj cych  energi  ze  róde  odnawialnych  takich  jak:  panele  
fotowoltaiczne, kolektory s oneczne, pompy ciep a; dopuszcza si  wykorzystanie 
konwencjonalnych indywidualnych róde  ciep a o technologiach spalania paliw 
zapewniaj cych zachowanie norm emisji okre lonych w przepisach odr bnych.  

 Wprowadzeniu  zapisu,  e  dopuszcza  si  realizacj  mikroinstalacji  do  produkcji  
energii ze róde  odnawialnych takich jak: panele fotowoltaiczne i kolektory 

oneczne montowane na dachach budynków oraz pompy ciep a na zasadach 
okre lonych w przepisach odr bnych, w tym dotycz cych odnawialnych róde  
energii  za  wyj tkiem  urz dze  wykorzystuj cych  energi  wiatru  dla  których  
wprowadza si  zakaz lokalizacji. 

 Ustaleniu, e gospodark  odpadami sta ymi nale y realizowa  zgodnie z 
przepisami odr bnymi, w tym zasadami okre lonymi w regulaminie utrzymania 
czysto ci i porz dku w gminie. 

 Wprowadzeniu zakazu unieszkodliwiania odpadów w granicach w asnych dzia ki lub 
terenu elementarnego. 

 W ustaleniach dotycz cych modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji okre lono, e powi zanie terenów obj tych planem z zewn trznym uk adem 
komunikacyjnym b dzie realizowane poprzez drog  wewn trzn  oznaczon  symbolem 
KDW.01 i ci gi pieszo-jezdne oznaczone symbolami Kpj.01 i Kpj.02 oraz przebiegaj  od 
strony wschodniej drog  gminn  nr 162007N i nr 162008N po on  poza planem.  

Na obszarze obj tym projektem planu nie przewiduje si  realizacji zada  w asnym 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym.  
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    Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmi sko-
mazurskiego uchwalonego Uchwa  Nr XXXIX/832/18 Sejmiku Województwa Warmi sko-
Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku inwestycjami celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym s  budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa, przebudowa i 
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej. 

W  punkcie  1.4  prognozy  przedstawiono  w  formie  tabelarycznej  zmiany  w  
zagospodarowaniu obszaru tj.: ró nice pomi dzy przeznaczeniem terenów okre lonym w 
obowi zuj cych planach miejscowych, a przedmiotowym projekcie planu. 

W punkcie 1.5 prognozy dokonano analizy odniesienia projektu planu miejscowego 
do dokumentów opracowywanych na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym 
oraz w punkcie 8 prognozy do dokumentów opracowywanych na szczeblu 
mi dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Okre laj c wp yw oddzia ywania projektu planu na rodowisko wykorzystano 
nast puj ce metody prognozowania: badania terenowe, analizy dost pnych materia ów 
kartograficznych, analizy literatury i dost pnych materia ów ród owych oraz analizy 
dokumentacji fotograficznych. Podczas bada  inwentaryzacyjnych pod k tem 
wyst powania gatunków zwierz t szczególn  uwag  zwracano na wyst powanie 
schronie  i miejsc l gowych. Identyfikacji gatunków flory dokonano in situ, na podstawie 
cech morfologicznych. Pisowni  polsk  i aci sk  nazw gatunkowych ro lin naczyniowych 
podano wed ug Flovering plants and pteridophytes of Poland a checklist Z. Mirka i in. 

Z uwagi na skal  opracowania oraz po enie terenu w odleg ci oko o 70 km na 
po udnie  od  pó nocnej  granicy  kraju  w  wyniku  realizacji  ustale  projektu  planu  nie  
prognozuje si  mo liwo ci wyst pienia transgranicznych oddzia ywa  na rodowisko. 

W  punkcie  9  niniejszej  prognozy  wskazano  przewidywane  oddzia ywania  
wynikaj ce  z  realizacji  ustale  projektu  planu,  w  tym   oddzia ywania  bezpo rednie,  
po rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i d 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.  Tereny  drogi  wewn trznej  
(KDW.01) zosta y wyznaczone zgodnie z istniej cym i funkcjonuj cym przebiegiem 
ci gów komunikacyjnych. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN.01-
MN.05) obejmuj  tereny istniej cej zabudowy mieszkaniowej, a tak e tereny 
przeznaczane w obowi zuj cych planach miejscowych pod zabudow  mieszkaniow . 
Tereny  lasów  (ZL.01,  ZL.02)  zosta y  wyznaczone  zgodnie  z  zasi giem  ewidencyjnym  
gruntów oznaczonych w ewidencji jako Ls i zasi giem kompleksów le nych. Tereny zieleni 
naturalnej (ZN.01-ZN.05) obejmuj  tereny poro ni te ro linno ci  trawiast  oraz 
samosiewami zadrzewie  i zakrzewie , w tym tereny przeznaczane w obowi zuj cych 
planach miejscowych pod ziele  naturaln . Tereny infrastruktury technicznej (TI.01) 
zabezpieczaj  teren pod przysz  lokalizacj  urz dze  infrastruktury technicznej zgodnie 
z planowanymi zamierzeniami gminy. Tereny ci gów pieszo-jezdnych (Kpj.01, Kpj.02) 
zosta y wydzielone z uwagi na konieczno  zapewnienia dojazdu i doj  do 
nieruchomo ci.  

W trakcie dalszej realizacji robót budowlanych na terenie obj tym projektem 
planu nale y pami ta  aby: 

 Plac budowy nale y zabezpieczy  w taki sposób, aby zwierz ta nie wchodzi y na 
teren obj ty pracami i aby zminimalizowa  mo liwo  ich uwi zienia. 

 W czasie prowadzenia prac budowlanych nale y prowadzi  w ciw  gospodark  
odpadami tj.: zapewni  odpowiedni  ilo ci pojemników na odpady, prowadzi  
segregacj  odpadów, z wyszczególnieniem odpadów niebezpiecznych.  

 Prace budowlane powinny by  prowadzone zgodnie z za eniami dobrych praktyk 
tj.: w ciwa organizacja i lokalizacja zaplecza technicznego budowy, stosowanie 
technik i technologii minimalizuj cych uci liwo ci rodowiskowe (stosowanie 
maszyn i urz dze  sprawnych technicznie i spe niaj ce obowi zuj ce standardy), 
przestrzeganie  przepisów  BHP  i  przeciwpo arowych,  uporz dkowanie  i  
zrekultywowanie zaj tego terenu po zako czeniu prac budowlanych itp. 

 W harmonogramach prowadzenia prac budowlanych nale y uwzgl dni  okresy 
gowe ptaków tj.: prace inwestycyjne powinny rozpocz  si  przed lub po sezonie  
gowym. W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sezonie l gowym 

ptaków wskazanym jest, aby by y prowadzone pod nadzorem ornitologicznym. 
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 W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, e jest 
on zabytkiem nale y wstrzyma  wszelkie prace i  powiadomi  odpowiednie s y,  
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. 

 Ochrona wód gruntowych i gleby powinna by  realizowana poprzez zastosowanie 
ciwych zabezpiecze  technicznych. 

 Realizacja inwestycji nie mo e prowadzi  do zmiany stanu wody na gruncie 
skutkuj cym naruszeniem stosunków wodnych ze szkoda dla gruntów s siednich, 
w tym zalewaniem okolicznych gruntów. 

 Z uwagi, e granicach terenu obj tego planem miejscowym wyst puj  urz dzenia 
melioracyjne nale y pami ta , e zgodnie z ustaw  Prawo wodne obowi zkiem 

ciciela nieruchomo ci jest ich utrzymywanie we w ciwym stanie 
technicznym.  

 Z  uwagi,  e  w  granicach  obszaru  obj tego  projektem  planu  wydzielono  tereny  
lasów  oznaczone  symbolem  ZL.01  i  ZL.02  nale y  mie  na  uwadze,  e  usuni cie  
drzew w granicach u ytku Ls stanowi cego w asno  osoby fizycznej mo e 
odbywa  si  tylko i wy cznie zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa w tym 
zakresie. 
Z  punktu  widzenia  skutków  ustale  projektu  planu  dla  rodowiska,  a  w  

szczególno ci warunków u ytkowników, przy za eniu zastosowania rozwi za  
ochronnych i sformu owanych zasadach zagospodarowania, nie ma podstaw do 
kwestionowania proponowanych rozwi za  i ustale  zawartych w dokumencie. 

Zgodnie  ustaw  z  dnia  3  pa dziernika  2008  r.  o  udost pnieniu  informacji  o  
rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach 

oddzia ywania na rodowisko rozwi zania alternatywne do rozwi za  zawartych w 
projektowanym dokumencie przedstawia si  wówczas, gdy wynika to z potrzeby ochrony 
obszaru Natura 2000 i jego integralno ci. Z analizy dokumentów i materia ów wynika, e 
kierunki zagospodarowania przestrzennego okre lone w projekcie planu miejscowego, nie 

 oddzia ywa y  znacz co  negatywnie  na  obszary  Natura  2000,  dlatego  te  nie  
przedstawia si  w tym zakresie rozwi za  alternatywnych. 

W przypadku braku realizacji przedmiotowego projektu planu teren zostanie 
zagospodarowany zgodnie z ustaleniami obowi zuj cych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego o nazwach: „Zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda miejscowo ci Majdy jednostka C” 
uchwalona  Uchwa  Nr  XXIV/230/01  z  dnia  28  grudnia  2001  roku,  „Miejscowy  plan  
zagospodarowania przestrzennego cz ci obr bu Majdy – jednostka C, gmina Stawiguda” 
uchwalony Uchwa  Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku. 
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wiadczam, e spe niam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z 

dnia  z  dnia  03  pa dziernika  2008  r.  o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na 

rodowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.). 

Jednocze nie  o wiadczam,  e  jestem  wiadomy  odpowiedzialno ci  karnej  za  

enie fa szywego o wiadczenia. 

 
 
 

 
 ………………………………………… 
       podpis 


