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WSTĘP 
 

Cel i podstawa prawna opracowania 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu. 

Zakres opracowania jest zgodny z zakresem projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

wskazanym w Uchwale Nr VIII/260/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu. 

 

Celem prognozy jest określenie skutków wpływu realizacji projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na środowisko, a także przedstawienie rozwiązań eliminujących 

potencjalne negatywne skutki ustaleń na poszczególne elementy środowiska. 

 

Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym – jeden z elementów procedury zmierzającej do uchwalenia 

miejscowego planu. 

 

Zgodnie z przepisami 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 – projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

wymagają postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, którego 

elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko.   

Zakres prognozy 

Przedmiotowa prognoza uwzględnia zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie zgodnie z ustawą 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.  

 

W prognozie przedstawiono kolejno: 

 ustalenia przedmiotowego miejscowego planu; 

 scharakteryzowano stan środowiska przyrodniczego; 

 wskazano prawne formy ochrony przyrody; 

 dokonano analizy potencjalnych problemów i zagrożeń dla środowiska; 

 wskazano rozwiązania alternatywne. 

Metoda zastosowana przy sporządzeniu prognozy 

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. 

 

Przy opracowaniu Prognozy wykorzystano następujące opracowania: 



4 | S t r o n a  

 

 Uchwała nr VIII/260/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta 

Elbląg, przyjęte uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 

października 2006 roku, zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr XXVI/580/2010 

roku z dnia 21 stycznia 2010 roku; 

 Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2021 – 2025; 

 Aktualizacja „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga” (2018); 

 oględziny terenu objętego projektowanym miejscowym planem; 

 geoportale branżowe np. Geomelioportal, Geoserwis, Atlas Warmii i Mazur itp.; 

 strona internetowa Departamentu Urbanistyki i Architektury. Miejscowe Plany 

zagospodarowania przestrzennego http://www.planowanie.umelblag.pl/; 

 Elbląski System Informacji Przestrzennej http://portalmapowy.elblag.eu/; 

 mapa geologiczna udostępniona przez Państwowy Instytut Geologiczny; 

 Geografia regionalna Polski; Jerzy Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002 r.; 

 raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska; 

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko – pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 

29.05.2020,znak: WSTE.411.21.2020.GK; 

 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko – pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Elblągu z dnia 03.06.2020, znak: ZNS.4450.14.2020.MJ.2; 

 akty prawne takie jak: ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody czy ustawa 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. 

INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg, 

przyjęte uchwałą Nr XXXIII/825/2006Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.10.2006 r., zmienione 

uchwałą Nr XXVI/580/2010Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21.01.2010 r. 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta 

Elbląg, teren objęty MPZP znajduje się w granicach strefy funkcjonalno-strukturalnej D1, w jednostce 

nr 46 (załącznik nr 2a, rysunek nr 11) tzn. strefy zabudowy osiedlowej (załącznik nr 2a, rysunek nr 

10). 

 

W ustaleniach dla strefy podano, iż jednostkę stanowi osiedle domów jednorodzinnych Zakrzewo. 

Dominującą funkcją jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze historycznych 

przedmieść. 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna nie jest dominująca i nie narusza ustaleń studium, ponieważ 

zlokalizowana jest na obrzeżach jednostki nr 46 i stanowi jedynie 7.5% tej jednostki. 



5 | S t r o n a  

 

Na załączniku nr 3a do Studium wskazano „Obszary zróżnicowanych zasad polityki przestrzennej”. 

Teren objęty MPZP znajduje się w granicach „Obszarów wymagających rewitalizacji w tym 

rewaloryzacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy”. 

 

Na załączniku nr 4a do Studium wskazano podział miasta Elbląg na tereny, na których do 2020 roku 

powinny dominować dane funkcje. Na obszarze objętym MPZP wyznaczono „Funkcję mieszkaniową” 

– „Tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej”.  

W załączniku nr 2a w odniesieniu do „terenów zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej” wskazano: 

„tereny zabudowy mieszkaniowej peryferyjnej o niskiej intensywności zabudowy (0,6>In>0,1) i 

niskiej gęstości zaludnienia (40>G>1) - ME”. 

Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

W projekcie miejscowego planu wyznaczono przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna MW. Terenu nie zalicza się do przestrzeni publicznych.
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Rysunek 1. Projektowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
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Program ochrony środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2021 – 2025 

W opracowaniu w punkcie 5.2 pt. Cele i kierunki interwencji programu, wskazano obszary, w jakich 

miasto zdecydowało się podjąć działania. Wiele z kierunków może mieć zastosowanie przy realizacji 

zapisów opracowywanego projektu miejscowego planu np.: 

 

 1. ochrona klimatu i jakości powietrza – cele: dobra jakość powietrza atmosferycznego bez 

przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 

powietrza: osiągnięcie poziomu docelowego benzo(a)pirenu; osiągnięcie poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych;  

 2. zagrożenie hałasem – cele: dobry stan klimatu akustycznego bez przekroczeń 

dopuszczalnych norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na 

ponadnormatywny hałas;  

 5. gospodarka wodno-ściekowa - cel: poprawa jakości wód podziemnych;  

 8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – cele: ograniczenie ilości 

odpadów komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego 

oddziaływania odpadów na środowisko;  

 9. zasoby przyrodnicze – cele: zachowanie na tym samym poziomie lesistości miasta; 

zachowanie różnorodności biologicznej;  

CHARAKTERYSTYKA I STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO TERENU 

OBJĘTEGO ZMIANĄ 
 

Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Obszar objęty planem ma powierzchnię około 0,64 ha. Zlokalizowany jest w północnej części miasta 

przy ulicy Ogólnej.  

 

Od południa sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, usługową, handlową. W kierunku 

północnym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i biurowa (po jednym 

budynku). Za zabudowaniami rozpościerają się tereny zieleni nieurządzonej. Od wschodu obszar 

graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną przy ulicy Lubelskiej. Zachodnią granicą przylega 

do drogi oznaczonej symbolem KDD 1/2 w sąsiednim miejscowym planie podjętym Uchwałą Nr 

XXI/561/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany fragmentu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika 

Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu (publ. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

05.04.2013 r. Poz. 1439). Dojazd do terenu objętego MPZP odbywa się przedmiotową drogą. Po 

przeciwnej stronie drogi zlokalizowano zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (1 budynek).  

 

Dla obszaru nie opracowano miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a realizacja 

zabudowy odbywała się na podstawie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

Pod względem własnościowym, teren składa się z pięciu działek ewidencyjnych oznaczonych 

numerami: 5, 6, 7, 8 i 9. Wszystkie działki stanowią własność gminy – Miasta Elbląg. Działki nr 6, 7 i 

8 zostały oddane osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste. 
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Na terenie usytuowana jest zabudowa produkcyjna i biurowa (działalność firmy Elstar Fats Sp. z o. o. 

produkującej i dostarczającej tłuszcze roślinne dla przemysłu spożywczego), obecnie nieużytkowana. 

 

 
Rysunek 2. Lokalizacja terenu objętego projektem miejscowego 

 
Rysunek 3. Teren objęty projektem miejscowego planu – ortofotomapa 
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Rysunek 4. Teren objęty projektem miejscowego planu – istniejąca zabudowa 

 

 
Rysunek 5. Teren objęty projektem miejscowego planu – istniejąca zabudowa 
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Rysunek 6. Teren objęty projektem miejscowego planu – parking. 

Położenie fizycznogeograficzne i budowa geologiczna 

 

Według klasyfikacji fizyczno-geograficznej Polski (J.Kondracki) teren opracowania należy do 

prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie, makroregionu 

Pobrzeże Gdańskie i mezoregionu Wysoczyzny Elbląskiej 313.55. 

Wysoczyzna obejmuje około 450 km
2
 falistej kępy wysoczyznowej opadającej stromymi stokami ku 

Zalewowi Wiślanemu oraz żuławom. Stoki wysoczyzny porastają lasy mieszane, natomiast część 
centralna zajęta jest w znacznej mierze pod uprawy rolne. 

Najstarszymi utworami, stwierdzonymi w odwiertach na tym obszarze są piaskowce i piaski 

glaukonitowe, lokalnie margle lub wapienie kredy o miąższości około 43 m w Tropach Elbląskich. Ich 

strop nawiercony został na głębokości od 85,6 do 110,0 m p.p.m. Osady trzeciorzędowe stwierdzono 

na całym omawianym obszarze. Reprezentowane są one przez piaski kwarcowo-glaukonitowe z 

fosforytami i szczątkami fauny paleogenu o miąższości do 79 m oraz piaski neogenu, których 

miąższość zmienia się od 2,5 do 5,5 m. Osady czwartorzędowe o maksymalnej miąższości około             

200 m przykrywają cały obszar Elbląga. Miąższość tych osadów jest zróżnicowana i uzależniona 

głównie od ukształtowania powierzchni podczwartorzędowej. Osady plejstocenu są reprezentowane 

przez serie zlodowaceń: południowopolskich, środkowopolskich i północnopolskich rozdzielonych 

utworami interglacjałów wielkiego i eemskiego. 

Zgodnie z poniższą ryciną teren opracowania pokrywają – pod warstwą nasypów antropogenicznych,  

czwartorzędowe morenowe gliny zwałowe.  
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Rysunek 7. Fragment mapy geologicznej Polski ze wskazaną orientacyjną lokalizacją terenu objętego 

planem miejscowym 

Fauna i flora 

Większość obszaru jest obecnie zagospodarowana. Nawierzchnie są utwardzone, a powierzchnie 

biologicznie czynne reprezentowane są przez zieleń urządzoną (trawniki, nasadzenia drzew iglastych z 

dominacją świerku) z udziałem zbiorowisk ruderalnych.  

 

Charakter fauny jest typowy dla zagospodarowanych terenów dużych miast. 

 
Rysunek 8. Teren objęty projektowanym miejscowym planem 
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Rysunek 9. Teren objęty projektowanym miejscowym planem 

 

Klimat i powietrze 

 

W świetle regionalizacji klimatycznej, teren objęty opracowaniem położony jest w regionie pomorsko-

warmińskim (Stachy, red., 1987). Opady atmosferyczne w ciągu roku kształtują się na poziomie 

600−700 mm. Klimat tego regionu jest zimniejszy niż w centralnej Polsce. Pokrywa śnieżna 

utrzymuje się tu 80 dni. Większa część obszaru znajduje się pod wpływami morskimi (małe średnie 

roczne amplitudy temperatur, krótkie zimy, ale długo − do czerwca − występujące przymrozki), 

natomiast południowe krańce obszaru bardziej podlegają wpływom kontynentalnym (większe 

amplitudy temperatur). Długość okresu wegetacyjnego wynosi 180−190 dni. Średnia temperatura 

roczna wynosi około 7,5
o
C. Obszary zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze 

przestrzeni geograficznej, charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są 

bardzo wrażliwe z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Miasta zagrożone są 

bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami 

powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym stopniu 

zagrożenie stanowią silne wiatry, które z uwagi na dużą szorstkość podłoża w miastach tracą swoją 

siłę (zagrożenie to może dotyczyć małych miast oraz przedmieść o zabudowie rozproszonej). Miejska 

wyspa ciepła jest efektem zaburzonego przez powierzchnie sztuczne (asfalt, beton, pokrycia dachów 

itp.) przebiegu procesów wymiany energii między podłożem a atmosferą. Dodatkowo wzmacnia ją 

wzrastająca temperatura co sprzyja stresowi cieplnemu, stagnacji powietrza nad miastem, wzrostowi 

koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego i smogu. Pośrednim zagrożeniem są 

powodzie z uwagi na to, że większość obszarów metropolitalnych zlokalizowana jest w dolinach 

dużych rzek. Opady ulewne podobnie jak powodzie stanowią zagrożenie dla infrastruktury miejskiej 

poprzez podtopienia, osuwiska i zniszczenie ciągów komunikacyjnych, budynków i mienia. 

Hałas 

Źródłem hałasu na terenie objętym opracowaniem jest komunikacja samochodowa i tramwajowa 

odbywająca się w obrębie okolicznych ciągów komunikacyjnych. Mapa akustyczna z 2017 roku 

wskazuje na zdecydowanie większy zasięg hałasu związanego z komunikacją samochodową. Mimo 

tojedynie kilkumetrowy pas działki nr 9 na terenie objętym opracowaniem znajduje się w zasięgu 
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izofony 55 dB. Najbliższy wskazany w opracowaniu teren zagrożony położony jest przy ulicy Ogólnej 

ok. 60 m od granicy opracowania planu. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Teren objęty projektowanym planem miejscowym znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obszar opracowani położony jest w dorzeczu Wisły, Regionie Wodnym Dolnej Wisły. Obszar 

opracowania położony jest w obrebie zlewni elementanej - Babica.  

Na obszarze opracowania nie występują wody powierzchniowe.  

 

Głębokość pierwszego poziomu wodonośnego wynosi 10-30 m. Dla obszaru objętego opracowania 

pierwszy poziom wodonośny stanowi poziom użytkowy. Zlokalizowany jest w piętrze 

czwartorzędowym, a warstwą wodonośną stanową piaski i żwiry. 

 

Jednolite Części Wód (JCW): 

Obszar opracowania położony jest na terenie Dorzecza Wisły. Należą one do Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych o kodzie JCWPw: PLRW200005499 – Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. 

Drużno. Wody podziemne należą do Jednolitych Części Wód Podziemnych o kodzie JCWPd: 

PLGW200019. 

CHARAKTERYSTYKA JCWP 

Kategoria JCWP JCW rzeczna 

Nazwa JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno 

Kod JCWP RW200005499 

Typ JCWP 0 

Długość JCWP [km] 197,28 

Powierzchnia zlewni JCWP [km
2
] 501,93 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Region wodny region wodny Dolnej Wisły 

Zlewnia bilansowa Elbląg i Żuławy Elbląskie 

RZGW GD 

RDOŚ RDOŚ w Olsztynie, RDOŚ w Gdańsku 

WZMIUW Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 

Pomorskiego w Gdańsku 

Województwo 22 (POMORSKIE), 28 (WARMIŃSKO-MAZURSKIE) 

Powiat 2209 (malborski), 2216 (sztumski), 2804 (elbląski), 2861 (Elbląg) 

Gmina 220901_1 (Malbork), 220904_2 (Malbork), 220908_2 (Stare 

Pole), 221601_3 (Dzierzgoń), 221604_2 (Stary Targ), 221605_3 

(Sztum), 280401_2 (Elbląg), 280403_2 (Gronowo Elbląskie), 

280404_2 (Markusy), 280405_2 (Milejewo), 280407_3 (Pasłęk), 

280408_2 (Rychliki), 286101_1 (Elbląg) 

Inne informacje/dane dotyczące JCWP  

Warunki referencyjne 

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy IFPL)  

Fitobentos (Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

IO) 
 

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)  
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Makrobezkręgowce bentosowe  

Ichtiofauna  

Status JCWP 

Podsumowanie informacji w zakresie 

wstępnego/ostatecznego wyznaczenia statusu 
Wstępne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie 

Status SZCW SZCW 

Powiązanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) 

Kody powiązanych JCWPd PLGW200016, PLGW200018, PLGW200019 

Ocena stanu JCWP 

Czy JCWP jest monitorowana? M 

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP  

Ocena stanu za lata 

2010 - 2012 

Stan/potencjał 

ekologiczny 

ZŁY 

Wskaźniki determinujące 

stan 

Makrofity, Fitoplankton, Makrobezkręgowce bentosowe, BZT5, 

OWO, ChZT-Cr , Siarczany, Azot ogólny, Fosforany 

Stan chemiczny PSD_sr 

Wskaźniki determinujące 

stan 

Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren, Związki tributylocyny 

Stan (ogólny) ZŁY 

Presje antropogeniczne na stan wód 

Rodzaj użytkowania części wód rolna 

Presje/oddziaływania i zagrożenia 

antropogeniczne  

gospodarka komunalna, przemysł, niska emisja 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

zagrożona 

Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW 

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

NIE 

Obszary przeznaczone do ochrony gatunków 

wodnych o znaczeniu ekonomicznym 

Brak 

Części wód przeznaczone do celów 

rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone jako 

kąpieliska 

NIE 

Części wód wyznaczone jako obszar szczególnie 

narażony, z którego odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych do tych wód należy ograniczyć 

TAK 

Części wód wyznaczone jako wody wrażliwe na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych 

NIE 

Części wód wyznaczone jako obszary wrażliwe na 

substancje biogenne 

TAK 

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub 

gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu 

jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  

TAK 

CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWP dobry potencjał ekologiczny; możliwość 

migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego - Elbląg od 

ujścia do jeziora Drużno 

dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa wynikający w art. 4 ust. 4 i 5 

RDW  

4(4) - 1 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych 2027 

Uzasadnienie odstępstwa  1. Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje 

presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania 

podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, 

które są wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
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wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. Z uwagi jednak 

na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny 

aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, wartości 

zgodne z dobrym stanem w zakresie substancji biogennych będzie 

mógł być osiągnięty do roku 2021. 2. Brak możliwości 

technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W 

programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu 

ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe 

rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby 

możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami 

dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 

tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a 

także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 

2027. 3. Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 

występuje presja komunalna i przemysłowa. W programie działań 

zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń 

wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi 

przez użytkowników w zlewni JCWP, mające na celu szczegółowe 

rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby 

możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami 

dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia 

działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania 

przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2027. 

Typ odstępstwa wynikający w art. 4 ust. 7 RDW 4(7) 

Uzasadnienie odstępstwa Przebudowa wejścia do portu Elbląg 

Wymagania dla 

elementów biologicznych 

Podstawa 

wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 

r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

Fitoplankton (wskaźnik fitoplanktonowy 

IFPL) 

≥ 0,6 

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)  

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny 

MIR) 

≥ 36,8 

Klasa wskaźnika FLORA  

Makrobezkręgowce bentosowe (indeks 

MMI) 

 

Wskaźnik MZB  

Ichtiofauna  

Klasa elementów biologicznych II 

Wymagania dla 

elementów 

fizykochemicznych 

Podstawa 

wymagania 

1. „Weryfikacja wartości granicznych dla oceny stanu 

ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementów 

fizykochemicznych z uwzględnieniem warunków 

charakterystycznych dla poszczególnych typów wód” 

2. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 

2013 r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (w 

zakresie substancji szczególnie szkodliwych) 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

Zawiesina ogólna (mg/l)  

Tlen rozpuszczony (mgO2/l)  

BZT5 (mgO2/l)  

ChZT-Mn (mgO2/l)  

OWO (mgC/l)  

ChZT-Cr (mgO2/l)  

Przewodność w 20
o
C (uS/cm)  

Substancje rozpuszczone (mg/l)  
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Siarczany (mgSO4/l)  

Chlorki (mgCl/l)  

Wapń (mgCa/l)  

Magnez (mgMg/l)  

Twardość ogólna (mgCaCO3/l)  

Odczyn pH  

Zasadowość ogólna (mgCaCO3/l)  

Azot amonowy (mgN-NH4/l)  

Azot Kjeldahla (mgN/l)  

Azot azotanowy (mgN-NO3/l)  

Azot azotynowy (mgN-NO2/l)  

Azot ogólny (mgN/l)  

Fosforany (mgPO4/l)  

Fosfor ogólny (mgP/l)  

Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne 

Spełnienie wymagań 

zał.6 projektu 

Rozporządzenia MŚ z 

dnia 8 maja 2013 r 

Wymagania dla 

elementów 

hydromorfologicznych 

Podstawa 

wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 

r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

I 

Wymagania dla 

wskaźników chemicznych 

Podstawa 

wymagania 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2013 

r. o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

Spełnienie środowiskowych norm jakości 

Wymagania dla obszarów 

chronionych będące 

jednolitymi częściami 

wód, przeznaczonymi do 

poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do 

spożycia 

Podstawa 

wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

Parametry 

fizykochemiczne 

nie dotyczy 

Parametry 

bakteriologiczne 

nie dotyczy 

Wymagania dla obszarów 

chronionych, będących 

jednolitymi częściami wód 

przeznaczonymi do celów 

rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych 

Podstawa 

wymagania 

nie dotyczy 

Parametry 

charakteryzujące 

cel środowiskowy 

nie dotyczy 

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Jeziora Drużno Kod obszaru 

chronionego 

OCHK131 

Podstawa prawna Rozporz. 25 Wojewody Wielkość obszaru 12546,96 
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utworzenia obszaru 

chronionego 

Warmińsko-Mazurskiego z 

23.04.2008 r. Dz. Urz. 70 poz. 

1341. 

chronionego [ha] 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

25,32% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

18,55% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych. 

Ograniczenie melioracji odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z sieci 

rowów, tylko do realizowanych w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z 

bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym 

torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i 

ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza 

rowami melioracyjnymi. Zachowanie i utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego 

istniejących cieków, mokradeł, torfowisk. Ograniczenie prac regulacyjnych i 

utrzymaniowych rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej ochrony 

przeciwpowodziowej i tylko do okresu 16.10-31.12 każdego roku. Ograniczenie zabudowy 

przy ciekach i kanałach, w celu zachowania ciągłości przyrodniczo-krajobrazowych oraz 

ochrony brzegów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi. Utrzymanie aktualnych 

warunków siedliskowych, w tym zachowanie naturalnego procesu zarastania jeziora 

Drużno przez utrzymanie naturalnego poziomu lustra wody oraz zahamowanie tempa 

procesu eutrofizacji. Utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół 

zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery 

ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i 

zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ 

zanieczyszczeń z pól uprawnych. Ograniczenie działań powodujących obniżenie 

zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów 

odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na 

krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn. Zachowanie i ewentualne odtwarzanie 

korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji 

gatunków związanych z wodą. Zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej 

retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając 

starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych 

zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach 

retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska 

hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej.  

Gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych wspomagająca ochronę gatunków 

krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promująca gatunki o pochodzeniu lokalnym, 

prowadząca do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla danego typu 

wód. Wykluczenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do cieków wpływających na 

teren Obszaru, a tym samym na teren rezerwatu „Jezioro Drużno”. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Rzeki Dzierzgoń (woj. warmińsko-

mazurskie) 

Kod obszaru 

chronionego 

OCHK282 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporz. 34 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z 

23.04.2008 r. Dz. Urz. 71 poz. 

1360. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

2779,53 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

 % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,39% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych [w lasach], w 

szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i 
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łęgach. Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 

śródleśnych cieków, mokradeł, torfowisk [w lasach]. Zachowanie śródpolnych torfowisk, 

zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych [poza lasami]. Ograniczenie melioracji 

odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, tylko do realizowanych 

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie 

nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz 

obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i ochrona zbiorników wód 

powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 

zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia 

różnorodności biologicznej. Zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w 

zbiornikach wodnych na obszarach międzywala; stopniowe przywracanie naturalnych 

procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez zastosowanie naturalnych 

wylewów. Zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach poprzez budowę przepławek 

na istniejących i nowych budowlach piętrzących. Utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień 

i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako 

bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów 

zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej 

ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych. Ograniczenie działań 

powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności budowy urządzeń 

drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w 

dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn. Zachowanie i 

ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne, celem 

zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą. Zwiększanie retencji wodnej, 

przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną 

terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości 

technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o 

dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać 

siedliska hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności 

biologicznej. Gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych wspomagająca ochronę 

gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promująca gatunki o pochodzeniu 

lokalnym, prowadząca do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla 

danego typu wód. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Rzeki Nogat (woj. warmińsko-

mazurskie) 

Kod obszaru 

chronionego 

OCHK284 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporz. 36 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z 

23.04.2008 r. Dz. Urz. 71 poz. 

1362. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

2655,90 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

0,48% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

2,68% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych [poza 

lasami]. Ograniczenie melioracji odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z 

sieci rowów, tylko do realizowanych w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z 

bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym 

torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i 

ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza 

rowami melioracyjnymi. Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w 

postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych 

i zwiększenia różnorodności biologicznej. Ograniczenie prac regulacyjnych i utrzymania 

rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej. 

Zachowanie i utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących cieków, 

mokradeł i torfowisk. Ograniczenie zabudowy przy ciekach i kanałach, w celu zachowania 
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ciągłości przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochrony brzegów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi. Ograniczenie zabudowy przy brzegach rzek, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowych oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami 

osuwiskowymi. Utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników 

wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp 

do linii brzegowej. Utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż 

cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól 

uprawnych. Ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, 

w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach 

ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych 

i wysoczyzn. Zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o 

ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód Kod obszaru 

chronionego 

OCHK319 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporz. 112 Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego z 

3.11.2008 r. Dz. Urz. 176 poz. 

2580. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

1886,05 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

 % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,85% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych [w lasach], w 

szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i 

łęgach. Zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących 

śródleśnych cieków, mokradeł, torfowisk [w lasach]. Zachowanie śródpolnych torfowisk, 

zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych [poza lasami]. Ograniczenie melioracji 

odwadniających, w tym regulowania odpływu wody z sieci rowów, tylko do realizowanych 

w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie 

nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz 

obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i ochrona zbiorników wód 

powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

Ograniczenie prac regulacyjnych rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej 

ochrony przeciwpowodziowej. Zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód w 

zbiornikach wodnych na obszarach międzywala; stopniowe przywracanie naturalnych 

procesów kształtowania i sukcesji starorzeczy poprzez zastosowanie naturalnych 

wylewów. Zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny 

dodatkowo wzbogacać różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i 

lokalne obniżenia terenu; w miarę możliwości technicznych i finansowych zalecane jest 

odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych; w 

miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska hydrogeniczne mające dużą 

rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej. Zapewnienie swobodnej migracji 

rybom w ciekach poprzez budowę przepławek na istniejących i nowych budowlach 

piętrzących. Utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników 

wodnych, w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp 

do linii brzegowej; utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż 

cieków jako naturalnej obudowy biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól 

uprawnych. Ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, 

w szczególności budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach 

ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych 

i wysoczyzn. Gospodarka rybacka na wodach powierzchniowych wspomagająca ochronę 

gatunków krytycznie zagrożonych i zagrożonych oraz promująca gatunki o pochodzeniu 

lokalnym, prowadząca do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb właściwej dla 

danego typu wód. Zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych 

opartych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z 
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wodą. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Rzeki Nogat (woj. pomorskie) Kod obszaru 

chronionego 

OCHK346 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Uchwała 1161/XLVII/10 Sejmiku 

Woj. Pomorskiego z 28.04.2010 r. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

11927,51 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

 % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,04% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Kompleks ekosystemów 

Cel dla obszaru 

chronionego 

W lasach podejmowanie działań w celu ustabilizowania stosunków wodnych, w 

szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych (tj. w borach i brzezinach 

bagiennych, olsach i łęgach) przez budowę obiektów małej retencji; zachowanie i 

utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, torfowisk. Na terenach nieleśnych zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien i 

innych podmokłości oraz oczek wodnych. Kształtowanie stosunków wodnych na użytkach 

rolnych dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzględnym 

zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów 

wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i ochrona 

ekosystemów wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących i stojących, w 

tym starorzeczy) wraz z pasem roślinności okalającej. Utrzymanie i odtwarzanie 

drożności biologicznej rzek jako elementów korytarzy ekologicznych poprzez zaniechanie 

budowy nowych piętrzeń dla celów energetycznych oraz poprzez budowę urządzeń 

umożliwiających wędrówkę organizmów wodnych w miejscach istniejących przegród. 

Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 

zakrzewień oraz trwałych użytków zielonych, celem ograniczenia spływu substancji 

biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej. Ograniczenie prac 

regulacyjnych rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej ochrony 

przeciwpowodziowej. Utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach 

cieków. Zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód na obszarach 

międzywala; stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji 

starorzeczy poprzez naturalne wylewy. Zwiększanie małej retencji wodnej, odtwarzanie 

funkcji obszarów źródliskowych i innych siedlisk hydrogenicznych o dużych zdolnościach 

retencyjnych. Ograniczanie intensywności zagospodarowania stref przybrzeżnych, 

zwłaszcza na skarpach rzecznych i jeziornych. Ochrona zlewni bezpośredniej jezior - w 

szczególności jezior lobeliowych - przed zainwestowaniem i użytkowaniem powodującym 

nasilenie procesów eutrofizacji. Zapobieganie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych, w 

szczególności poprzez ograniczanie budowy urządzeń drenarskich i rowów 

odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach jeziornych i 

rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych. Gospodarka rybacka na wodach 

powierzchniowych wspierająca ochronę gatunków zagrożonych oraz promująca gatunki o 

pochodzeniu lokalnym, prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb 

właściwej dla danego typu wód. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Rzeki Dzierzgoń (woj. pomorskie) Kod obszaru 

chronionego 

OCHK381 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Uchwała 1161/XLVII/10 Sejmiku 

Woj. Pomorskiego z 28.04.2010 r. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

4275,21 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

0,19% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,20% 

Przedmioty ochrony Kompleks ekosystemów 
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zależne od wód 

Cel dla obszaru 

chronionego 

W lasach podejmowanie działań w celu ustabilizowania stosunków wodnych, w 

szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych (tj. w borach i brzezinach 

bagiennych, olsach i łęgach) przez budowę obiektów małej retencji; zachowanie i 

utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, torfowisk. Na terenach nieleśnych zachowanie śródpolnych torfowisk, bagien i 

innych podmokłości oraz oczek wodnych. Kształtowanie stosunków wodnych na użytkach 

rolnych dopuszczalne tylko w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, z bezwzględnym 

zachowaniem w stanie nienaruszonym terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów 

wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych cieków. Zachowanie i ochrona 

ekosystemów wód powierzchniowych (naturalnych i sztucznych, płynących i stojących, w 

tym starorzeczy) wraz z pasem roślinności okalającej. Utrzymanie i odtwarzanie 

drożności biologicznej rzek jako elementów korytarzy ekologicznych poprzez zaniechanie 

budowy nowych piętrzeń dla celów energetycznych oraz poprzez budowę urządzeń 

umożliwiających wędrówkę organizmów wodnych w miejscach istniejących przegród. 

Tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i 

zakrzewień oraz trwałych użytków zielonych, celem ograniczenia spływu substancji 

biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej. Ograniczenie prac 

regulacyjnych rzek tylko do zakresu niezbędnego dla rzeczywistej ochrony 

przeciwpowodziowej. Utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach 

cieków. Zachowanie i wspomaganie naturalnego przepływu wód na obszarach 

międzywala; stopniowe przywracanie naturalnych procesów kształtowania i sukcesji 

starorzeczy poprzez naturalne wylewy. Zwiększanie małej retencji wodnej, odtwarzanie 

funkcji obszarów źródliskowych i innych siedlisk hydrogenicznych o dużych zdolnościach 

retencyjnych. Ograniczanie intensywności zagospodarowania stref przybrzeżnych, 

zwłaszcza na skarpach rzecznych i jeziornych. Ochrona zlewni bezpośredniej jezior - w 

szczególności jezior lobeliowych - przed zainwestowaniem i użytkowaniem powodującym 

nasilenie procesów eutrofizacji. Zapobieganie obniżaniu zwierciadła wód podziemnych, w 

szczególności poprzez ograniczanie budowy urządzeń drenarskich i rowów 

odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w dolinach jeziornych i 

rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych. Gospodarka rybacka na wodach 

powierzchniowych wspierająca ochronę gatunków zagrożonych oraz promująca gatunki o 

pochodzeniu lokalnym, prowadząc do uzyskania struktury gatunkowej i wiekowej ryb 

właściwej dla danego typu wód. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst. ustaleń w akcie będącym podst. prawną obszaru. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny 

Elbląskiej 

Kod obszaru 

chronionego 

PK75 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporz. 8 Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 26 stycznia 

2006 r. w sprawie PKWE, Dz. Urz. 

Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 505. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

13349,78 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

 % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,33% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Różnorodność biologiczna, kompleks ekosystemów, siedliska gatunków. 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów. Zachowanie natur. 

zbiorowisk szuwarowych, łąkowych, psammofilnych, kidzinowych i słabo halofilnych nad 

Zalewem Wiślanym, zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego 

istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, torfowisk. Ochrona [w tym przed 

odwodnieniem] wszystkich gleb pochodzenia organicznego. Wyklucz. zanieczyszczeń wód 

przez  uporządkowanie gospodarki ściekowej i  tworzenie wzdłuż brzegów cieków i jezior 

roślinnych stref ochronnych. Zachowanie naturalnych warunków cyrkulacji wody w 

poszczególnych jednostkach hydrograficznych. Dostosowanie ilości pobieranej wody do 

zasobów dyspozycyjnych zlewni. Przywrócenie warunków hydrograficznych 

umożliwiających rewaloryzację siedlisk roślinnych i ostoi zwierząt. Powstrzymanie 

procesu osuszania mokradeł i torfowisk. Ochrona retencji wód w mokradłach i 
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torfowiskach poza terenami z zabud. mieszkaniową. Ukierunkowanie prac melioracyjnych 

na zwiększenie poziomu lokalnej retencji wodnej. Odtworzenie ciągłości ekol. cieków 

przez budowę przepławek. Powstrzymanie eutrofizacji wód. Uzupełnianie systemu 

polderowego w strefie przybrzeżnej Zalewu Wiślanego. Rekonstrukcja zbiorników 

wodnych w systemie rzecznym Kumieli oraz innych cieków Parku. Poprawa czystości wód 

przez uporządkowanie gospodarki ściekowej i tworzenie wzdłuż brzegów cieków i jezior 

roślinnych stref ochronnych. Przywrócenie wilgotności siedliskom, pozwalając na 

renaturyzację fitocenoz i rozwój populacji gatunków wilgociolubnych odbudowanie 

siedlisk olsowych i łęgowych oraz torfowiskowych, a także przesuszonych powierzchni 

boru bagiennego i brzeziny bagiennej przez zlikwidowanie sztucznych odpływów, 

zaniechanie udrażniania spływu wód na terenach leśnych. Bezwzględne zaprzestanie 

ściągania wyciętych drzew korytami potoków i renaturalizacja potoków zniszczonych 

ciężkim sprzętem leśnym użytym do ściągania drzew. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Rozporz. 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 31.01.2007 w sprawie ust. 

pl. ochr. dla PKWE, Dz.Urz. 16 poz. 344. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Zalew Wiślany Kod obszaru 

chronionego 

PLB280010 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. 

w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Dz. U.  z 2011 r. 

Nr 25 poz. 133. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

32224,12 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

2,11% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,09% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Anas clypeata r, Anas crecca c, Anas crecca r, Anas querquedula r, Anser albifrons c, 

Anser anser c, Anser anser r, Anser fabalis c, Ardea cinerea r, Aythya ferina c, Aythya 

fuligula c, Aythya fuligula r, Bucephala clangula c, Chlidonias hybridus r, Chlidonias 

niger r, Cygnus cygnus c, Cygnus cygnus c, Cygnus olor c, Cygnus olor r, Haliaeetus 

albicilla r, Ixobrychus minutus r, Larus argentatus c, Larus argentatus r, Larus 

argentatus w, Larus minutus c, Mergus albellus c, Mergus albellus w, Netta rufina r, 

Phalacrocorax carbo r, Phalacrocorax carbo sinensis r, Podiceps cristatus r, Porzana 

parva r, Porzana porzana r, Tadorna tadorna r, Tringa glareola c 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy stan ochr. płaskonosa 

wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych 

podmokłych, ew. zalewanych łąk, z zabagnieniami, starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi 

itp. --- Właściwy stan ochr. koncentracji cyraneczki wymaga: zachow. dużych obszarów 

natur. ekosystemów wodno-błotnych, wolnych od antropopresji. --- Właściwy stan ochr. 

cyraneczki wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników wodnych z natur. i spokojną strefą 

brzegową. --- Właściwy stan ochr. cyranki wymaga: zachow. natur. mozaiki 

mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych podmokłych, ew. zalewanych łąk, z 

zabagnieniami, starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi itp. --- Właściwy stan ochr. 

koncentracji gęsi białoczelnej wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych, 

zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Właściwy stan 

ochr. koncentracji gęsi gęgawy wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych, 

zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Właściwy stan 

ochr. gęsi gęgawy wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z 

udz. różnych silnie zarośniętych zb. wodnych. --- Właściwy stan ochr. koncentracji gęsi 

zbożowej wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych, zwykle z udz. 

spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- Właściwy stan ochr. czapli 

wymaga: obfitej bazy pokarm. ichtiofauny, tolerowania żerowania czapli, spokojnych 

miejsc lęgowych. --- Właściwy stan ochr. koncentracji głowienki wymaga: zachow. natur. 

ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności zachow. dużych, płytkich zbiorników z 

rozwiniętą roślinnością wodną i makrobentosem. --- Właściwy stan ochr. koncentracji 

czernicy wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych, w szczególności zachow. 

dużych, płytkich zbiorników z rozwiniętą roślinnością wodną i makrobentosem. --- 

Właściwy stan ochr. czernicy wymaga: zachow. w krajobrazie zbiorników wodnych z 

natur. i spokojną strefą brzegową. --- Właściwy stan ochr. koncentracji gągoła wymaga: 

zachow. spokojnych akwenów,  w szczególności zachow. dużych, płytkich zbiorników z 
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rozwiniętą roślinnością wodną i makrobentosem, bezpieczeństwa przed przyłowem, bazy 

pokarm. gł. małży. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. 

aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieńiach 

rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. 

ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy 

przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. 

aktualnych i umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieńiach 

rośl. pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. 

ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy 

przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. koncentracji łabędzia krzykliwego wymaga: 

zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych. --- Właściwy stan ochr. koncentracji 

łabędzia krzykliwego wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych. --- Właściwy 

stan ochr. koncentracji łabędzia niemego wymaga: zachow. natur.ekosystemów wodno-

błotnych. --- Właściwy stan ochr. łabędzia niemego wymaga: zachow. w stanie natur. 

zbiorn. Wodnych, na których gniazduje. --- Właściwy stan ochr. bielika wymaga: zachow. 

spokojnej tafli i obrzeży wody jako miejsca żerowania. --- Właściwy stan ochr. bączka 

wymaga: zachow. podtopionych szuwarów. --- Właściwy stan ochr. koncentracji mewy 

srebrzystej wymaga zachow. natur. brzegów akwenów. --- Właściwy stan ochr. mewy 

srebrzystej wymaga zachow. natur. brzegów akwenów i zachowania istn. kolonii lęg. --- 

Właściwy stan ochr. zimowisk mewy srebrzystej wymaga zachow. natur. brzegów 

akwenów. --- Właściwy stan ochr. koncentracji mewy małej wymaga: zachow. 

naturalnych brzegów akwenów. --- Właściwy stan ochr. koncentracji bielaczka wymaga: 

bezpieczeństwa przed przyłowem, bazy pokarm. gł. ryb. --- Właściwy stan ochr. zimowisk 

bielaczka wymaga: bezpieczeństwa przed przyłowem, bazy pokarm. gł. małży. --- 

Właściwy stan ochr. helmiatki wymaga: zachow. akwenów, gdzie występuje z bujnymi 

strefami szuwarowymi. --- Właściwy stan ochr. kormorana wymaga: tolerowania 

żerowania gatunku. --- Właściwy stan ochr. kormorana wymaga: tolerowania żerowania 

gatunku. --- Właściwy stan ochr. perkoza dwuczubego wymaga: zachow. akwenów z 

dużym lustrem wody i natur. roślinnością szuwarową i pływającą. --- Właściwy stan ochr. 

zielonki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych wysokich szuwarów z 

oczkami wody, zwykle jako komponentu stawów rybnych bądź zalewanych części dolin 

rzecznych. --- Właściwy stan ochr. kropiatki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: 

bagiennych niskich szuwarów z oczkami wody, turzycowisk.  --- Właściwy stan ochr. 

ohara wymaga: zachow. natur. mozaiki ekosyst. wodnych i wodno-błotnych z natur. 

spokojnymi w okr. lęgowym strefami suchymi z możliw. lęgów w norach lub in. ukryciach. 

--- Właściwy stan ochr. koncentracji łęczaka wymaga: dostępności jesiennej odsłanianych 

plaż, łach, błot, namulisk; dostępności wiosennej płytko zalanych ter. łąkowych. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Jezioro Drużno Kod obszaru 

chronionego 

PLB280013 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Rozporządzenie MŚ z 12.012011 r. 

w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Dz. U.  z 2011 r. 

Nr 25 poz. 133. 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

5995,69 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

18,83% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

10,83% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Anas clypeata c, Anas clypeata r, Anas strepera c, Anas strepera r, Anser albifrons c, 

Anser anser c, Anser anser r, Anser fabalis c, Chlidonias hybridus r, Chlidonias niger r, 

Grus grus c, Grus grus r, Larus ridibundus r, Luscinia svecica r, Podiceps cristatus r, 

Porzana parva r, Porzana porzana r, Sterna hirundo r 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy stan ochr. koncentracji 

płaskonosa wymaga: zachow. natur. ekosystemów wodno-błotnych. --- Właściwy stan 

ochr. płaskonosa wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z 

udz. bagiennych podmokłych, ew. zalewanych łąk, z zabagnieniami, starorzeczami, 

drobnymi zb. wodnymi itp. --- Właściwy stan ochr. koncentracji krakwy wymaga: zachow. 

natur. ekosystemów wodno-błotnych. --- Właściwy stan ochr. krakwy wymaga: zachow. 
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natur. mozaiki mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie zarośniętych zb. 

wodnych. --- Właściwy stan ochr. koncentracji gęsi białoczelnej wymaga: zachow. natur. 

ekosystemów wodno-błotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako 

noclegowiska. --- Właściwy stan ochr. koncentracji gęsi gęgawy wymaga: zachow. natur. 

ekosystemów wodno-błotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako 

noclegowiska. --- Właściwy stan ochr. gęsi gęgawy wymaga: zachow. natur. mozaiki 

mokradłowego krajobrazu, zwykle z udz. różnych silnie zarośniętych zb. wodnych. --- 

Właściwy stan ochr. koncentracji gęsi zbożowej wymaga: zachow. natur. ekosystemów 

wodno-błotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych wykorzyst. jako noclegowiska. --- 

Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. 

powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieńiach rośl. pływającej; 

wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej 

gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy przed 

niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. rybitwy białowąsej wymaga: zachow. aktualnych i 

umożliw. powstawanie potencjalnych miejsc lęgowych zwykle na skupieńiach rośl. 

pływającej; wyklucz. niepokojenia w koloniach lęg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. 

ekstensywnej gospod. stawowej z zachow. rośl. pływającej i z ochroną kolonii rybitwy 

przed niepokojeniem. --- Właściwy stan ochr. koncentracji żurawia wymaga: zachowania 

mozaiki mokradeł w krajobrazie, w tym zachow. silnie podtopionych zabagnień i wyklucz. 

ich odwadniania; dostępności spokojnych noclegowisk. --- Właściwy stan ochr. żurawia 

wymaga: zachowania mozaiki mokradeł w krajobrazie, w tym zachow. zabagnień i 

wyklucz. ich odwadniania. --- Właściwy stan ochr. śmieszki wymaga zachow. kolonii i 

istn. biotop. lęg. (zwykle rośl. pływ. lub wyspy, na dużych rzekach łachy aluwialne). --- 

Właściwy stan ochr. podróżniczka wymaga: zachow. bagiennego char. biotopu. --- 

Właściwy stan ochr. perkoza dwuczubego wymaga: zachow. akwenów z dużym lustrem 

wody i natur. roślinnością szuwarową i pływającą. --- Właściwy stan ochr. zielonki 

wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych wysokich szuwarów z oczkami 

wody, zwykle jako komponentu stawów rybnych bądź zalewanych części dolin rzecznych. -

-- Właściwy stan ochr. kropiatki wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych 

niskich szuwarów z oczkami wody, turzycowisk.  --- Właściwy stan ochr. rybitwy rzecznej 

wymaga: zachow. aktualnych i umożliw. powstawania potencjalnych miejsc lęgów (wg 

lok. war. obszaru: zazwyczaj łachy aluwialne na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. 

zalewowych, inne biotopy żwirowe, niekiedy stawy, zbiorniki). 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana Kod obszaru 

chronionego 

PLH280007 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

40862,60 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

2,11% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,09% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

1130, 1150, 3150, 6430, 91D0, Halichoerus grypus, Bombina bombina, Alosa fallax, 

Lampetra fluviatilis, Pelecus cultratus, Petromyzon marinus 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony. Właściwy stan ochr. chronionych 

w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagającego gat.): Ciągłość ekologiczna - 

brak sztucznych przegród wyższych niż 15 cm.  EFI+ w klasie I lub II. Jakość 

hydromorfologiczna (śr. arytm. ocen elementów: geometria koryta, substrat denny, 

charakterystyka przepływu, charakter i modyfikacja brzegów, mobilność koryta, ciągłość 

cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Właściwy stan ochr. estuariów (1130) wymaga: w miarę 

możliwości zachow. naturalnego, nie obudowanego wypływu; zachow. naturalnych 

procesów przepływu i mieszania się wód słodkich i słonych, wykluczenia dalszej 

antropogenizacji strefy brzegowej. --- Właściwy stan ochr. zalewów i jezior przymorskich 

('lagun przybrzeżnych' 1150) wymaga: zachowanie naturalnych dróg, rytmu i reżimu co 

najmniej okazjonalnego zasilania wodami słonymi, utrzymanie zasolenia (optymalnie 

>500 mg/dm3), różnorodnej roślinności (optymalnie co najmniej 4 zbiorowiska rośl. 

hydrofitów, zachowane występowanie ramienic). W stanie właściwym dopuszcz. naturalna 
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eutrofia (przezroczystość 0,5-1m, N nieograniczny od 0,3 do 6,5 mg/dm3; P ogólny od 0,1 

do 0,5 mg/dm3; pH od 6,5 do 9). --- Właściwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych 

eutroficznych zbiorników wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry 

fizykochemiczne: przezroczystość (wid. krążka Secchiego) >2,5 m (w płytszych do dna), 

niezależnie od współczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitów <25%, a w starorzeczach 

<50% pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjątk. dopuszczalnej moczarki 

kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitów sinicowych. 

Wykluczenie presji dopływu zanieczyszczeń ze zlewni i złych form gosp. rybackiej, 

naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i reżim 

hydrologiczny rzeki; dające możliwości powstawania nowych starorzeczy i naturalnego 

okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejących. --- Właściwy stan 

ochr. ziołorośli górskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalność koryt 

rzecznych/potoków i stref brzegowych, umożliwiająca swobodne wykształcanie się 

ziołorosli. --- Właściwy stan ochr. borów i lasów bagiennych (91D0) wymaga: bagienne 

uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. --- Właściwy stan ochr. foki szarej 

wymaga: stałej dostępności spokojnych, nie penetrowanych przez ludzi miejsc odpoczynku 

na plażach lub łachach. --- Właściwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc 

lęgowych, w postaci (zależnie od specyf. obszaru) stawów lub kompleksów drobnych 

zbiorn. wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek 

wodnych w krajobrazie. --- Właściwy stan ochr. parposza wymaga: obecność tarlaków i 

obecność młodych osobn. Spływ. do morza. Drożność szlaków migracyjnych od/do morza. 

--- Właściwy stan ochr. minoga rzecznego w obszarach rozrodu wymaga, oprócz celu 

skonsolidowanego dla ryb: Wstępowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych tarłowych 

(odc. piaszczysto-żwirowe) i potenc. miejsc odrostu larw (namuły).  --- Właściwy stan 

ochr. ciosy w obszarach rozrodu wymaga, oprócz celu skonsolidowanego dla ryb: 

Występowanie rozrodu. --- Właściwy stan ochr. minoga morskiego wymaga: zachowania 

drożności szlaków migracyjnych i zachow. natur. koryta rzcznego, w tym namułów, na 

odc. potencjalnie tarliskowych. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Jezioro Drużno Kod obszaru 

chronionego 

PLH280028 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

Decyzja KE z  13.11.2007 r. Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

3088,79 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

12,29% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

5,82% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

3150, 6430, 91D0, 91E0, Castor fiber, Lutra lutra 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.  Właściwy stan ochr. starorzeczy 

i naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry 

fizykochemiczne: przezroczystość (wid. krążka Secchiego) >2,5 m (w płytszych do dna), 

niezależnie od współczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitów <25%, a w starorzeczach 

<50% pow. wody. Brak gat. obcych i inwazyjnych z ew. wyjątk. dopuszczalnej moczarki 

kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitów sinicowych. 

Wykluczenie presji dopływu zanieczyszczeń ze zlewni i złych form gosp. rybackiej, 

naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i reżim 

hydrologiczny rzeki; dające możliwości powstawania nowych starorzeczy i naturalnego 

okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejących. --- Właściwy stan 

ochr. ziołorośli górskich lub nadrzecznych (6430) wymaga: naturalność koryt 

rzecznych/potoków i stref brzegowych, umożliwiająca swobodne wykształcanie się 

ziołorosli. --- Właściwy stan ochr. borów i lasów bagiennych (91D0) wymaga: bagienne 

uwodnienie. Brak antropogenicznego odwadniania. --- Właściwy stan ochr. łęgów 

wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w tym, 

jeśli dotyczy, dynamika zalewów) normalne z punktu widzenia odpowiedniego podtypu 

(zbiorowiska roślinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i reżim hydrolog. 

cieków, jeżeli sąsiadują z łęgami. --- Właściwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie 
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działań bobrów. --- Właściwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy żerowej, pośrednio 

zachowania lub odtworzenia naturalnego zróżnicow. siedlisk ryb i płazów. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Zatoka Elbląska Kod obszaru 

chronionego 

REZ257 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

M.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273 

zast. Dz. Urz.Woj Warm.-Maz. z 

2001 r. Nr 44, poz. 683 zast.  Dz. 

Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. 

Nr 59, poz. 921 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

925,86 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

 % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

0,02% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Roślinnośc wodna, fragment Zalewu Wiślanego, ptaki wodno-błotne. 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Zachowanie bogatej i zróżnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk 

[wymaga: zachowanie naturalnych procesów sedymentacji osadów rzecznych i 

zalewowych i natur. procesu wypłycania i zarastania zatoki; występowania okresowo 

wynurzających się mielizn, wyeliminowania zanieczyszczenia i zahamowania eutrofizacji 

wód]. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Plan ochrony Rozporz. 45 Wojew. Warm.-Maz. z 8.11.2006 zm. Rozporz. w 

sprawie ust. planów ochrony. Dz. Urz. 190 poz. 2673. 

Nazwa obszaru 

chronionego 

Jezioro Druzno Kod obszaru 

chronionego 

REZ893 

Podstawa prawna 

utworzenia obszaru 

chronionego 

M. P. z 1967 r. Nr 5, poz. 26 zm. 

M. P. z 1967 r. Nr 67, poz. 332 

zast. Dz. Urz.Woj. Warm.-Maz. z 

2000 r. Nr 55, poz.700 

Wielkość obszaru 

chronionego [ha] 

3120,74 

% udział obszaru 

chronionego w długości 

JCW 

12,82% % udział obszaru 

chronionego w 

powierzchni zlewni 

JCW 

5,88% 

Przedmioty ochrony 

zależne od wód 

Jezioro eutroficzne, kompleks ekosystemów mokradlowych, ptaki wodno-błotne. 

Cel dla obszaru 

chronionego 

Zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, miejsc lęgowych ptaków wodno-

błotnych oraz swoistych cech krajobrazu. Utrzym. aktualnych war. siedliskowych, w tym 

naturalnego procesu zarstania jeziora przez utrzymanie natur. poziomu lustra wody oraz 

zahamowanie tempa procesu eutrofizacji. Wykluczenie uszkadzania i wyrywania 

grzybieńczyka, grążeli i grzybieni. Wykluczenie odprowadz. nieoczyszczonych ścieków. 

Umożliwienie migracji zwierząt przez wykonanie w zabud. hydrotechnicznej cieków w 

zlewni jeziora urządzeń umożliwiających przepływ wody. Ogranicz. prędkości jednostek 

pływających do 15km/h. Ograniczenie prac utrzymaniowych i hydrotecnicznych (z wyj. 

wałów czołowych) do okresu 1 sierpnia - 31 marca. Zabezpiecz. przeciwpowodziowe tylko 

z wykorzyst. mater. naturalnych (żwir, piasek). Ograniczenie koszenia trzciny do 

wyznaczonego regionu i tylko w styczniu lub lutym, metodą kulis o szer. 100 m z pozost. 

pasów 300 m. Ograniczenie połowów sprzętem ciągnionym tylko do okres. od połowy 

listopada do końca lutego. Ogranicz. rybactwa i wędkowania do wskazanych miejsc i 

fragmentów akwenu. 

Uwagi dotyczące obszaru 

chronionego 

Cel na podst.: Plan ochrony Rozporządz. Nr 53 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 

dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony rezerwatów przyrody 
  

Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego 

Działania podstawowe 

Nazwa działania Zakres rzeczowy Koszt działania 

[tys. PLN] 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Termin 

realizacji 

1. budowa sieci budowa 1,38 km sieci 1976,00 gmina Stary IV kw. 2018 
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kanalizacyjnej w aglomeracji 

Dzierzgoń 

kanalizacyjnej Targ 

2. modernizacja i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków Stare 

Pole 

planowana wydajność 

oczyszczalni 4 650 RLM 

1000,00 gmina Stare 

Pole 

IV kw. 2019 

3. kontrola postępowania w 

zakresie gromadzenia 

ścieków przez użytkowników 

prywatnych i przedsiębiorców 

oraz oczyszczania ścieków 

przez użytkowników 

prywatnych z częstotliwością 

co najmniej raz na 3 lata 

przeprowadzenie kontroli 0,00 gmina działanie 

ciągłe 

4. kontrola postępowania z 

zakresie oczyszczania 

ścieków przez 

przedsiębiorstwa z 

częstotliwością co najmniej 

raz na 3 lata 

przeprowadzenie kontroli 0,00 WIOŚ działanie 

ciągłe 

5. budowa nowych 

zbiorników bezodpływowych 

oraz remont istniejących 

budowa nowych zbiorników 

bezodpływowych oraz 

remont istniejących - 2565 

szt 

10261,89 właściciel działanie 

ciągłe 

6. regularny wywóz 

nieczystości płynnych 

regularny wywóz 

nieczystości płynnych 

0,00 właściciel działanie 

ciągłe 

7. budowa sieci 

kanalizacyjnej w aglomeracji 

Elbląg 

budowa 2 km sieci 

kanalizacyjnej 

2458,30 gmina Elbląg IV kw. 2015 

Działania uzupełniające 

Nazwa działania Zakres rzeczowy Koszt działania 

[tys. PLN] 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

Termin 

realizacji 

1. przegląd pozwoleń 

wodnoprawnych 

przegląd pozwoleń 

wodnoprawnych na 

wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemii przez 

użytkowników w zlewni 

JCWP z uwagi na 

zagrożenie osiągnięcia 

celów środowiskowych, 

zgodnie z art. 136 ust. 3 

ustawy Prawo wodne 

0,00 organ wydający 

pozwolenia 

wodnoprawne 

IV kw. 2018 

2. weryfikacja Programu 

ochrony środowiska dla 

gminy 

przeprowadzenie 

weryfikacji Programu 

ochrony środowiska dla 

gminy w zakresie 

ograniczania emisji do 

atmosfery 

wielopierścieniowych 

węglowodorów 

aromatycznych 

50,00 gmina IV kw. 2018 

Tabela 1. Charakterystyka JCWP - Baza dany KZGW 

 

CHARAKTERYSTYKA JCWPd 

Nazwa/numer JCWPd 19 

Kod JCWPd PLGW200019 

Powierzchnia JCWPd [km
2
] 3917,40 
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Obszar dorzecza Wisła 

Region wodny Dolnej Wisły 

RZGW RZGW w Gdańsku 

RDOŚ RDOŚ w Olsztynie 

WZMIUW Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie 

Województwo 22 (POMORSKIE), 28 (WARMIŃSKO-MAZURSKIE) 

Powiat 2207 (kwidzyński), 2209 (malborski), 2216 (sztumski), 2801 

(bartoszycki), 2802 (braniewski), 2804 (elbląski), 2807 (iławski), 

2809 (lidzbarski), 2814 (olsztyński), 2815 (ostródzki), 2861 (Elbląg) 

Gmina 220704_3 (Prabuty), 220901_1 (Malbork), 220904_2 (Malbork), 

220908_2 (Stare Pole), 221601_3 (Dzierzgoń), 221602_2 

(Mikołajki Pomorskie), 221603_2 (Stary Dzierzgoń), 221604_2 

(Stary Targ), 221605_3 (Sztum), 280105_2 (Górowo Iławeckie), 

280201_1 (Braniewo), 280202_2 (Braniewo), 280203_3 

(Frombork), 280204_2 (Lelkowo), 280205_3 (Pieniężno), 

280206_2 (Płoskinia), 280207_2 (Wilczęta), 280401_2 (Elbląg), 

280402_2 (Godkowo), 280404_2 (Markusy), 280405_2 (Milejewo), 

280406_3 (Młynary), 280407_3 (Pasłęk), 280408_2 (Rychliki), 

280409_3 (Tolkmicko), 280706_3 (Susz), 280707_3 (Zalewo), 

280903_2 (Lidzbark Warmiński), 280904_2 (Lubomino), 280905_3 

(Orneta), 281403_3 (Dobre Miasto), 281405_2 (Gietrzwałd), 

281407_2 (Jonkowo), 281409_3 (Olsztynek), 281411_2 

(Stawiguda), 281412_2 (Świątki), 281504_2 (Łukta), 281505_2 

(Małdyty), 281506_3 (Miłakowo), 281508_3 (Morąg), 281509_2 

(Ostróda), 286101_1 (Elbląg) 

Inne informacje/dane dotyczące JCWPd  

Powiązanie JCWPd z JCWP (w rozumieniu ekosystemu zależnego od wód podziemnych) - kody powiązanych JCWP 

JCW rzeczne RW2000175592, RW20001756789, RW20001755852, 

RW2000056939, RW2000205589, RW20001754929, 

RW2000205631, RW2000175569, RW200018554, RW2000205659, 

RW20001755849, RW20001754356, RW20001856139, 

RW20001755854, RW2000205689, RW20002056919, 

RW200017569929, RW200018 

JCW przybrzeżne  

JCW przejściowe TWIWB1 

JCW jeziorne  

Ocena stanu JCW 

Ocena stanu 2012 Stan chemiczny dobry 

Stan ilościowy dobry 

Stan (ogólny) dobry 

JCWPd wg podziału obowiązującego w I cyklu 

planistycznym  

18, 19 

Presje antropogeniczne na stan wód 

Przyczyna stanu słabego - 

Rodzaj użytkowania części wód rolniczy 

Presje/oddziaływania i zagrożenia 

antropogeniczne  
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Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

niezagrożona 

Obszary chronione wymienione w zał. IV RDW 

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do poboru 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

TAK 

Obszary przeznaczone o ochrony siedlisk lub 

gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu 

jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  

Rezerwaty: Cielętnik, Dęby W Krukach Pasłęckich, Lenki, Osiek II, 

Nowinka, Dolina Stradanki, Kadyński Las, Buki Wysoczyzny 

Elbląskiej, Zatoka Elbląska, Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce, 

Wyspa Lipowa, Kamienna Góra, Pióropusznikowy Jar, Dolina 

Rzeki Wałszy; Sieć Natura 2000 - specjalne obszary ochrony 

siedlisk: PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana, 

PLH280009 Bieńkowo, PLH280039 Jonkowo-Warkały, 

PLH280052 Ostoja Napiwodzko-Ramucka, PLH280031 Murawy 

koło Pasłęka, PLH280038 Jezioro Wukśniki, PLH280040 Kaszuny, 

PLH280032 Uroczysko Markowo, PLH280033 Warmińskie 

Buczyny, PLH280053 Ostoja Iławska, PLH280029 Doliny Erozyjne 

Wysoczyzny Elbląskiej, PLH280030 Jezioro Długie, PLH280006 

Rzeka Pasłęka, PLH280001 Dolina Drwęcy; Sieć Natura 2000 - 

obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB280002 Dolina Pasłęki, 

PLB280013 Jezioro Drużno, PLB280005 Lasy Iławskie, 

PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka, PLB280015 Ostoja 

Warmińska 

CEL ŚRODOWISKOWY DLA JCWPd dobry stan chemiczny dobry stan  ilościowy 

Typ odstępstwa  brak 

Termin osiągnięcia celów środowiskowych 2015 

Uzasadnienie odstępstwa  nie dotyczy 

Wymagania dla 

elementów 

fizykochemicznych 

Podstawa 

wymagania 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz. U. 

z 2008r. Nr 143 poz. 896) 

Parametry 

charakteryzujące cel 

środowiskowy 

Odczyn pH 6.5-9.5 

Ogólny węgiel organiczny (mgC/l) 10 

Przewodność elektrolityczna w 20
o
C 

(µS/cm) 

2500 

Temperatura  (
o
C) 16 

Tlen rozpuszczony (mg/l) < 0.5 

Amonowy jon (mgNH4/L) 1.5 

Antymon
H
 (mgSb/l) 0.005 

Arsen
H
 (mgAs/l) 0.02 

Azotany
H
 (mgNO3/l) 50 

Azotyny
H
 (mgNO2/l) 0.5 

Bar (mgBa/l) 0.7 

Beryl (mgBe/l) 0.1 

Bor
H
 (mgB/l) 1 

Chlorki (mgCl/l) 250 

Chrom
H
 (mgCr/l) 0.05 

Cyjanki wolne
H
 (mgCN/l) 0.05 

Cyna (mgSn/l) 0.2 

Cynk (mgZn/l) 1 

Fluorki
H
 (mgF/l) 1.5 
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Fosforany (mgPO4/l) 1 

Glin
H
 (mgAl/l) 0.2 

Kadm
H
 (mgCd/l) 0.005 

Kobalt (mgCo/l) 0.2 

Magnez (mgMg/l) 100 

Mangan (mgMn/l) 1 

Miedź (mgCu/l) 0.2 

Molibden (mgMo/l) 0.02 

Nikiel
H
 (mgNi/l) 0.02 

Ołów
H
 (mgPb/l) 0.1 

Potas (mgK/l) 15 

Rtęć (mgHg/l) 0.001 

Selen (mgSe/l) 0.01 

Siarczany (mgSO4/l) 250 

Sód (mgNa/l) 200 

Srebro (mgAg/l) 0.1 

Tal (mgTl/l) 0.02 

Tytan (mgTi/l) 0.1 

Uran (mgU/l) 0.03 

Wanad mgV/l) 0.05 

Wapń (mgCa/l) 200 

Wodorowęglany (mgHCO3/l) 500 

Żelazo (mgFe/l) 5 

AOX - adsorbowane związki 

chloroorganiczne (mgCl/l) 

0.06 

Benzo(a)piren (mg/l) 0,00003 

Benzen (mg/l) 0.01 

BTX - lotne weglowodory aromatyczne 

(mg/l) 

0.1 

Fenole (mg/l) 0.01 

Substancje ropopochodne
H
  (mg/l) 0.3 

Pestycydy
H
  (mg/l) 0.0001 

Suma pestycydów
H
 (mg/l) 0.0005 

Substancje powierzchniowo czynne 

anionowe (mg/l) 

0.5 

Substancje powierzchniowo czynne 

anionowe i niejonowe (mg/l) 

0.5 

Tetrachloroeten
H
  (mg/l) 0.05 

Trichloroeten
H
  (mg/l) 0.05 

WWA
H
 - wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (mg/l) 

0.0003 

Cel środowiskowy  dla JCWPd przeznaczonych 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

jakość wody do spożycia nie powinna ulegać pogorszeniu 

Działania z aktualizacji programu wodno-środowiskowego  

Działania podstawowe 

Nazwa działania Zakres rzeczowy Koszt działania 

[tys. PLN] 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

realizację 

Termin 

realizac

ji 

1. realizacja zadań modernizacja składowiska 800,00 właściciel/użytkownik IV kw 
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systemowych gospodarki 

odpadami zawartych w 

planach gospodarowania 

odpadami 

odpadów komunalnych - 

Składowisko Odpadów 

Komunalnych – Pieniężno 

(2,2 ha) 

obiektu 2019 

Działania uzupełniające 

Nazwa działania Zakres rzeczowy Koszt działania 

[tys. PLN] 

Jednostka 

odpowiedzialna za 

realizację 

Termin 

realizac

ji 

     

Tabela 2. Charakterystyka JCWPd - Baza dany KZGW 

 
 wody podziemne są średnio chronione przed ewentualnymi zanieczyszczeniami chemiczno / 

biologicznymi, jednakże w okolicach obszaru projektu stopień zagrożenia wód podziemnych 

określono, jako średnie – ze względu na ogniska zanieczyszczeń jakim jest zabudowa miast.   

 w odniesieniu do wód powierzchniowych kluczowym jest ujmowanie wszelkich 

zanieczyszczonych wód oraz odcieków w zbiorcze systemy kanalizacji zarówno sanitarnej jak 

i deszczowej. Ścieki bytowo - gospodarcze powinny być odprowadzane systemem kanalizacji 

sanitarnej (tłocznej / grawitacyjnej), a deszczowe odprowadzane do systemu kanalizacji 

deszczowej z odpowiednio dobranymi urządzeniami podczyszczającymi.  

 zapisy projektu spełniają cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych w tym 

realizują cele zapobiegania lub ograniczania wprowadzania do wód zanieczyszczeń oraz 

zapobiegania pogorszeniu ich stanu. 

 obszar opracowania znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

 
Urządzenia melioracji szczegółowych 

Na wnioskowanym terenie nie występują urządzenia melioracji szczegółowych. Obszar nie jest też w 

strefie obszaru oddziaływania gruntów zmeliorowanych. 

 

Powodzie, lokalne podtopienia 

Obszar opracowani położony jest poza wydzieloną strefy szczególnego zagrożenia powodzią od 

morza (H 1%). Obszar opracowania położony jest także poza strefą możliwych podtopień. 

Obszary objęte prawną ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Na terenie obszaru objętego projektowanym planem miejscowym nie znajdują się prawne formy 

ochrony przyrody. W poniższej tabeli przestawiono analizę istniejących form ochrony przyrody w 

promieniu do 10 km od granic obszaru opracowania: 

 

Rodzaj obszaru 
Odległość od granic obszaru 

opracowania projektu planu 

Rezerwat Zatoka Elbląska 3.92 

Rezerwat Jezioro Drużno 5.55 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej - otulina 0.83 

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej 1.79 

OCHK Wysoczyzny Elbląskiej - Zachód 0.83 

OCHK Jeziora Drużno 5.07 

OCHK Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie) 5.16 

OCHK Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód 5.24 
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Rodzaj obszaru 
Odległość od granic obszaru 

opracowania projektu planu 

OCHK Rzeki Nogat (woj. pomorskie) 5.50 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony 

Zalew Wiślany PLB280010 
3.92 

Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony 

Jezioro Drużno PLB280013 
4.98 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony 

Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007 

3.92 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Ostoja 

Drużno PLH280028 

5.54 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Doliny 

Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej PLH280029 

7.32 

Użytek ekologiczny  - Polder Jagodno II 5.42 

Użytek ekologiczny  - Polder Jagodno 6.11 

Użytek ekologiczny  - Troyl 7.04 

Tabela 3. Spis form ochrony przyrody w promieniu do 10 km od granic obszaru opracowania 

 

W sąsiedztwie zlokalizowano też pomniki przyrody – najbliższy z nich znajduje się w odległości 

około 300 m od obszaru opracowania. 

ANALIZA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 

PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE 

PRZYRODY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. 

Na terenie opracowania nie ma czynnych obiektów i przedsięwzięć, które w znaczący sposób mogłyby 

wpływać na stan środowiska. 

 

Omawiany teren znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie w myśl ustawy 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, toteż realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała wpływu 

na prawne formy ochrony przyrody. 

PRZEWIDYWANE SKUTKI DLA ŚRODOWISKA I JEGO KOMPONENTÓW 

WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEGO PRZEZNACZENIA TERENU 

Obszar objęty projektem miejscowego planu jest w chwili obecnej zagospodarowany obiektami 

nieczynnego zakładu produkującego tłuszcze roślinne dla przemysłu spożywczego. Projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmienia przeznaczenie terenu na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną. Po realizacji ustaleń planu dojdzie więc do zmiany sposobu zabudowy 

oraz użytkowania terenu, który jest już w pełni zurbanizowany.  

 

Obecnie teren jest zabudowany w około 20% a projekt planu przewiduje maksymalny wskaźnik 

powierzchni zabudowy również na poziomie 20%. Powierzchnia terenu opracowania wynosi około 

6400 m
2
. Istniejąca zabudowa ma powierzchnię około 1250 m

2
. Zgodnie z projektem miejscowego 

planu maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi około 1280 m
2
.  
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Z uwagi jednak na projektowaną funkcję – zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, zwiększy się 

liczba osób użytkujących na co dzień teren.  

 

Poniżej w tabeli opisano prognozowany wpływ ustaleń projektu miejscowego planu na poszczególne 

komponenty środowiska.  

 

KOMPONENT ODDZIAŁYWANIA 

Różnorodność 

biologiczna 

Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na różnorodność 

biologiczną związanych z realizacją ustaleń projektu miejscowego 

planu. 

Zachowaniu i zwiększeniu bioróżnorodności na obszarze objętym planem 

służyć mają zapisy dotyczące wprowadzenia udziału powierzchni 

biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod zabudowę. Istotne 

jest, aby wprowadzana zieleń charakteryzowała się odpowiednim doborem  

i zróżnicowaniem gatunkowym oraz gęstością nasadzeń, wówczas będzie 

nie tylko wpływać na wzrost różnorodności biologicznej, ale także podniesie 

walory krajobrazowe terenu. Efektywniej będzie pełnić rolę izolacji przed 

potencjalnymi zanieczyszczeniami i uciążliwościami akustycznymi. 

Rośliny Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na roślinność 

przedmiotowego terenu związanych z realizacją ustaleń projektu 

miejscowego planu. 

Prace budowlane związane z realizacją zabudowy i już sam etap 

użytkowania inwestycji z pewnością będą wiązały się z wymianą zieleni 

urządzonej na inne formy zieleni urządzonej. Ogólny bilans zmiany szacuje 

się dodatnio, bowiem zwykle zabudowie mieszkaniowej towarzyszą bardziej 

urozmaicone nasadzenia niż zabudowie przemysłowej. 

Zwierzęta Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na zwierzęta występujące 

na przedmiotowym terenie związanych z realizacją ustaleń projektu 

miejscowego planu. 

Z uwagi na zlokalizowanie terenów nie obserwuje się tutaj bytowania i 

migracji dzikiej zwierzyny. Przewidywane skutki ustaleń projektu planu nie 

wpłyną na występującą tu faunę. 

Powierzchnia 

ziemi, gleby 

Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na gleby i powierzchnię 

ziemi związanych z realizacją ustaleń projektu miejscowego planu. 

Główne przekształcenia przypowierzchniowej warstwy litosfery w wyniku 

realizacji ustaleń planu reprezentowane będą przez przekształcenia  

w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku z robotami 

ziemnymi (wykopy pod fundamenty i dla potrzeb uzbrojenia terenu). 

Struktury te już są zmienione, bowiem teren jest w pełni zagospodarowany. 

Prognozowane przekształcenia środowiska są w większości nieuniknione  

i mają typowy charakter dla terenów nowych inwestycji. 

Wody 

powierzchniowe  

i podziemne 

Nie prognozuje się oddziaływań na stan wód związanych z realizacją 

ustaleń projektu miejscowego planu. 

Na omawianym terenie nie występują obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi, ani strefy ochronne ujęć wody. Nie występuje 

główny zbiornik wód podziemnych ani urządzenia melioracji 

szczegółowych. 
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KOMPONENT ODDZIAŁYWANIA 

Powietrze Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na stan powietrza 

związanych z realizacją ustaleń projektu miejscowego planu. 

Oddziaływanie na zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji ustaleń 

planu nastąpi w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów 

budowlanych (spaliny) oraz w wyniku składowania materiałów 

budowlanych (ewentualne źródło zapylenia), a także w trakcie prac 

ziemnych (pylenie z powierzchni terenu pozbawionej roślinności, w 

zależności od warunków atmosferycznych).  

Wpływ przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w trakcie jego budowy 

będzie okresowy, ograniczony przestrzennie i jakościowo, jego ograniczenie 

można osiągnąć przez wygrodzenie terenów realizacji prac budowlanych, 

ewentualnie zwilżanie obszaru w sytuacjach małej wilgotności powietrza 

itp. 

Na etapie funkcjonowania źródłami zanieczyszczenia atmosfery na obszarze 

planu będą: 

 źródła ciepła projektowanych obiektów; 

 motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza.  

Zmiany w obrębie obszaru związanego z lokalizacją zabudowy będą miały 

wpływ na wzrost natężenia ruchu drogowego i związany z tym wzrost 

zanieczyszczeń aerosanitarnych pochodzenia motoryzacyjnego (mieszkańcy 

dojeżdżający do bloków). Główne zanieczyszczenia motoryzacyjne to m.in. 

tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory aromatyczne i alifatyczne. Nie 

prognozuje się jednak przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie 

zanieczyszczeń. 

Klimat Nie prognozuje się oddziaływań na klimat związanych z realizacją 

ustaleń projektu miejscowego planu. 

Hałas Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na klimat akustyczny 

związanych z realizacją ustaleń projektu miejscowego planu. 

Na etapie inwestycyjnym (realizacji ustaleń planu) odczuwalny będzie 

okresowy wzrost natężenia hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i 

transportem materiałów budowlanych. 

Emisja hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie 

podlega regulacji prawnej w tym zakresie. Należy jednak zastosować tzw. 

bierną ochronę przed hałasem poprzez ograniczenie czasu pracy 

najhałaśliwszych urządzeń w ciągu doby, z wykluczeniem godzin nocnych. 

Podstawowymi, źródłami zmian warunków akustycznych na obszarze planu 

na etapie jego funkcjonowania będą: 

 likwidacja źródeł hałasu związanych z funkcjonowaniem zakładu 

przemysłowego; 

 wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z ruchem 

mieszkańców. 

Krajobraz Nie prognozuje się znaczących oddziaływań na krajobraz związanych z 

realizacją ustaleń projektu miejscowego planu. 

Wymianę niskiej i mało atrakcyjnej zabudowy przemysłowej na wyższe 

budynki mieszkalne należy oceniać na pozytywną zmianę w miejskim 

krajobrazie. Ponadto projektowana funkcja jest kontynuacją funkcji zastanej 
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KOMPONENT ODDZIAŁYWANIA 

w sąsiedztwie. Na sąsiedniej działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny 

wielorodzinny o 4 kondygnacjach nadziemnych. Projekt planu również 

zakłada maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne. Można też oczekiwać 

wzrostu atrakcyjności terenów zieleni urządzonej.  

Zasoby naturalne Nie prognozuje się oddziaływań na zasoby naturalne związanych z 

realizacją ustaleń projektu miejscowego planu. Na przedmiotowym 

terenie nie występują zasoby naturalne w postaci złóż kopalin, złóż 

minerałów w związku z tym realizacja planu nie wpływa na przedmiotowe 

komponenty środowiska. 

Zabytki Nie prognozuje się oddziaływań na zabytki związanych z realizacją 

ustaleń projektu miejscowego planu. 

Dobra materialne Realizacja ustaleń projektu planu przyczynia się rozwoju tkanki miejskiej 

przy uwzględnieniu istniejących potrzeb społeczno – gospodarczo – 

ekonomicznych. 

Ludzie Realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. 

Nowa forma zagospodarowania terenu bardziej odpowiada sąsiedztwu. Jako 

uciążliwości można określić ruch samochodowy generowany przez 

przyszłych mieszkańców. Z drugiej stronie wygaśnie ruch samochodów 

ciężarowych dotąd generowany przez zakład przemysłowy. 

Tabela 1. Prognozowany wpływ ustaleń projektu miejscowego planu na poszczególne komponenty 

środowiska 

 

Oddziaływania bezpośrednie 

Oddziaływanie bezpośrednie dotyczyć będzie m. in. bezpośredniej ingerencji w rzeźbę terenu – 

wprowadzenie nowej zabudowy i wyburzenie istniejącej; ingerencji w roślinność – usunięcie 

roślinności ruderalnej i obecnie istniejącej zieleni urządzonej i zastąpienie jej nowymi nasadzeniami. 

W fazie budowy oddziaływania wpływające na powietrze (emisja pyłów) oraz klimat akustyczny 

(praca sprzętu). 

 

Oddziaływania pośrednie i wtórne 

Inwestycja nie wpłynie znacząco na zmianę lokalnego klimatu. Największe oddziaływania 

odczuwalne przez ludzi, świat flory i fauny – będą miały miejsce na etapie budowy. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływania skumulowane mogą być ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego (mieszkańcy 

dojeżdżający do mieszkań). Należy mieć na uwadze, iż działkasąsiaduje z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną jak i wielorodzinną. 

 

Oddziaływania krótkoterminowe 

Zaliczamy tu między innymi budowę obiektów czy ich przyłączy do istniejących sieci. Sam etap 

budowy i realizowane prace (realizacja zabudowy, wycinka traw) również zalicza się do 

oddziaływania krótkoterminowego. 
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Oddziaływania średnioterminowe 

Oddziaływania średnioterminowe - możemy zaliczyć wkomponowanie się obiektów w istniejące 

otoczenie, powrót zniszczonych przez zaplecze budowy terenów do stanu sprzed realizacji zadania, 

przyjęcie się projektowanej zieleni. 

 

Oddziaływania długoterminowe 

Oddziaływanie długoterminowe dotyczyć będzie korzyści i negatywnych skutków wynikających  z 

funkcjonowania nowej zabudowy. Powstałe obiekty posiadają wyznaczony maksymalny okres 

eksploatacji, po którym to o ile infrastruktura nie zostanie przebudowana nie będą nadawały się do 

użytkowania.  

Obszary chronione (Ustawa o ochronie przyrody) 

Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze chronionym, stąd nie będą miały miejsca 

wpływy realizacji ustaleń projektu planu na obszary chronione. 

 

W bliskim sąsiedztwie znajduje się szereg obszarowych form ochrony przyrody. Realizacja ustaleń 

planu nie ma jednak wpływu na przedmiot ochrony, ponieważ odbywać się będzie poza granicami 

terenu chronionego, a sposób zagospodarowania nie generuje oddziaływania na skalę przekraczającą 

teren samego zainwestowania. 

Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie 

W Prognozie oddziaływania na środowisko należy przedstawić rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie w aspekcie wpływu realizacji zapisów 

projektowanego dokumentu na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru. Ponieważ obszary chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 nie 

znajdują się na obszarze opracowania - nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz na spójność i integralność tych obszarów. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu 

Brak realizacji projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wpłynie na 

stan środowiska. Teren w chwili obecnej jest zagospodarowany, choć zakład przemysłowy nie 

funkcjonuje. W przypadku braku realizacji dokumentu, na terenie pozostaną obiekty zakładu, które 

będą mogły być wykorzystane na inne formy działalności. Trudno jednak ocenić, jaki będzie przyszły 

profil działalności i jakie mogą wiązać się z nim zagrożenia dla stanu środowiska. Obiekty mogą 

również pozostać niewykorzystane do śmierci technicznej.  

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań rozumianych, jako zasadnicza zmiana czy 

przekroczenie określonych prawem parametrów i standardów jakości środowiska, naruszenia trwałości 

zasobów i ciągłości funkcji ekologicznych na dużą skalę, zagrożenia dla liczebności bioróżnorodności 

gatunków, istotnych barier dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych wynikających 

z realizacji zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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Również w związku z istniejącą sąsiednią zabudową mieszkaniową stwierdza się, że projektowana 

zabudowa nie wpłynie znacząco na stan środowiska w obszarze opracowania. 

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOTY OCHRONY 

OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

W projekcie planu zwarto ustalenia mające służyć ochronie zasobów środowiska, dotyczą one m.in. 

następujących aspektów: 

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych: 

o zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie wód opadowych należy realizować w ramach 

systemów obsługujących miasto; 

o ścieki sanitarne należy odprowadzać do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

 ochrona powietrza i ochrona przed hałasem: 

o ustala się wymóg ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej zgodnie z 

przepisami odrębnymi; 

 ochrona zasobów przyrody 

o nakaz utrzymania minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej; 

 ochrona ładu przestrzennego, określenie parametrów zabudowy - teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej MW: 

o Zasady zagospodarowania terenu: ustala się następujące wskaźniki zagospodarowania 

działki budowlanej: 

 intensywność zabudowy – 0,6>In>0,1, 

 maksymalna wielkość powierzchni zabudowy –  20%, 

 minimalna wielkość powierzchni terenu biologicznie czynnego –  20%. 

o Zasady kształtowania zabudowy: 

 nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od zachodniej granicy 

planu i linii rozgraniczającej teren – zgodnie z rysunkiem planu; 

 maksymalna wysokość zabudowy – 15 m; 

 maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 4; 

 geometria dachów – dach płaski o kącie nachylenia połaci dachowych do 12
o
. 

o Zasady i warunki podziału nieruchomości: podziały terenu powinny zapewnić dojazdy 

do poszczególnych działek na podstawie przepisów odrębnych. 

 

Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sposób 

wystarczający zabezpieczają komponenty środowiska, projektowane zmiany nie wywołają żadnych 

istotnych skutków środowiskowych, dla których trzeba byłoby określać dodatkowe ustalenia 

chroniące środowisko. 
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CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z 

PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W 

JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument planistyczny o lokalnym 

znaczeniu. Przy sporządzaniu projektu planu miejscowego miały zastosowanie m.in. cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, a mianowicie: 

 utrzymanie norm odnośnie jakości wód powierzchniowych i podziemnych określonych w 

przepisach szczegółowych, 

 utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 

przepisach szczegółowych, 

 utrzymanie norm odnośnie jakości powietrza określonych w przepisach szczegółowych. 

Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowaniu niniejszego dokumentu. 

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW 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 Planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów 

przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska, obszarach występowania 

przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian 

kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki 

prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Raportach o stanie środowiska, 

wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie mogą też być: 

Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Województwa), źródła administracyjne 

wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, 

pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. 

 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić się również 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. 

 

Ad 1) 

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:monitoring 

państwowy środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane 

do badania stanu środowiska, 

Ad 2) 

W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń miejscowego planu powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji miejscowego planu, wykonywane przez administrację 

samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. 
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INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie powoduje skutków środowiskowych, których 

charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala zagospodarowania zaproponowana w 

miejscowym planie ma charakter lokalny. 

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy 

Ogólnej w Elblągu. Dla tego terenu nie uchwalono dotychczas miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Na terenie usytuowana jest zabudowa produkcyjna i biurowa nieczynnego zakładu 

produkcyjnego. 

 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na stan środowiska przyrodniczego. Teren jest 

zlokalizowany poza prawnymi formami ochrony przyrody, nie występują urządzenia melioracji 

szczegółowych. Obszar jest położony poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

 

Uciążliwości, jakie powstaną będą najpierw związane z etapem budowy a później z użytkowaniem 

powstałej zabudowy. Z uwagi na fakt, iż w sąsiedztwie również znajdują się budynki mieszkalne nie 

przewiduje się zwiększenia negatywnych oddziaływań na środowisko.  

 

W celu ochrony środowiska przyrodniczego i zmniejszenia uciążliwości należy stosować rozwiązania, 

które będą chroniły wody podziemne (należy utrzymywać właściwą gospodarkę wodno-ściekową), 

prowadzić gospodarkę odpadami w sposób poprawny oraz zachować priorytet ochrony środowiska 

przyrodniczego a także życia i zdrowia człowieka. 
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O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Oświadczam, iż jako współautor „Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu 

miejscowego planu dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej 

w Elblągu” spełniam wymagania o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 

2020 r., poz. 283). 

Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

                                                               

 
                       ...................................................... 

          inż. Grzegorz Prusik                                      
 

 

 

 


