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ANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ORAZ LOKALIZACJI PLAŻ, KĄPIELISK  
I PRZYSTANI W CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO HARSZ, GMINA POZEZDRZE 

 
 
 
 

Niniejszy aneks do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji 

plaż, kąpielisk  i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze został sporządzony  w 

związku Postanowieniem znak: WSTŁ.610.50.2019.BT z dnia 3 września 2019r. Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Olsztynie odmawiającym uzgodnienia w zakresie ochrony przyrody oraz 

wskazującym warunki, których uwzględnienie mogłoby umożliwić uzgodnienie projektu. 

W ww. postanowieniu organ wyspecjalizowany w zakresie ochrony przyrody stwierdził m.in., że 

planowane przekształcenie w postaci przebudowy istniejących rowów melioracyjnych o szerokości od 6,0 

m do 10,0 spowoduje zmianę rzeźby terenu oraz zaburzy stosunki wodne na poziomie wód podziemnych  

i powierzchniowych. W związku z powyższym uznano, iż przedłożony do uzgodnienia projekt planu stoi  

w sprzeczności z zakazem obowiązującym w graniach Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich 

Jezior Mazurskich , tj. „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych” oraz „dokonywania 

zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie 

użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka”.  

W projekcie planu uzupełniono i dostosowano ustalenia do wymagań uchwały nr XXII/403/12 

Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2013r., 

poz. 139) i uchwały Nr XXXVII/753/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 

2014r. zmieniającej uchwałę Nr XXII/430/12 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie wyznaczenia Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich: 

 na załączniku graficznym do projektu planu ograniczono szerokość rowu melioracyjnego, który 

obecnie ma od 0,5 m do 1,5 m szerokości; 

 w tekście projektu planu w § 8 ust 8 wprowadzono następujący zapis: „szerokość otwartych 

rowów melioracyjnych nie może przekraczać 1,5 m. 

W związku z powyższym ustalenia projektu planu nie spowodują zmiany rzeźby terenu oraz 

zmiany stosunków wodnych. Poziom wód gruntowych na terenie opracowania planu miejscowego będzie 

nierozerwalnie związany z poziomem wód w jeziorze Dargin. Ponadto adaptacja istniejącego rowu 

melioracyjnego wraz zachowaniem istniejących zadrzewień, wpłynie na utrzymanie lokalnych stosunków 

wodnych. 



Załączniki: 

1) Załącznik do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 

lokalizacji plaż, kąpielisk  i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze. 

2) Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo WSTŁ.610.60.2019.BT) 
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