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1 WSTĘP 

Podstawa prawna 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/254/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014 

przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto 

Szczytno - rejon ulic Kościuszki - Pasymska. Zgodnie z art. 3 ust. 14 i art. 46 pkt 1 Ustawy z dnia 3 

października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 

1235 ze zm.)  – projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają 

postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którego elementem jest 

prognoza oddziaływania na środowisko. 

Celem prognozy jest określenie i ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i życia ludzi, 

które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu objętego niniejszym projektem 

planu oraz przedstawienie możliwych rozwiązań minimalizujących potencjalne negatywne skutki 

ustaleń na poszczególne elementy środowiska. 

Zakres prognozy 

Zakres niniejszego dokumentu jest zgodny z art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy.  

 

 

2 INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 

2.1 INFORMACJE O ZAWARTOŚCI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projektowanym dokumentem jest projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Miasto Szczytno - rejon ulic Kościuszki – Pasymska. Zakres, granice i przedmiot planu 

zostały określone Uchwałą Nr XXX/254/2014 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2014 w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Miasto Szczytno - rejon ulic Kościuszki - Pasymska. Zawartością projektowanego dokumentu są: 

– definicje pojęć użytych w projekcie planu, 

– określenie znaczenia użytych oznaczeń graficznych i symboli literowych, 

– ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu. 

Przedmiotowy projekt planu dotyczy terenu położonego w mieście Szczytnie, obejmującego 

rejon ulic Kościuszki – Pasymska, zgodnie z rysunkiem planu w skali 1 : 1000 stanowiącym załącznik 

do wzmiankowanej Uchwały. 
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2.2 GŁÓWNE CELE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 

Głównym celem projektu planu było: 

– określenie przeznaczenia i sposobów zagospodarowania poszczególnych terenów 

wyznaczonych w projekcie (Tab. 1), 

– określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego objętych zakresem 

projektu  

– określenia zasad kształtowania zabudowy oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej na terenie objętym projektem  

 

Tabela 1 Projektowane funkcje na terenie objętym projektem planu 

Symbol Opis funkcji Szczegóły dot. funkcji 

U teren zabudowy usługowej 
U-3, - U-6  przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa; 
przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa, garażowa, 
gospodarcza, infrastruktura techniczna. 

UM 
tereny zabudowy usługowo-

mieszkaniowej 

UM- 1 - przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-
mieszkaniowa; przeznaczenie uzupełniające: garażowa, gospodarcza, 
obiekty i urządzenia sportowe, infrastruktura techniczna. 

UM- 2 -  przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-

mieszkaniowa; przeznaczenie uzupełniające: garażowa, gospodarcza, 
infrastruktura techniczna. 

MU 
tereny zabudowy 

mieszkalno- usługowej 

MU-4,  MU-5- przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa; przeznaczenie uzupełniające: garażowa, 
gospodarcza, infrastruktura techniczna. 

E 
teren lokalizacji obiektu 

infrastruktury 
elektroenergetycznej, 

E-8 - stacja transformatorowa adaptowana; możliwa przebudowa, 
rozbiórka. 

KD 
teren komunikacji - drogi 

dojazdowe, parkingi, 
chodniki, 

KD - przeznaczenie podstawowe: drogi dojazdowe klasy D, parkingi, 
chodniki; przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, mała 
architektura. 

Kx 
teren przejścia pieszo-

jezdnego z zielenią, 

Kx - przeznaczenie podstawowe: ciąg pieszo-jezdny, parkingi, 
chodniki; przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, mała 
architektura. 

ZP zieleń urządzona 
ZP-7 - przeznaczenie podstawowe: zieleń, urządzenia rekreacyjne i 
sportowe, przejścia piesze; możliwa lokalizacja obiektów małej 
architektury, infrastruktury technicznej podziemnej. 

 

2.3 POWIĄZANIA PROJEKTU Z INNYMI DOKUMENTAMI ORAZ ZGODNOŚĆ USTALEŃ PROJEKTU Z TYMI 

DOKUMENTAMI 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, dla którego 

dokumentem nadrzędnym i wiążącym w kwestii ustaleń powinno być studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania gminy. Projekt planu miejscowego powinien również uwzględniać 

analizę ekofizjograficzną, która charakteryzuje stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów 

środowiska oraz określa przydatność oraz ograniczenia wynikające z istniejących uwarunkowań. 
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1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytna 

Ustalenia planu uwzględniają założenia przyjęte w  Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna (1999r.). Według zapisów Studium teren objęty 

opracowaniem predysponowany jest przede wszystkim pod zabudowę mieszkaniowo – usługową  

i mieszkaniową wielorodzinną. Pozostały obszar stanowią tereny zieleni w postaci parku i zieleni 

urządzonej z usługami towarzyszącymi. Ponadto przez obszar opracowania przebiegają strefy 

ochrony konserwatorskiej: A i B oraz strefa ochrony archeologicznej W (wschodni kraniec) (Rys. 1). 

Ustalenia projektu planu nie naruszają kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych 

w Studium. Na obszarach już zainwestowanych wprowadzają przeznaczenie terenu pod zabudowę 

usługową, mieszkalno –usługową i usługowo -mieszkalną. Na obszarze parku i zieleni urządzonej 

zachowują istniejące przeznaczenie, wprowadzając w planie zieleń urządzoną.  

 

Rysunek 1 Wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczytno 

 

Źródło: opracowanie własne  
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2. Analiza ekofizjograficzna 

Obszar objęty planem poddano analizie ekofizjograficznej, z określeniem waloryzacji i klasyfikacji terenu pod względem przydatności inwestycyjnej. 

W poniższej tabeli dokonano oceny ekofizjograficznej elementów środowiska terenów predysponowanych do zmiany przeznaczenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według powyższej tabeli obszar opracowania można uznać za korzystny pod zainwestowanie. Warunki inżynierskie, dotychczasowe 

zagospodarowanie terenu, sprzyjają możliwości posadowienia obiektów. Pewne, niewielkie ograniczenia wynikają jedynie z obecności GZWP: nr 213 i 215, 

objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, dla których istnieją określone zasady zagospodarowania. Dodatkowo należy również wspomnieć o 

klimacie akustycznym wzdłuż południowej granicy opracowania na drodze krajowej nr 53, gdzie odnotowuje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu. Dla terenów tych ograniczenia wynikają z konieczności wprowadzenia ustaleń odnośnie tłumienia hałasu, związanych z lokalizacją m.in. ekranów 

akustycznych czy stosowania innego rodzaju technik i metod w poprawie klimatu akustycznego pobliskich domostw. 

Określenie 

przydatności pod 

zainwestowanie  

Elementy środowiska przyrodniczego podlegające waloryzacji 

Budowa geologiczna Gleba Rzeźba terenu Użytkowanie terenu 

Ochrona środowiska oraz 

obszary chronione na 

podstawie przepisów 

odrębnych  

Zagrożenia 

antropogeniczne 

Charakterystyka 

wybranych kryterium 

waloryzacji 

warstwa gliny 
zwałowej o znacznej 
miąższości, podścielona 
warstwą piasków. 

podlega 
antropogenicznym 
przekształceniom, w 
większości przykryta 
warstwą 
nieprzepuszczalnego 
betonu   

teren 

wyrównany, 

przekształcony 

działalnością 

człowieka 

teren w większości 

zainwestowany, 

niewielką powierzchnię 

stanowią obszary 

zieleni urządzonej  

brak form ochrony przyrody; 

na badanym terenie 

występują obiekty objęte 

ochroną konserwatorską oraz 

GZWP nr 213 i 215. 

przekroczenia norm 

dopuszczalnego poziomu 

hałasu na drodze 

krajowej (ul. Pasymska) 

Ocena przydatności 

pod zainwestowanie  + + + + + +/- 

+ obszary korzystne do zainwestowania 

+/- obszary korzystne z pewnymi ograniczeniami 
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3. Strategia Rozwoju Miasta Szczytno 

Ochrona środowiska - w Strategii stwierdza się, iż jednym z priorytetów w zakresie ochrony 

środowiska w mieście (i regionie) powinien być zestaw zintegrowanych inwestycji mających na celu 

powstrzymanie i odwrócenie skutków szybko postępującej degradacji jakości wód jezior. 

W Strategii zawarto działania odnośnie poprawy jakości stanu środowiska naturalnego, wśród 

których można m.in. wymienić (lata 2002-2008 oraz 2009-2017): 

– polepszenie jakości wód w Jeziorach Domowe Duże i Domowe Małe, w tym obniżenie 

eutrofizacji poprzez odcięcie dopływu zanieczyszczeń komunalnych; 

– uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach istniejącej zabudowy przez rozbudowę 

sieci kanalizacji odprowadzającej ścieki do oczyszczalni, bądź przejściowo do jednego lub kilku 

zbiorników bezodpływowych  

Ponadto w działaniach w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej przewiduje się m.in: 

– podniesienie standardu wewnętrznych ulic miejskich i osiedlowych 

– rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej, wodnościekowej, cieplnej i energetycznej  

– poprawę stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej i ciepłowniczej.  

4. Miejscowe  plany  zagospodarowania   przestrzennego w  sąsiedztwie  lub  w  obszarze  

projektu planu 

Projektowany dokument  stanowi zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Szczytno - Śródmieście jednostka A, uchwalonego uchwałą Nr XV/175/2000 Rady Miejskiej w 

Szczytnie z dnia 23 marca 2000 r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Szczytno - Jezioro Domowe Duże, uchwalonego uchwałą Nr VI/37/2011 Rady Miejskiej w Szczytnie z 

dnia 22 kwietnia 2011 r. 

Z punktu ochrony środowiska najistotniejsze są zapisy planu z 2011r., dotyczące obszaru jeziora 

Domowego Dużego i adaptacji tego terenu na potrzeby usług oraz usług turystycznych. Istotniejsze z 

punktu widzenia projektowanych zmian były funkcje przewidziane dla wód jeziora (W-UT, Wp) oraz 

stref przyjeziornych, dla których przewidziano funkcje usługowe i turystyczne (UT).  

2.4 METODA OPRACOWANIA 

Obecnie    nie    funkcjonują     powszechnie    ujednolicone    metody    wykonywania 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, dlatego też prognozę sporządzono przy 

zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu  

środowiska  oraz  identyfikacji  skutków  przewidywanych  zmian  w środowisku,  na podstawie  

których  wyciągnięto  określone  wnioski.   

Prognozę wraz z załącznikiem graficznym sporządzono na podstawie analizy następujących 

materiałów: 
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1. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasto Szczytno – Jezioro Domowe Duże, Olsztyn, wrzesień 2009. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczytno - Jezioro Domowe Duże. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczytna, 

1999. PGG Topoz, Olsztyn. 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Szczytno, Olsztyn, lipiec - wrzesień 2010 rok. 

5. Miasto Szczytno. Strategia Rozwoju, 2001. 

6. Program Ochrony Środowiska miasta Szczytna, Szczytno, styczeń 2005. 

7. Raporty o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2012r., WIOŚ 

w Olsztynie, 

8. Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim – raport za rok 2013, 

Olsztyn, kwiecień 2014. 

9. Monitoring hałasu komunikacyjnego miasta Szczytno w roku 2009, Olsztyn marzec 2010 

10. K. Fagiewicz, L. Poniży, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w opracowaniach 

ekofizjograficznych w: Waloryzacja środowiska przestrzennego w opracowaniu 

ekofizjograficznym, Gdańsk- Warszawa, 2007, s. 77-89. 

11. Mapa zasadnicza. 

12. Strony internetowe:  

 http://www.geoportal.gov.pl 

 http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy-pl-PL 

 http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

 http://www.e-szczytno.eu/ 

 http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm 

 http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/ 

 http://mapa.kzgw.gov.pl/ 

 http://pgi.gov.pl/ 

Materiały źródłowe oraz wizja terenowa pozwoliły określić stan i funkcjonowanie środowiska na 

obszarze objętym granicą opracowania oraz w jego otoczeniu oraz określić potencjalne zagrożenia 

środowiska i wpływ ustaleń projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego na jego 

funkcjonowanie.  
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3 ISTNIEJĄCY STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA NA TERENIE OPRACOWANIA 

3.1 POŁOŻENIE, LOKALIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Teren objęty projektem planu położony jest w północno -zachodniej części miasta Szczytno 

(powiat szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie) przy drodze krajowej nr 53, łączącej Olsztyn z 

Ostrołęką (Rys. 2). Granice obszaru projektu planu przebiegają następująco: 

 po stronie  południowej wzdłuż ulicy Pasymskiej i Kościuszki 

 po stronie wschodniej wzdłuż zabudowań i boiska sportowego 

 po stronie północnej i północno-zachodniej wzdłuż ścieżki spacerowej w okolicy parku koło 

Jeziora Domowego Dużego 

Obszar opracowania, o powierzchni niecałych 2 ha, w większości obejmuje tereny zabudowane, 

jedynie w północno-zachodniej części przedmiotowego terenu zlokalizowane są obszary zieleni 

parkowej. W centralnej części przedmiotowego obszaru zlokalizowana jest przychodnia „Eskulap” (ul. 

Kościuszki 20), wraz z przyległym parkingiem. Po wschodniej stronie przychodni znajdują się obiekty 

mieszkalne (wraz z niewielkim ogródkiem przydomowym) i usługowe. W południowo-zachodniej 

części opracowania znajdują się obiekty mieszkalne i usługowe, w tym gastronomiczne.  

 

Rysunek 2 Lokalizacja obszaru opracowania na tle gminy i miasta Szczytno 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.geoportal.gov.pl  
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3.2 OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

3.2.1 RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA I KRAJOBRAZ 

Według podziału J. Kondrackiego na jednostki fizycznogeograficzne obszar opracowania 

należy do (Rys. 3): 

1. megaregionu: Niż Wschodnioeuropejski 

2. prowincji: Niż Wschodniobałtycko-Białoruski (84) 

3. podprowincji: Pojezierze Wschodniobałtyckie (842) 

4. makroregionu: Pojezierze Mazurskie (842.8) 

5. mezoregionu: Równina Mazurska (842.87) 

 

Rzeźba analizowanego terenu jest mało urozmaicona. Po części tworzy ją wysoczyzna falista 

(Program ochrony środowiska, 2005), została jednak już w dużej mierze przekształcona na skutek 

zainwestowania i obecnie tworzy powierzchnie prawie płaskie. Dodatkowo krajobraz obszaru 

opracowania określany jest jako krajobraz fluwioglacjalny nizinny równinny, miejscami falisty 

(http://www.bdl.lasy.gov.pl). W budowie geologicznej obszaru opracowania należy wyróżnić 

pokrywę warstwy gliny zwałowej o znacznej miąższości od 20 do 36 m. Pod warstwą gliny zwałowej 

występuje warstwa piasków o znacznie zróżnicowanej miąższości od 6 do 12 m. W podłożu tej 

warstwy piasków występuje glina zwałowa o bliżej nieokreślonej miąższości (Program…, 2005). Są to 

grunty o korzystnych właściwościach nośnych. 

 

Rysunek 3 Lokalizacja obszaru opracowania na tle mezoregionów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Mapa regionów fizycznogeograficznych Polski, wg Kondrackiego 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
DO PROJEKTU MPZP  - SZCZYTNO 

13 
 

Krajobraz 

Teren opracowania jest w dużej mierze już przekształcony przez działalność człowieka. Obecne 

zabudowania, prowadzona działalność, nasadzenia zieleni użytkowej i tereny przydomowych upraw 

ogrodniczych kształtują tutejszy krajobraz. Wśród architektury budowalnej znajdują się obiekty 

objęte ochroną konserwatorską, które mimo drobnych ubytków w elewacji stanowią wartość 

estetyczną. Elementem dysharmonizującym w krajobrazie są obecne szyldy reklamowe, ogrodzenie 

na tyłach przychodni i tuż przy wschodniej granicy opracowania, a także nieuporządkowany teren 

przy budynkach nr 18  i 18a oraz przy zespole obiektów straży pożarnej przy ul. Kościuszki 14.  

Elementem przyrodniczym krajobrazu jest zieleń wysokich drzew i krzewów w północno- 

zachodniej części opracowania oraz zieleń izolacyjna, pełniąca rolę sanitarną (ochrona przed hałasem 

i zanieczyszczeniami ze spalin samochodowych), zlokalizowana wzdłuż drogi krajowej. Na terenie 

opracowania można również wyróżnić otwarcie widokowe: z terenów zielonych na otaczający park i 

jezioro.  

 
3.2.2 KLIMAT 

Klimat Szczytna zalicza się do najchłodniejszych w Polsce, ze średnią temp. roczną 6,9 st. C. 

Ogólna liczba dni z przymrozkami wynosi 140 dni w roku, a okres wegetacyjny jest bardzo krótki. 

Średnie roczne opady wynoszą 600 mm. Obniżenie przyjeziorne odznacza się niekorzystnymi 

warunkami klimatycznymi, ze względu na spływ zimnych mas powietrza na teren obniżony, jakim 

jest jezioro oraz wcześniejsze występowanie przymrozków jesiennych oraz częstsze występowanie 

przymrozków wiosennych. 

Na obszarze opracowania nie występują istotne czynniki różnicujące klimat lokalny. Mimo iż 

obszar opracowania zlokalizowany jest w biskim sąsiedztwie jeziora w większym stopniu nie wpływa 

to na klimat lokalny. Warunki topoklimatyczne są korzystne do całorocznego przebywania ludzi. 

W rzeźbie terenu brak jest obniżeń, w których mogłoby zalegać chłodne i wilgotne powietrze oraz 

większych wzniesień, często narażonych na działanie silnych wiatrów.  

 

3.2.3 GLEBY  

Gleby na terenie miasta, jak i obszaru opracowania, zostały w znacznej części przekształcone 

działalnością inwestycyjną. W obrębie analizowanego terenu występują grunty zabudowane i 

zurbanizowane, w ewidencji gruntów oznaczone jako B (tereny mieszkaniowe), Bi (inne tereny 

zabudowane) oraz Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe). Znaczna część pokrywy glebowej 

przykryta jest warstwą nieprzepuszczalną (m.in. betonu). Pozostała część pedosfery, zlokalizowana 

w pobliżu obiektów mieszkalnych, została wykorzystana do prowadzenia ogródków  przydomowych, 

wskutek czego jej właściwości fizykochemiczne i chemiczne uległy antropogenicznym przemianom.  
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3.2.4 WODY PODZIEMNE 

Obszar opracowania, według klasyfikacji jednolitych części wód podziemnych, przynależy do 

zlewni JCWPd o kodzie: GW230050 (http://geoportal. kzgw.gov.pl/imap/). 

  Warstwę wód podziemnych wgłębnych na przedmiotowym terenie tworzy seria zawodnionych 

piasków o miąższości ok. 10-40 m, które zalegają pod nakładem gliny morenowej o zmiennej 

miąższości od 1,0 do ok. 50 m. Zwierciadło wody posiada charakter subartezyjski (napięty) i 

stabilizuje się na poziomie ok. 142m n.p.m., a więc zbliżonym do poziomu zwierciadła wody 

gruntowej. Warstwa ta stanowi pierwszy poziom wodonośny o charakterze użytkowym i jest 

jednocześnie podstawowym źródłem wody dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia miasta Szczytna i 

okolicznych miejscowości w wodę do celów pitnych i gospodarczych. Omawiana warstwa wodonośna 

występuje w obrębie udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 – Zbiornik 

międzymorenowy Olsztyn (utwory czwartorzędowe) (Rys. 4). 

Ponadto badany teren znajduje się w zasięgu występowania nieudokumentowanego GZWP nr 

215 –Subniecka Warszawska. 

Główny Zbiornik międzymorenowy Olsztyn o powierzchni 1383 km2 posiada typ ośrodka 

porowy, głębokość od 20 do 50 m. Dla istniejącego GZWP nr 213 obowiązuje, przyjęta przez Ministra 

Środowiska w 2008 roku, „Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia 

obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych Olsztyn (GZWP nr 213)”, określająca przestrzennie 

obszary ochronne zbiornika, wydzielając wśród nich obszary ochronne o zaostrzonych rygorach – w 

obrębie których szacowany czas dopływu wód opadowych do poziomu wodonośnego jest krótszy niż 

25 lat. Obszar opracowania położony jest w całości w jego obszarze ochronnym. Przy czym 

przeważają przestrzennie obszary ochronne o zaostrzonych rygorach. 

 Główny Zbiornik nr 215 Subniecka Warszawska posiada znaczną średnią głębokość ujęć 

czerpiących wodę z tej jednostki, wynoszącą ok. 160 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 

250.000 m3/d, a moduł jednostkowej wydajności przyjmuje niską wartość 0,06 l/s/km2. Świadczy to 

o bardzo ograniczonym tempie odnawialności zasobów. Znaczna głębokość zbiornika decyduje o jego 

stosunkowo dobrej izolacji od powierzchni i znajduje swój wyraz w niewielkim ok. 5 % udziale 

obszarów ONO (obszarów najwyższej ochrony) i OWO (obszarów wysokiej ochrony) w stosunku do 

całej powierzchni GZWP. Klasa jakości wód: Ia, Ib (wody najwyższej jakości) i Ic (wody wysokiej 

jakości). 

Z map Państwowej Służby Hydrogeologicznej można jeszcze wyczytać, iż na danym terenie 

występuje jednostka hydrogeologiczna o symbole  8baQl o wydajności potencjalnej studni wierconej  

50- 70 m3/24h. 
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3.2.5 WODY POWIERZCHNIOWE 

Na obszarze opracowania brak jest występowania zbiorników wodnych oraz cieków.  

W odległości ok. 80 m od północnej granicy przedmiotowego terenu zlokalizowane jest jezioro 

Domowe Duże (wg nazewnictwa KZGW określane również jako jezioro Długie). Ponadto całość 

analizowanego obszaru, wg podziału hydrograficznego, znajduje się w regionie wodnym Środkowej 

Wisły), w zasięgu zlewni jeziora Długiego. Natomiast według klasyfikacji jednolitych części wód 

powierzchniowych obszar przynależy do zlewni JCWP o kodzie: RW2000252654279 (http://geoportal. 

kzgw.gov.pl/imap/).   

 
Rysunek 4 Lokalizacja obszaru opracowania na tle sieci hydrograficznej i GZWP 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 
3.2.6 ZŁOŻA KOPALIN  

Na terenie miasta Szczytna, w tym w obszarze opracowania, nie występują zasoby złóż 

kopalin.  

 

3.2.7 SZATA ROŚLINNA  

Roślinność przedmiotowego obszaru stanowi niewielki powierzchniowo odsetek i występuje 

najczęściej w postaci zieleni urządzonej, stanowiącej część parku miejskiego („Park kasztanowców” - 

http://www.e-szczytno.eu/) zlokalizowanego nad Jeziorem Domowym Dużym. Park o powierzchni 

7,54 ha pokryty jest drzewostanem pochodzącym z okresu powojennego. Wśród występującej tu 

roślinności można wyróżnić szpalery i pojedyncze drzewa takich gatunków, jak: kasztanowiec biały 
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(Aesculus hippocastanum), klon pospolity (Acer platanoides), topola kanadyjska (Populus canadensis), 

lipa szerokolistna (Tilia plathyphyllos), wierzba płacząca (Salix xsepulcralis), brzoza brodawkowata 

(Betula pendula) (Prognoza oddziaływania na środowisko, 2009).  

Na obszarze opracowania nie występują zbiorowiska roślinności cennej, ani siedliska objęte 

ochroną.  

W obrębie obszaru opracowania powszechnie występującym gatunkiem jest klon pospolity, 

występujący w postaci większego skupiska drzew, zlokalizowanego w północno - zachodniej części 

opracowania, nieopodal terenów rekreacyjnych („mini skatepark" dla dzieci) (fot. 1). Ponadto wzdłuż 

zachodniej granicy badanego terenu znajduje się szpaler złożony z 9 okazów klonu pospolitego  

(fot. 2). 

Wyróżniającym się okazem na tle istniejącej szaty roślinnej jest, zlokalizowany tuż na północnej 

granicy opracowania, gatunek lipy drobnolistnej (fot. 3), dobrze zachowany i stanowiący dominantę 

na tle otaczającego krajobrazu. Ponadto na uwagę zasługują również okazy, znacznych rozmiarów, 

brzozy brodawkowatej, o ładnie zachowanym pokroju, znajdujące się w południowej części 

opracowania obok obiektów usługowych (fot. 4). Uzupełnieniem wymienionych gatunków jest klon 

jawor (Acer pseudoplatanus), jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

i leszczyna pospolita (Corylus avellana).  

W skład zieleni urządzonej tego terenu wchodzą również gatunki takich krzewów, jak: ligustr 

pospolity (Ligustrum vulgare), lilak pospolity (Syringa vulgaris), róża dzika (Rosa canina), berberys 

Thunberga (Berberis thunbergii) oraz,  porastający mało atrakcyjne ogrodzenia, winobluszcz 

pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia). 

Innym typem roślinności jest zieleń izolacyjna (żywopłoty) zlokalizowana wzdłuż  parkingu i ciągu 

pieszego, pełniąca dodatkową funkcję sanitarną i tłumiącą hałas. Ponadto przy obiektach 

mieszkalnych zlokalizowane są niewielkie ogródki przydomowe, pełniące funkcje niewielkich  

warzywniaków i sadów. 

 

3.2.1 ŚWIAT ZWIERZĘCY  

Obszar opracowania stanowi teren zainwestowany, w obrębie którego potencjalnymi 

przedstawicielami fauny są przede wszystkim gatunki awifauny związane ze środowiskiem miejskim 

oraz pobliskim jeziorem. 

Podczas wizji terenowej nie zaobserwowano obecności chronionych gatunków zwierząt.  

Obszary uznane za miejsca lęgowe ptaków szuwarowych, znajdują się w odległości ok.  

1 km od zachodniej granicy opracowania. Z uwagi na preferowane wymagania siedliskowe tych 

ptaków, możliwość pojawienia się ich na analizowanym obszarze jest bardzo niska.  
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Fot. 1 Zgrupowania drzew przy terenach rekreacyjnych 

 
fot. własna 

 

Fot. 2 Widok na szpaler gatunku klonu pospolitego 

 
fot. własna 
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Fot. 3 Wyróżniający się na tle krajobrazu obszaru opracowania gatunek lipy drobnolistnej 

 
fot. własna 
 

Fot. 4 Okazy brzozy brodawkowatej zlokalizowane w południowej części opracowania 

 
fot. własna 
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4 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGOLNOŚCI DOTYCZĄCE 

OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

 

Problemy ochrony środowiska w kontekście zapisów ustawy o ochronie przyrody 

Na analizowanym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 

powierzchniowe formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 

 1-9. Na omawianym terenie przeprowadzono wizję terenową, w celu ustalenia obecności 

chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ujętych w art. 6 ust. 1 pkt 10  ww. ustawy. Podczas 

wizji terenowej nie odnotowano obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin i grzybów.  

4.1 OBSZARY CHRONIONE I CENNE PRZYRODNICZO ZLOKALIZOWANE W SĄSIEDZTWIE   

Obszar opracowania znajduje się poza powierzchniowymi formami ochrony. Najbliżej względem 

badanego terenu, w odległości ok. 2,5 km, zlokalizowany jest obszar Natura 2000 OSO Puszcza 

Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Podobnie, obszary chronionego krajobrazu: Spychowski, Puszczy 

Napiwodzko-Ramuckiej i Pojezierza Olsztyńskiego znajdują się w przybliżonej odległości  

ok. 2,5 - 2,8 km. Nieco dalej zlokalizowany jest obszar Natura 2000 SOOS Ostoi Napiwodzko-

Ramuckiej PLH280052 (Rys. 5).  

Ponadto względem obszaru opracowania można jeszcze wyróżnić ponadregionalne korytarze 

ekologiczne łączące obszary Natura 2000 oraz inne obszary chronione: korytarz GKPn-8C (Puszcza 

Napiwodzko - Ramucka), znajdujący się w odległości ok. 2 km na zachód od przedmiotowego terenu 

oraz korytarz GKPn-8A (Puszcza Piska - Puszcza Napiwodzko - Ramucka), zlokalizowany w odległości 

ok. 3 km na wschód od obszaru opracowania.  

Jednocześnie w sąsiedztwie obszaru objętego planem występuje lokalny korytarz ekologiczny, 

który tworzy ciąg obniżeń terenowych obejmujących Jezioro Domowe Duże i sąsiednie Jezioro 

Domowe Małe.   

4.2 OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH  

1. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)  

(Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.) 
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Obszar opracowania znajduje się w zasięgu występowania dwóch Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych: udokumentowanego GZWP nr 213 „Olsztyn” (z opracowana dokumentacją 

hydrologiczną) oraz nieudokumentowanego GZWP nr 215 „Subniecka Warszawska”. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP), wyznaczone dla terenu całej Polski w 

opracowaniu A. Kleczkowskiego (1990), stanowią ochrony obszary występowania tych zbiorników 

wód podziemnych, które spełniają określone wymogi ilościowe oraz jakościowe i w świetle tego są 

istotne w skali kraju dla zaopatrzenia ludności w wodę pitną.   

 

Rysunek 5 Lokalizacja form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych względem obszaru opracowania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 

 

2. Zasoby dziedzictwa kulturowego  

(Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 ze zm.) 

W obrębie obszaru objętego planem znajdują się budynki wpisane do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków jako historyczny układ urbanistyczny. Dodatkowo część przedmiotowego terenu leży na 

obszarze objętym ochroną prawną poprzez wpis do rejestru zabytków jako dobro kultury 

„nawarstwienia kulturowe starego miasta Szczytna wraz z zamkiem”. Wszelkie inwestycje budowlane 

związane z pracami ziemnymi pod budynki winny być wykonane zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Obiektami włączonymi do Wojewódzkiej i Gminnej Ewidencji Zabytków, podlegającymi ochronie 

konserwatorskiej są: 

1. zajazd/ obecnie dom mieszkalny –  ul. Pasymska 6 – budynek wpisany do rejestru zabytków, 
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2. zespół budynków Straży Pożarnej - budynek administracyjny – ul. Kościuszki 14, 

3. zespół budynków Straży Pożarnej – garaż I – ul. Kościuszki 14, 

4. zespół budynków Straży Pożarnej – garaż II – ul. Kościuszki 14, 

5. dom – ul. Kościuszki 18, i 18 a, 

6. budynek mieszkalny – ul. Kościuszki 18a. 

4.3 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

(REGIONALNYM) 

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, który został uwzględniony podczas opracowywania projektu dokumentu 

jest przede wszystkim ochrona zasobów środowiska. Istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu były cele ochrony środowiska związane z m.in.: 

– utrzymaniem norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 

przepisach szczegółowych, 

– utrzymaniem norm odnośnie jakości wód powierzchniowych i podziemnych określonych w 

przepisach szczegółowych, 

– utrzymaniem norm odnośnie jakości powietrza określonych w przepisach odrębnych, 

– prawidłowej gospodarki odpadami, określonej w przepisach szczegółowych. 

Na szczeblu krajowym cele te realizowane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o ochronie przyrody oraz przepisów szczegółowych dotyczących poszczególnych dziedzin. 

Prawo krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zobligowane zostało do 

stosowania zasad i celów w realizacji zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska 

określonych przez Unię.  

 

5 STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

5.1 STAN POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie opracował Ocenę roczną jakości 

powietrza w województwie warmińsko-mazurskim – raport za rok 2013. Ocenę wykonano 

w odniesieniu do nowego układu stref i zmienionych poziomów substancji, w oparciu o następujące 

akty prawne: 

– ustawa – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.), 

– rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032).  
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W województwie warmińsko-mazurskim klasyfikację wykonano w 3 strefach: miasta Olsztyn, 

miasta Elbląg i w strefie warmińsko-mazurskiej, do której zalicza się miasto Szczytno. Na obszarze 

miasta Szczytno nie istnieją stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza WIOŚ, stąd charakterystyki 

jakości powietrza na terenie opracowania należy dokonać w odniesieniu do całej strefy warmińsko-

mazurskiej.   

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów dla ochrony 

roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z klas: A, B, C, 

 D1, D2.  

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona zdrowia 

W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2013 rok, dla zanieczyszczeń mających określone 

poziomy dopuszczalne (benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, tlenek węgla, pył PM10, pył 

PM2,5 oraz kadm, nikiel, ołów, arsen i benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10), w obrębie strefy 

warmińsko-mazurskiej stwierdzono obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla benzo(a)pirenu 

w pyle PM10 i przekroczenia wartości celu długoterminowego dla ozonu. Według kryterium ochrony 

zdrowia strefa warmińsko-mazurska została zakwalifikowana do klasy C (ze względu na stężenia 

benzo(a)pirenu) i klasy A (ze względu na pozostałe stężenia) oraz do klasy D2 (ze względu na 

przekroczenia wartości celu długoterminowego dla ozonu).  

Wyniki klasyfikacji stref – cel: ochrona roślin 

W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2013 rok, dla zanieczyszczeń mających określone 

poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki, tlenek azotu, ozon), według kryterium ochrony roślin strefa 

warmińsko-mazurska otrzymała klasę A dla wszystkich ww. zanieczyszczeń. Wystąpiły natomiast 

przekroczenia wartości celu długoterminowego dla ozonu (D2). 

Główne punktowe i obszarowe źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery w mieście Szczytnie 

zlokalizowane są poza przedmiotowym terenem (Program Ochrony Środowiska…,2005). Największe 

źródło pogorszenia się stanu aerosanitarnego badanego obszaru stanowią emisje komunikacyjne 

drogi krajowej nr 53. 

5.2 HAŁAS 

 Podstawowym źródłem hałasu na terenie miasta, w tym również na obszarze opracowania, jest 

komunikacja. Teren objęty projektem planu położony jest przy drodze krajowej nr 53, łączącej 

Olsztyn z Ostrołęką, gdzie głównym źródłem hałasu komunikacyjnego jest ruchliwa ulica Pasymska. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie opublikował Monitoring hałasu 

komunikacyjnego miasta Szczytno w roku 2009. Pomiary hałasu wykonane w 2009 r. na terenie 

miasta Szczytna obejmowały 5 punktów pomiarowych, m.in. punkt pomiarowy nr 2 przy ulicy 

Pasymskiej 11, zlokalizowany w odległości ok. 150 m od zachodniej granicy opracowania. Można 
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zatem przyjąć, iż otrzymane wyniki badan są miarodajne względem obszaru opracowania, w 

szczególności terenów zlokalizowanych wzdłuż południowej granicy przy ul. Pasymskiej i Kościuszki.   

 

Tabela 2 Wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu drogowego w analizowanym punkcie 

Punkt pomiarowy –  

ul. Pasymska 11 

Równoważny poziom hałasu drogowego LAeq,T 

Pora dnia 

Wiosna Jesień 

Dzień powszedni 

[dB] 

Dzień powszedni 

[dB] 

Dzień weekendowy 

[dB] 

Dzień 67,9 68,0 67,3 

Noc 61,6 61,4 62,3 

Źródło: Monitoring hałasu komunikacyjnego miasta Szczytno w roku 2009, Olsztyn marzec 2010 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu, emitowanego do środowiska przez drogi, zgodnie z załącznikiem 

do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 1 października 2012  r. zmieniającym rozporządzenie w  

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w  środowisku (Dz. U. poz. 1109) nie powinny przekraczać:  

– w obszarach terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz 

zabudowy zagrodowej, a także na terenach rekreacyjno – wypoczynkowych i na terenach 

mieszkaniowo-usługowych: 65 dB  dla pory dnia, 56 dB  dla pory nocy. 

Porównując wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu drogowego w analizowanym 

punkcie (Tab. 2) z dopuszczalnymi poziomami hałasu, emitowanego do środowiska przez drogi, 

można odnotować wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego 

w środowisku w porze dziennej LAeqD i nocnej LAeqN (Tab. 3).  

 

Tabela 3 Wartości przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego w analizowanym punkcie 

Punkt pomiarowy nr 2 

(ul. Pasymska 11) 

Wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w [dB] 

Pora dnia 

Wiosna Jesień 

Dzień powszedni 

[dB] 

Dzień powszedni 

[dB] 

Dzień weekendowy 

[dB] 

Dzień 2,9 3,0 2,3 

Noc 5,6 5,4 6,3 

Źródło: Monitoring hałasu komunikacyjnego miasta Szczytno w roku 2009, Olsztyn marzec 2010 

 

Na podstawie dostępnych danych można również wykazać strukturę ruchu pojazdów w punkcie 

pomiarowym nr 2 (ul. Pasymska 11). W poniższym zestawieniu uwagę zwraca m.in. stosunkowo duży 

udział pojazdów ciężkich w porze nocnej w dni powszednie w okresie jesiennym (Tab. 4).  
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Tabela 4 Struktura ruchu pojazdów w analizowanym punkcie pomiarowym 

Pora 

dnia 

Struktura ruchu w okresie wiosennym 

(kwiecień-czerwiec) 
Struktura ruchu w okresie jesiennym (wrzesień- listopad) 

Dzień powszedni Dzień powszedni Dzień weekendowy 

Całkowita  

ilość 

pojazdów 

Ilość 

pojazdów  

ciężkich 

%  udział 

pojazdów  

ciężkich 

Całkowita  

ilość 

pojazdów 

Ilość 

pojazdów  

ciężkich 

%  udział 

pojazdów  

ciężkich 

Całkowita  

ilość 

pojazdów 

Ilość 

pojazdów  

ciężkich 

%  udział 

pojazdów  

ciężkich 

poj./godz.  poj./godz. % poj./godz.  poj./godz. % poj./godz.  poj./godz. % 

Dzień 654 59 9 876 56 6 694 17 2 

Noc 118 13 11 78 13 17 206 12 6 

Źródło: Monitoring hałasu komunikacyjnego miasta Szczytno w roku 2009, Olsztyn marzec 2010 

 

Dla terenów, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów hałasu 

istnieje konieczność wprowadzenia ustaleń odnośnie tłumienia hałasu, związanych z lokalizacją m.in. 

ekranów akustycznych czy stosowania innego rodzaju technik i metod w poprawie klimatu 

akustycznego pobliskich domostw. 

W analizowanym projekcie plan znajduje się zapis o stosowaniu rozwiązań technicznych 

zapewniających zabezpieczenie akustyczne przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągu 

komunikacyjnego.  

5.3 JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH  

  Warstwa wód podziemnych obszaru opracowania, zalegająca pod nakładem trudno 

przepuszczalnej gliny pozostaje stosunkowo odporna na bezpośredni wpływ wód opadowych, 

powierzchniowych i gruntowych. Jakość wody pod względem fizyko - chemicznym tej warstwy 

charakteryzuje się stosunkowo niską zawartością związków żelaza i manganu oraz okresowo 

podwyższonej zawartości azotanów. Pod względem bakteriologicznym nie wykazuje zanieczyszczeń o 

charakterze trwałym (Program Ochrony Środowiska…,2005). 

5.4 SZATA ROŚLINNA 

Stan zachowania obecnej na terenie opracowania zieleni jest na ogół dość dobry, choć 

zróżnicowany. Najlepiej zachowane są okazy stanowiące część parku zlokalizowanego przy jeziorze 

Domowym Dużym. Nieco gorzej wygląd drzewostan mieszczący się przy obiektach usługowych 

(drzewa na tyłach przychodni, przy obiekcie gastronomicznym). Najgorzej zachowane są okazy 

kasztanowca białego, na których widoczne są oznaki żerowania szrotówka kasztanowiaczka, a także 

niewłaściwe zabiegi pielęgnacyjne.  

Ponadto na obszarze opracowania wyodrębniono okazy drzew, wyróżniające sią na tle 

istniejącej szaty (załącznik graficzny).  
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5.5 WALORY KRAJOBRAZOWE 

Walory krajobrazowe obszaru opracowania, ze względu na wysoki stopień zainwestowania, są 

niewielkie. Szczególnym elementem badanego środowiska jest część zieleni pakowej, tworzącej 

integralną całość z malowniczo umiejscowionym parkiem przy jeziorze.  Teren ten w odniesieniu do 

pozostałych obszarów objętych planem, należy uznać za miejsce atrakcyjne pod względem 

wizualnym. 

Wzdłuż północno- zachodniej granicy opracowania rozciąga się krajobrazowe otwarcie 

widokowe na część jeziora. Dominantę przyrodniczą w krajobrazie tworzy, znacznych rozmiarów, lipa 

drobnolistna, o ładnie zachowanym pokroju i szerokiej koronie.  

Ponadto na obszarze opracowania występują również obiekty dysharmonizujące środowisko 

(szyldy reklamowe, ogrodzenie).  

 

6 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projektowany dokument  stanowi zmiany: miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Szczytno - Śródmieście jednostka A oraz miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Szczytno - Jezioro Domowe Duże, stąd nie dostrzega się potencjalnych zmian stanu 

środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu. W obowiązujących planach 

ustalenia dotyczą prawie analogicznego zainwestowania, różnice wynikają natomiast ze szczegółów 

w zapisach i ustalonych parametrach. Projektowany dokument został „zaktualizowany” i 

dostosowany do bieżących potrzeb mieszkańców miasta Szczytno.   

 

7 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W WYNIKU 

REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU PLANU 

Zgodnie z wymogami Ustawy (art. 51, ust. 2 pkt 12 lit. e), przewidywane znaczące 

oddziaływania należy zidentyfikować w odniesieniu do następujących elementów środowiska: 

• różnorodność biologiczna, 

• ludzie, 

• zwierzęta i rośliny, 

• wody, 

• powietrze, 

• powierzchnia ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat, 
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• zasoby naturalne, 

• zabytki i dobra materialne. 

 
1. Różnorodność biologiczna 

Obszar opracowania stanowi terenów o niskim poziomie różnorodności biologicznej. Większość 

przedmiotowego terenu jest już zainwestowania, stąd wprowadzenie nowych ustaleń nie zmieni 

dotychczasowego stanu  bioróżnorodności.  Jednocześnie w stosunku do terenów zielonych zapisy w 

planie  zachowują istniejący stan zieleni.  

W efekcie realizacji projektowanego dokumentu nie przewiduje się możliwości obniżenia 

poziomu bioróżnorodności.  

2. Ludzie 

Projekt planu zakłada uporządkowanie istniejącego stanu środowiska, nie wprowadzając przy 

tym żadnych zmian mogących negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Wprowadzenie 

ustaleń odnośnie nieprzekraczalnych linii zabudowy, jak również realizacja ciągu pieszego będzie 

pozytywnie oddziaływać na  mieszkańców miasta oraz bezpośrednich beneficjentów projektu planu. 

Ponadto w zasadach gospodarowania plan wprowadza zabezpieczenia akustyczne przed uciążliwym 

oddziaływaniem hałasu z ciągu komunikacyjnego przy ulicy Pasymskiej i Kościuszki. Dodatkowo w 

zabudowie i zagospodarowaniu należy uwzględniać potrzeby w zakresie ochrony  powietrza, ochrony 

przed wibracjami i polami elektromagnetycznymi wynikające z przepisów odrębnych.  

3. Roślinność 
 

Na obszarze opracowania nie występują zbiorowiska roślinności cennej, ani siedliska objęte 

ochroną. Teren objęty planem stanowią obszary już przekształcone działalnością człowieka – 

projektowane funkcje będą stanowiły uzupełnienie już istniejących. W wyniku zainwestowania może 

nastąpić zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i zniszczenie roślinności porastającej ten 

teren.  

Pozytywnymi zapisami w projekcie planu są ustalenia odnośnie wprowadzenia zieleni 

towarzyszącej przy terenach komunikacji i ciągu pieszo- jezdnego oraz procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej w zasadach kształtowania zabudowy. Ponadto plan zastrzega 

ograniczyć wycinkę drzew i krzewów do niezbędnego minimum związanego z realizacją inwestycji. 

Odpowiednio zaprojektowana zieleń (stosowny dobór gatunków rodzimych) wpłynie pozytywnie 

na środowisko przyrodnicze tego terenu.  

4. Fauna 

Z uwagi na miejski charakter przedmiotowego obszaru i zubożenie jego biocenozy, nie 

przewiduje się znaczących zmian w środowisku i negatywnego oddziaływania planu na zwierzęta.  
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5. Wody 

Nie przewiduje się negatywnego odziaływania planu na wody powierzchniowe. W zasadach 

dotyczących infrastruktury technicznej plan ustala odprowadzenia ścieków poprzez istniejącą lub 

projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ponadto teren objęty 

planem znajduje się w granicach aglomeracji Szczytno, co powoduje konieczność realizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej na tym obszarze.  

Jednocześnie w zakresie odprowadzenia wód opadowych plan ustala, iż należy je (wody 

opadowe i roztopowe) odprowadzać zgodnie z przepisami dotyczącymi prawa wodnego, prawa 

budowlanego oraz prawa ochrony środowiska. Ponadto w planie zawarto ustalenia odnośnie ochrony 

wód podziemnych, biorąc pod uwagę obecność głównych zbiorników wód podziemnych, w 

szczególności udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213 – Zbiornik 

międzymorenowy Olsztyn, zastrzega się stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, 

gwarantujących zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej. 

6. Powietrze 

Podczas realizacji inwestycji można spodziewać się wzrostu zapylenia powietrza. Źródłem 

oddziaływania będą: maszyny budowlane i pojazdy transportujące materiały służące do 

zaplanowanej inwestycji. Dodatkowo podczas budowy stan aerosanitarny powietrza pogarszają 

spaliny pracujących maszyn i pojazdów. Nie jest to jednak oddziaływanie znaczące, ponieważ trwa 

jedynie kilka-kilkanaście tygodni. 

Czystość powietrza, nie powinna jednak ulec pogorszeniu. Zapisy zawarte w projekcie planu są 

wystarczające dla ochrony jakości powietrza atmosferycznego.  

7. Powierzchnia ziemi 

Podczas prac inwestycyjnych może nastąpić zniszczenie wierzchniej warstwy glebowej, 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz częściowa zmiana ukształtowania terenu. 

Oddziaływania te będą jednak krótkotrwałe – na czas trwania budowy. Ochrona powierzchni ziemi 

przed utratą powierzchni biologicznie czynnej jest dodatkowo regulowana w projekcie planu poprzez 

ustalenie wymogów odnośnie intensywności zabudowy oraz określenie procentowego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, która zmienia się w zależności od proponowanej funkcji terenu. 

8. Krajobraz 

Realizacja inwestycji zgodnie z ustaleniami projektu planu – ustalenie wysokości zabudowy oraz 

zasad sytuowania i parametrów architektonicznych budynków, powinna zapobiegać ewentualnym, 

negatywnym oddziaływaniom na ten element środowiska, zapobiegając powstawaniu zabudowy 

dysharmonizującej z otoczeniem, nieestetycznej, o dowolnej formie i kształcie architektonicznym. 

Ponadto zapisy zawarte w planie  zakazują sytuowania na całym obszarze się wolnostojących 

tablic reklamowych o powierzchni większej niż 2,5 m2 oraz reklam z zastosowaniem świateł 
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migających i błyskowych. Dodatkowo wprowadza się ustalenia odnośnie kolorystyki elewacji 

budynków.  

9. Klimat 

Nie przewiduje się możliwości powstania oddziaływań mających bezpośrednie lub pośrednie 

przełożenie na stan klimatu w miejscu realizacji założeń planu. 

10. Zasoby naturalne 

Realizacja ustaleń planu nie będzie miała istotnego wpływu na stan wykorzystania zasobów 

naturalnych (np. zasoby wód podziemnych). 

11. Zabytki i dobra materialne 

Na obszarze opracowania znajdują się obiekty objęte ochroną konserwatorską, dla których plan 

przewiduje ochronę. Zgodnie z zapisem w projekcie planu, wszelkie prace inwestycje budowlane 

związane z pracami ziemnymi pod  budynki winny być  wykonane  zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W obrębie obiektów, stanowiących dziedzictwo kulturowe, określa się nakazy, zakazy i ustalenia 

dotyczące zagospodarowania terenu, służące ochronie dóbr kultury materialnej przed znaczącymi 

negatywnymi oddziaływaniami. 

 

8 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

W projekcie planu zawarto ustalenia mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko obszaru opracowania mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, spośród których wymienić należy: 

 Zasady ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, dotyczące: 

– zasad odprowadzania ścieków komunalnych, wód opadowych; 

– ochrony wód podziemnych; 

– ograniczenia do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów; 

– potrzeb w zakresie ochrony  powietrza, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami; 

elektromagnetycznymi  wynikające z przepisów odrębnych; 

– zapewnienia zabezpieczeń akustycznych przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągu 

komunikacyjnego; 

– zasad ochrony walorów krajobrazowych oraz krajobrazu kulturowego 

 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

dotyczące: 
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– dostosowania wykonania wszelkich prac inwestycji budowlanych związanych z pracami 

ziemnymi pod  budynki zgodnie z przepisami odrębnymi; 

– nakazów, zakazów i ustaleń dotyczących zagospodarowania terenu; 

– stosowania się do przepisów odrębnych, w tym w szczególności dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami. 

W celu minimalizacji przewidywanych negatywnych skutków proponuje się: 

1. Realizowanie nowych nasadzeń roślin drzewiastych z wykorzystaniem gatunków naturalnych, 

rodzimych (np. olszę czarną, czeremchę zwyczajną, topolę białą, wierzbę kruchą, wierzbę 

białą, jarzębinę, czarny bez). 

2. Na terenie zagospodarowanym i zabudowanym należy chronić glebę odsłoniętą. Proponuje 

się przetransportować zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji 

w miejsce wskazane przez odpowiednie organy lub wykorzystać do nowego ukształtowania 

terenu. 

3. Zabezpieczyć warstwę humusu i nie dopuścić do jego zmieszania z pozostałą masą ziemną 

z wykopów. 

4. Zastosować takie rozwiązania technologiczne na etapie budowy inwestycji, które spowodują, 

iż nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska i standardy emisyjne. 

5. Zabezpieczyć drzewa przed ewentualnym zranieniem podczas wykonywania prac 

budowlanych. 

6. Podejmować działania niezbędne w celu zminimalizowania uciążliwości wynikających 

z nadmiernego hałasu. 

7. Zabezpieczyć teren budowy stosując odpowiednie trwałe oznaczenia na powierzchni terenu. 

 

9 ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 

DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM  ICH WYBORU ORAZ OPIS  METOD 

DOKONANIA OCENY PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU ALBO WYJAŚNIENIE BRAKU 

ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH. WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI 

WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

 

Prognozę opracowywano równolegle ze sporządzanym projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Autorzy obu tych dokumentów ściśle ze sobą współpracowali 

przy wyborze konkretnych rozwiązań projektowych, które byłyby najmniej kolizyjne ze środowiskiem 

przyrodniczym. Ustalenia projektu planu są zgodne z przepisami ochrony środowiska. Z tego względu 
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przygotowanie oddzielnej propozycji planistycznych rozwiązań alternatywnych uznano za zbędne 

i nie wnoszące nic nowego do projektu planu. 

W trakcie sporządzania projektu planu nie napotkano na trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

10 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKOW REALIZACJI 

POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wpływ ustaleń 

projektu tegoż dokumentu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych 

elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarów występowania 

przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 

kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu dokumentu pod kątem wpływu 

na środowisko mogą się odnosić do: 

1) oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2) przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków. 

Badania monitoringowe prowadzone w ramach PMŚ są wystarczające dla kontroli stanu 

środowiska na analizowanym terenie. W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń MPZP powinny być 

zalecane okresowe przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji MPZP, wykonywane przez 

administrację samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. 

 

11 ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE NA ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń projektu planu nie powoduje skutków środowiskowych, których charakter 

mógłby posiadać znaczenie transgraniczne, stąd oddziaływanie to nie dotyczy przedmiotowego 

obszaru.  

 

12 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).  

Przedmiotem niniejszego opracowania było określenie i ocena skutków dla środowiska 

przyrodniczego i życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu 

objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz jego otoczenia. Prognozę 

sporządzono dla fragmentu miejscowości Szczytno, w województwie warmińsko-mazurskim.  

Celem prognozy było również przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki ustaleń 

na poszczególne elementy środowiska.  

Na wstępie opracowania podane zostały: cel i podstawy prawne, wykorzystane dokumenty 

(powiązanie projektu planu z innymi dokumentami), oraz metodę sporządzania prognozy.  

Następnie przedstawiono istniejący stan i funkcjonowanie środowiska na terenie opracowania. 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny 

przekształcone działalnością człowieka. Wprowadzone w planie kierunki zagospodarowania 

przestrzennego będą stanowiły kontynuacje istniejących już funkcji.  

W opracowaniu wymieniono ustalenia planu istotne z punktu widzenia prognozy, przewidywane 

skutki dla środowiska i jego komponentów wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu. Jako 

podstawowe składniki przyjęto gleby i rzeźbę terenu, wody powierzchniowe i podziemne, zasoby 

naturalne, krajobraz, zwierzęta i rośliny, powietrze atmosferyczne i klimat, klimat akustyczny 

i ludność. Przedstawiono propozycję rozwiązań służących zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu 

na środowisko. 

Przewidywany sposób zagospodarowania terenu przyczyni się do niewielkich zmian 

w środowisku przyrodniczym przedmiotowego obszaru. Realizacja nowych obiektów winna być 

zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zastosowanie się do zapisów ustaleń planu przy projektowaniu inwestycji, a następnie przy 

eksploatacji powstałych obiektów przyczyni się do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na 

środowisko na obszarze objętym planem jak również na terenach sąsiednich. 

Sporządzona prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji planowanych 

inwestycji zawartych w ustaleniach planu, stanowi jedynie ocenę skutków realizowanych inwestycji 

(wpływ na środowisko przyrodnicze). 
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