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Streszczenie 

 

Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu i wartości 

kulturowych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe 

od ulicy Nowodworskiej w Elblągu. 

Podstawą określenia warunków realizacji ustaleń planu są informacje o komponentach środowiska i 

ich jakości zawarte w publikacjach i dokumentacjach niepublikowanych oraz wizja terenowa, 

pozwalająca określić aktualny stan powierzchni ziemi, pokrywy roślinnej, zagospodarowania i 

Użytkowania terenu. W przypadku analizowanego projektu planu dane te są wystarczające do 

przeprowadzenia oceny. Nie prowadzono odrębnych badań. Oddziaływanie na warunki życia 

mieszkańców jest ujmowane jako synteza oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. 

Z realizacją projektu planu będą wiązać się nieuniknione zmiany przyrodniczo - krajobrazowe. 

Głównym bezpośrednim skutkiem ingerencji w struktury przyrodnicze jest utrata terenów 

biologicznie czynnych i terenów rolniczych przekształconych pod nowe funkcje. 

Można oczekiwać, że realizacja zamierzeń nie będzie miała większego wpływu na ogólne warunki 

klimatyczne oraz wody podziemne głębszych poziomów. 

Część opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym 

obowiązują zakazy dotyczące zabudowy i zagospodarowania określone w ustawie Prawo Wodne, 

odstępstwo od tych zakazów jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Dyrektora właściwego 

RZGW Ograniczeniu wpływu funkcjonowania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi, 

wody powierzchniowe i podziemne będzie sprzyjało wykorzystanie do odprowadzania ścieków (w 

tym zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych) wyłącznie sieci infrastruktury miejskiej.  

Układ  komunikacyjny  jest  i  będzie  źródłem  hałasu.  Teren objęty opracowaniem jest w części 

objęty ochroną akustyczną. W przypadku stwierdzenia  przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  

hałasu  konieczne  będzie  wprowadzenie  technicznych środków zabezpieczających. 

Aktualna mapa hałasu dla miasta Elbląga nie wykazuje przekroczeń hałasu z działalności 

produkcyjnej 

Prowadzone na terenie miasta prace inwentaryzacyjne na pozwalają stwierdzić brak występowania 

w granicach opracowania zarówno gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową jak i gatunków 

ujętych w załącznikach Dyrektywy Rady. Przez obszar opracowania nie przebiegają także szlaki 

migracyjne awifauny. 

Planowane zmiany zagospodarowania, ze względu na cechy położenia obszaru planu nie naruszą 

powierzchni ani integralności obszarów ochrony Natura 2000 ani innych form ochrony jakości 

środowiska. Ustalenia dokumentu zabezpieczają przyrodniczą funkcję położonych poza obszarem 

opracowania korytarzy ekologicznych  rzeki Elbląg i Fiszewka. 

Ustalenia projektu planu realizują zasady ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych, 

sformułowane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

oraz Programie ochrony środowiska dla miasta Elbląga. Uwzględniają także ocenę uwarunkowań 

przyrodniczych zagospodarowania terenu, zawartą w opracowaniu ekofizjograficznym i przyjmują 

wskazany tam ogólny kierunek działania w zakresie ochrony jakości środowiska. Skutki realizacji 

ustaleń planu dla jakości środowiska będą kontrolowane w drodze procedur państwowego 

monitoringu środowiska. Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków 

realizacji ustaleń planu. 

Projekt dokumentu uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, warunki równowagi 

przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. 
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1.Uwagi wstępne 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem obowiązującej  procedury 

prowadzącej do zatwierdzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu, 

 zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

przestrzennym (Dz.U. z 2016 r. poz, 778 z poźn. zm.).  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu została wykonana w 

Departamencie Urbanistyki i Architektury w Referacie Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta  

w Elblągu 

 

Formalną podstawę sporządzenia prognozy i ustalenia jej zakresu stanowią:  

 Ustawa  z  dnia  03.10.2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  

ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  

na środowisko (Dz. U. z  2016 r. Nr 353 z późn. zm), 

 Uchwała  nr XV/323/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 kwietnia 2016 roku  w 

sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu, 

 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.411.30.2016.GK z dnia  

21.07.2016 r.,  

 opinia  sanitarna ZNS 4450.13.2016.AK.1 Państwowego  Powiatowego  Inspektora  

Sanitarnego  dla miasta i powiatu Elbląg z dnia 18.07.2016 r.;  

 

 

Prognoza oddziaływania projektu planu na środowisko wykonana jest na podstawie Art.  51 ust. 1, 

pozostającego w związku z Art. 46 p. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu  informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach  

oddziaływania  na  środowisko  i  posiada  zakres  odpowiadający  wymaganiom  zawartym  w  

Art.  51  ust.  2  i  Art.  52  wymienionej  ustawy,  stosownie  do  specyfiki  terenu  i  

projektowanych  funkcji,  uzgodniony  przez  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska  w  

Olsztynie  oraz  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego  dla  miasta i powiatu  Elbląg.   

 

Celem opracowania jest: 

 ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych realizacji ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe od ulicy 

Nowodworskiej w Elblągu  

 wskazanie możliwych sposobów ograniczenia ewentualnego negatywnego oddziaływania 

na środowisko proponowanych w planie rozwiązań. 

 

Opracowanie obejmuje teren odpowiadający obszarowi objętego planem i pozostającemu w zasięgu 

jego oddziaływania. 

 

Podstawę prawną i merytoryczną sporządzenia prognozy stanowiły następujące dokumenty i 

materiały: 

Ustawy i rozporządzenia 

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 672, z późn zm), 

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2134 z późn. 

zm.). 

o Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 

909 z późn. zm.). 

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987 z późn. zm.). 
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o  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.). 

o  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 

2016 r., poz. 778 z późn. zm.). 

o Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., Nr 

1446,  z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin,   

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt, 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków, 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku, 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

Opracowania merytoryczne 

o Opracowanie ekofizjograficzne do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta Elbląg, Praca Zbiorowa, Elbląg 2009  

o Założenia do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga. Opracowanie 

fizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta. Kotliński A., Szczęsny J. TUP, Zakład 

Planowania Przestrzennego Pracownia w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 1986.   

o Prognoza oddziaływania na środowisko   do studium uwarunkowań i kierunków gminy miasto 

Elbląg, mgr Paweł Sągin, Gdynia 2009 

o Prognoza oddziaływania na środowisko   do projektu studium uwarunkowań i kierunków 

gminy miasto Elbląg, mgr inż. Andrzej Demczuk, Elbląg 2015 

o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta   Elbląg, 

uchwalone uchwałą Nr XXXIII/825/2006 RM w Elblągu z 26.10.2006 r., 

o zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta 

Elbląg, uchwalona uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r., 

o Program Ochrony Środowiska dla Miasta Elbląga do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2021 – 2025, uchwalony uchwałą Nr XX/412/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 

listopada 2016 r.  

o Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej, A.Demczuk, Elbląg 2017 

o Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 

południe od ulicy Żuławskiej w Elblągu”. S.Świtajski,W. Staszek, Gdansk 2003, 
o Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w 

Elblągu – cześć zachodnia, P.Sągin,Gdynia 2009, 

o Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Fiszewka Południe w Elblągu, Opracowania zbiorowe, Elbląg 2015, 

o Raport o stanie środowiska województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku, WIOŚ 

Olsztyn, 2015 
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o Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga, w roku 2015, WIOŚ w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu 2016 

o Mapa akustyczna miasta Elbląga, wraz z aktualizacją, marzec 2013r. 

o Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, (uchwała RM w Elblągu Nr 

625/2013 z 19 czerwca 2013r.) 

o Charakterystyka lasów na obszarze miasta Elbląg. Charakterystyka fauny na obszarze miasta 

Elbląg. materiał do ekofizjograficznej charakterystyki miasta , Pamfil W. 2009. 

o Charakterystyka roślinności, terenów zieleni i terenów otwartych miasta Elbląga, Leon Jerzy 

Budzisiak, Luty-Marzec 2009 

o Mapy rozmieszczenia na terenie miasta Elbląga dziko występujących gatunków roślin, 

grzybów i zwierząt (z wyłączeniem ichtiofauny) objętych ochroną oraz będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, opracowanie zbiorowe, Gdynia 2013 

o Graficzne przedstawienia tras przelotowych i miejsc gniazdowania ptaków na terenie miasta 

Elbląg. Analiza wpływu zebranych danych na rozwój przestrzenny miasta Elbląg, Paweł 

Janowski, Gdynia 2013 

o Hydroportal KZGW – mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego 

o Geoportal.gov.pl  

o Geomelioportal.pl 

o http://ikar2.pgi.gov.pl/ - geoportal Państwowego Instytutu Geologicznego 

o http://www.mapy.zabytek.gov.pl/nid/ -portal mapowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

oraz: 

o informacje uzupełniające projektantów planu, 

o wizje terenowe. 

 

2. Charakterystyka dotychczasowego użytkowania terenu objętego planem 

 

Obszar planu położony jest położony jest w  zachodniej części miasta. Granice obszaru 

wyznaczają:  

od strony północnej – południowa linia rozgraniczająca pasa drogowego ulicy Nowodworskiej;   od 

strony wschodniej – zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 146;  

od strony południowej – południowa granica działek ewidencyjnych nr 245/1 i 255;  

od strony zachodniej – granica miasta Elbląga i terenów kolejowych (włącznie). 

 

Zmianie ulegają w części zapisy obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu w rejonie ulicy Żuławskiej i drogi nr 7 w Elblągu, uchwalonego uchwałą Nr 

XXXI/1038/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12 września 2002 r. 

Zgodnie z zapisami dokumentu obszar zmiany obejmuje: 

 tereny usług komercyjnych UC 

 tereny usług publicznych UP 

 terenu działalności produkcyjnej PP 

 teren zamknięty, kolej 

 Tereny składowania i magazynowania PS 

 Tereny mieszkaniowe jednorodzinne MN 

 Tereny mieszkaniowe wielorodzinne MWN 

 Tereny zieleni parkowej izolacyjnej ZPI 

 Tereny komunikacji K 

 Tereny Infrastruktury T 

 



 



 

Stosownie do ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

– miasta Elbląg, przyjętego uchwałą Nr XXXIII/825/2006 Rady Miejskiej Elblągu, zmienionego 

uchwałą Nr XXVI/580/2010 RM w Elblągu z 21.01.2010 r. obszar planu reprezentuje: 

 

w zakresie zasad polityki przestrzennej: 

 obszar znaczących przekształceń strukturalnych przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu kulturowego  

w zakresie dominującej funkcji: 

 tereny zabudowy przemysłowo-usługowej  

 

Obszar opracowania znajduje się w części na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

 

 

Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi około 32 ha.  Rejon obszaru planu jest częścią 

żuławskiego przedmieścia Elbląga, z zachowanymi powierzchniami użytków rolnych. Analizowany 

obszar w chwili obecnej użytkowany jest jako: tereny upraw rolnych, tereny mieszkaniowe 

jednorodzinne, tereny usługowe, magazynowo - składowe, komunikacji kolejowej. 6% terenów to 

tereny kolejowe – zamknięte. Tereny wolne od zabudowy stanowią większą część analizowanego 

obszaru. 

Zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest głównie wzdłuż ulicy Nowodworskiej. 

Zabudowa usługowo-przemysłowo to głównie zakłady mechaniki samochodowej, branży 

meblarskiej i budowlanej, składy materiałów budowlanych i kruszywa. 

Źródłami zanieczyszczeń, głównie hałasu, o charakterze ponadlokalnym są droga krajowa nr 7 oraz 

linia kolejowa, w mniejszym stopniu ulica Nowodworska. Na obszarze planu jest lokowana 

zabudowa akustycznie chroniona. 

Teren opracowanie nie jest objęty aglomeracją dla miasta Elbląg 

Na obszarze planu nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

Przez teren planu przebiega linia kolejowa. 

Wzdłuż wschodniej granicy planu przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 KV. 

Na terenie planu wzdłuż jego wschodniej granicy zlokalizowana jest strefa ochrony 

konserwatorskiej obserwacji archeologicznej dawnych szańców. 

 

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

 

Teren jest położony całkowicie w obrębie Żuław Elbląskich, na zachodnim brzegu rzeki Elbląg.  

 

Rzeźba terenu 

 

Jest to teren całkowicie płaski,  depresyjny.  

W miarę rozwoju zabudowy rzeźba na terenach zainwestowanych została dostosowana  dla potrzeb 

budowlanych, komunikacyjnych i nawadniających. Wyróżniającym się elementem linia 

kolejowejowa, nasypy drogowe oraz sieć rowów melioracyjnych i kanałów. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

 

Dokumentacja geologiczna warunków gruntowo-wodnych tego obszaru stwierdza występowanie 

piasków drobnych i średnich rozdzielonych warstwami glin zwięzłych oraz zalegających głownie w  

głębszym podłożu namułów i torfów. Wody gruntowe występują stosunkowo płytko. 

Warstwę powierzchniową tworzą wyłącznie osady holocenu zalegające na osadach 

piaszczystych i żwirowych pochodzenia polodowcowego o miąższości 80 - 100 m. Osady 

holoceńskie pokrywają Żuławy ciągłą warstwą miąższości od kilku metrów do około 40 m. Są to 

zróżnicowane litologicznie i przestrzennie utwory deltowe Wisły, zbudowane z piasków rzecznych, 

iłów, mułków oraz osadów pochodzenia organicznego, namułów i torfów (o miąższości od kilku do 
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ponad 20 m). Rozwój delty, w którym następowały częste zmiany położenia licznych koryt 

rzecznych, posiadał znaczący wpływ na różnorodność osadów. Piaski holoceńskie rzecznej facji 

korytowej leżą bezpośrednio na plejstoceńskich osadach piaszczystych, budując jedną serię 

piaszczystą plejstoceńsko-holoceńską.  

Występowanie osadów piaszczystych o dużej przepuszczalności (piaski luźne, słabo gliniaste) 

wiąże się z niebezpieczeństwem dopływu zanieczyszczeń do wód gruntowych. Przeważającą część 

obszaru opracowania zajmują grunty średnio przepuszczalne (osady deluwialne, piaski gliniaste 

piaszczyste, piaski słabogliniaste).   

wycinek mapy geologicznej ( Szczegółowa MGP 1:50000) z zaznaczeniem granic obszaru 

opracowania 

 Obszary żuławskie cechuje płytkie zaleganie wód gruntowych (0 - 2 m p.p.t.), tworzących 

miejscami zabagnione wychodnie i mające bezpośredni kontakt hydrauliczny z wodami 

powierzchniowymi. Naturalne stosunki wodne typowe dla środowiska wodnego-bagiennego zostały 

przekształcone w wyniku działalności osadniczo-gospodarczej człowieka, stąd też równowaga 

hydrodynamiczna utrzymywana jest przez funkcjonowanie systemu wodno-melioracyjnego Żuław 

Wiślanych. Istniejący od kilkuset lat system melioracyjny ma istotny wpływ zarówno na dynamikę 

wód podziemnych, jak i ich skład chemiczny. 

W obszarze Żuław zasadniczy wpływ na kształtowanie się warunków hydrogeologicznych mają 

utwory kredy górnej, utwory trzeciorzędu, a zwłaszcza czwartorzędu. 

W rejonie Żuław Elbląskich występują dwa główne poziomy użytkowe: „różnowiekowy” i 

plejstoceńsko-holoceński. Różnowiekowy poziom wodonośny tworzony jest przez piaszczyste 

osady trzeciorzędowe (paleogen) oraz czwartorzędowe (plejstocen). Poziom zasilany jest przede 

wszystkim przez lateralny dopływ z Pojezierza Iławskiego i częściowo ze Wzniesień Elbląskich. 

Ascenzja wód z głębszych pięter wodonośnych jest ograniczona. Najlepiej wykształcony jest on w 

rejonie Elbląga i jeziora Drużno, gdzie osiąga miąższość 30–60 m. Warstwę wodonośną poziomu 

plejstoceńsko-holoceńskiego stanowią osady piaszczysto-żwirowe plejstocenu i holocenu. 

Głębokość występowania poziomu określana jest na 10 – 30 m. W północnej części Żuław 

Elbląskich we wszystkich poziomach wodonośnych występują wody zasolone (powyżej 250 mg 

Cl/dm
3
).  
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Hydrografia 

 

Główną oś hydrograficzną rejonu opracowania tworzy ściśle powiązany ze sobą zespół elementów: 

Zalew Wiślany - rzeka Elbląg - Jezioro Drużno oraz dopływ rzeki Elbląg - Fiszewka. Układ ten 

stanowi specyficzny system przyrodniczo - techniczny, w którym aktualne cechy środowiska i jego 

funkcjonowanie determinowane są w znacznej mierze przez działalność człowieka. Cechuje go: 

- wymuszony działalnością człowieka obiegi wody - wpływający na wykształcenie sieci 

hydrograficznej, tworzonej w większości przez sieć sztucznych kanałów i rowów 

odwadniających, 

- powiązanie stanów wody w ciekach ze stanami wody panującymi aktualnie na Zalewie 

Wiślanym. 

- zmienna w określonych warunkach hydrometeorologicznych dwukierunkowa wymiana wód 

pomiędzy Zalewem Wiślanym i jeziorem Drużno. 

Warunki hydrologiczne terenu opracowania kształtowane są przez bardzo silny wpływ 

działalności człowieka, polegającym na sztucznym utrzymywaniu poziomu wód na obszarach 

polderowych za pomocą rozbudowanej infrastruktury hydrotechnicznej (wały, pompownie, sieci 

rowów i kanałów melioracyjnych).  

Obszar planu znajduje się na polderze Fiszewka S, odwadnianym siecią rowów melioracyjnych i 

kanałami zbiorczymi. 

 

 

 
Schemat rowów wraz z obszarem nawadniania na obszarze opracowania (źródło: 

www.geomelioportal.gov.pl ) 

 

Teren objęty analizą jest pozbawiony wód powierzchniowych. Najbliżej położonymi 

ciekami są rzeka Elbląg (500 metrów od wschodniej granicy planu) i rzeka Fiszewka (1500 metrów 

od południowej granicy planu). 

 Dorzecze Elbląga posiada rozgałęziony układ hydrograficzny, a przeważającą jego część 

stanowi zlewnia jeziora Drużno. Bezpośrednio do rzeki Elbląg wpływa kilka niewielkich cieków 

(Fiszewka, Tyna, Kumiela i Babica). Główne zasilanie rzeki Elbląg pochodzi z jeziora Drużno. 

http://www.geomelioportal.gov.pl/
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 Według podziału Polski na krainy naturalne, zlewnia rzeki leży w obrębie czterech 

jednostek fizyczno-geograficznych: Żuław Wiślanych, Pojezierza Iławskiego, Wysoczyzny 

Elbląskiej i Równiny Warmińskiej. JCWP leży na obszarze objętym ochroną Natura 2000 Zalew 

Wiślany PLB280010, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007), Jezioro Drużno 

PLB280013 i Jezioro Drużno (PLH280028). Ponadto na obszarze zlewni występują cztery 

rezerwaty przyrody (Jezioro Drużno, Zatoka Elbląska, Dęby w Krukach Pasłęckich, Lenki). Rzeka 

Elbląg wykorzystywana jest jako szlak żeglugowy.   

  JCWP, Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno, bezpośrednio lub za 

pośrednictwem licznych dopływów, jest odbiornikiem ścieków komunalnych i wód pochłodniczych 

ze źródeł punktowych (tab. 1 wg danych z 2015 r.).  

 

Tabela . Wykaz  podmiotów z miasta Elbląga odprowadzających ścieki do rzeki Elbląg (stan na 

31.12.2015). 

Nazwa podmiotu 
Rodzaj 

oczyszczalni 

Odbiorn

ik 

ścieków 

Ilość ścieków 

(m3/d) 
Uwagi 

Elbląskie 

Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i 

Kanalizacji 

oczyszczalnia w 

Elblągu 

Mb (osad 

czynny, komory 

denitryfikacji i 

defosfatacji) 

Elbląg 

20 888 (wg 

informacji  o 

korzystaniu ze 

środowiska) 

Ścieki uszczelnionym 

kanałem o dł. 160 m 

odpływają do rzeki Elbląg 

Odlewnia Elzamech 

w Elblągu 

Wody 

pochłodnicze 
Elbląg 

198,49 (dane z 

automonitorin

gu) 

Wody pochłodnicze 

bezpośrednio do rzeki Elbląg 

Energa  

Kogeneracja        

Sp z o.o. 

Wylot 1 (ścieki 

technologiczne) 
Elbląg 194,48 

Wody pochłodnicze  

odprowadzane kanałem  do 

rzeki Elbląg 

Wylot 2 (wody 

opadowe,chłodni

cze, popłuczne) 

Elbląg 429,84 

 Wylot 3 (wody 

pochłodnicze) Elbląg 

51 965 (dane z 

automonitorin

gu) 

GE Sp. z o.o. 

(dawniej ALSTOM 

Power Sp. z o. o w 

Elblągu) 

Wody 

pochłodnicze z 

instalacji 

odwirowni 

Zakładu Turbin 

Elbląg 

344,11 (dane z 

automonitorin

gu) 

- 

  
 W 2015 roku badania jakości JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno 

prowadzono w ppk Elbląg – Nowakowo zlokalizowanym w odległości 2,5 km od ujścia do Zalewu 

Wiślanego, w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. 

 STAN EKOLOGICZNY JCWP 

 Klasyfikację stanu ekologicznego oraz stanu JCWP wykonano w oparciu o wyniki badań 

przeprowadzonych w 2015 roku (aldehyd mrówkowy, kadm, rtęć, WWA ∑(benzo(g,h,i,)perylenu i 

indeno(1,2,3-cd)pirenu) oraz ocenę dziedziczoną z 2012 roku (elementy biologiczne, substancje 

szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z grupy 3.6 oraz substancje priorytetowe) i z 2014 

(wskaźniki fizykochemiczne). 

 Elementy biologiczne  - ocenę przeprowadzono w oparciu o badanie fitobentosu 

okrzemkowego (IO). Do oceny pozostałych elementów - makrofitów (MIR) i makrobezkręgowców 

bentosowych (MMI) wykorzystano wyniki badań z roku 2012. Elementom biologicznym 

przypisano V klasę czystości ze względu na wartość indeksu MMI – 0,145. 

 Elementy hydromorfologiczne  - I klasa (JCWP naturalna). 

 Elementy fizykochemiczne – jakość wskaźników fizykochemicznych wskazuje na stan 
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poniżej dobrego ze względu na przekroczenie wartości granicznych II klasy przez przewodność, 

substancje rozpuszczone oraz chlorki. Przekroczenie norm II klasy przez wymienione wskaźniki 

związane jest z  wlewami słonawych wód z Zalewu Wiślanego (zjawisko cofki występujące w 

niekorzystnych warunkach pogodowych). Wartości pozostałych parametrów odpowiadały I lub II 

klasie. Również wskaźniki z grupy 3.6 – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 

spełniały kryteria II klasy. 

 W oparciu o ocenę elementów biologicznych i fizykochemicznych stan ekologiczny JCWP 

Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno określono jako zły. 

STAN CHEMICZNY JCWP z uwagi na przekroczenie środowiskowych norm jakości 

wskaźników WWA∑benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu (2015) oraz związków 

tributylocyny (2012)sklasyfikowano jako poniżej dobrego. 

STAN JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia wraz z jez. Drużno oceniono jako zły z uwagi na 

niekorzystną ocenę stanu ekologicznego i chemicznego. 

OCENA OBSZARÓW CHRONIONYCH - wykonana ocena spełniania, przez JCWP, wymagań 

w zakresie obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w 

ochronie oraz obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych wskazuje na niespełnianie wymagań ustalonych dla 

obszarów chronionych w związku ze złym stanem ekologicznym. 

Tabela 2. Porównanie stanu czystości wód  rzeki Elbląg w ppk  Elbląg-Nowakowo w latach 2009- 2015. 

Rzeka JCWP / ppk Rok badań 
Ocena elementów 

biologicznych 
Ocena elementów 
fizykochemicznych 

Ocena stanu/ 
potencjału 

ekologicznego  

Ocena 
stanu 

chemicz
nego 

Elbląg  
Elbląg od Młynówki do 

ujścia wraz z jez. Drużno/ 
ppk Elbląg - Nowakowo 

2009 III klasa PSD UMIARKOWANY DOBRY 

2010 III klasa PSD UMIARKOWANY - 

2012/2014/ 2015 V klasa PSD ZŁY 
PONIŻEJ 

DOBREGO 

 

Obszar opracowania  stanowi w części obszar szczególnego zagrożenia powodzią ( raz na 

100 lat) w rozumieniu ustawy Prawo Wodne. 

 

 
Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego (prawdopodobieństwo średnie H1%) z zaznaczeniem granic 

obszaru opracowania. 
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Cały teren opracowania jest narażony na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpodziowego oraz budowli pasa technicznego. Głębokość takich wód powodziowych 

szacowana jest w przedziale 0,5 – 4,0 m, wskazując na bardzo wysokie zagrożenia dla ludzi i 

bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych W okresie zimowym i zimowo-

wiosennym istnieje możliwość wystąpienia zalodzeń i zatorów lodowych (kry) na rzekach i 

kanałach, co stwarza zagrożenie zaistnienia powodzi na terenie przyległym. Na obszarach 

depresyjnych niebezpieczeństwo podtopień jest powodowane podniesieniem się stanu wód w 

wyniku spiętrzenia sztormowego wód Zalewu Wiślanego i tzw. cofki przy silnych wiatrach 

północno-wschodnich. Nie bez znaczenia w ocenie stopnia zagrożenia pozostaje stan urządzeń 

sytemu melioracyjnego i wałów przeciwpowodziowych. Powodzie na obszarze Żuław są 

szczególnie groźne ze względu na to, iż woda po przejściu tzw. fali powodziowej nie wraca z 

powrotem do rzeki bądź jeziora. Część wody może odpłynąć grawitacyjnie do Zalewu Wiślanego 

bezpośrednio lub po przerwaniu wewnętrznych wałów przeciwpowodziowych, w większości 

jednak woda musi być wypompowana mechanicznie z polderów. Wewnątrzpolderowe zagrożenia 

powodzią są wynikiem dużych, nawalnych opadów w obrębie polderu lub są skutkiem awarii pomp 

czy dłuższych przerw w dostawie energii elektrycznej.  

Zagrożenie erozją potencjalną będzie dotyczyć terenów trwale pokrytych roślinnością w 

sytuacji, gdy dojdzie do jej usunięcia. 

Z uwagi na zauważalny wzrost intensywności anomalii pogodowych (huraganowe wiatry, trąby 

powietrzne, katastrofalne ulewy itp.), wiązanych z globalnymi zmianami klimatycznymi, należy 

zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia wynikające z gwałtowności przebiegu zjawisk 

meteorologicznych.  

 

Gleby,  szata roślinna i fauna 

 

Rodzaj skał macierzystych, rzeźba terenu, klimat, warunki wodne, szata roślinna, a także 

działalność człowieka to najważniejsze czynniki glebotwórcze.  

Z piaszczysto – pylastych namułów wykształciły się gleby typu mady. W wyniku wysokiego 

poziomu wód gruntowych znaczne przestrzenie mad podlegały w różnym stopniu zabagnieniu. 

Poziom wód gruntowych był tak wysoki, że procesy bagienne zachodziły w pełni wraz z 

osadzaniem na powierzchni masy torfowej. Pod względem budowy profilu są one odpowiednikami 

czarnych ziem. Odznaczają się one głębokim poziomem próchnicznym o głębokości 50 i więcej 

cm, w którym zawartość substancji organicznej wynosi od 3 do ok. 10 %. Odczyn tego poziomu 

jest zwykle obojętny lub słabo kwaśny. Gleby te cechują się dużą zawartością substancji 

pokarmowych dostępnych dla roślin. Mady o cięższym składzie mechanicznym posiadają gorszą 

przewiewność przepuszczalność wodną, cechują się także często oglejeniem występującym już na 

głębokości poniżej 50 cm. Powoduje pewne utrudnienia w ich rolniczym wykorzystaniu. 

Na terenie opracowania przeważają gleby klas III i IV. Tereny w obrębie cieków i o wysokim 

poziomie wód gruntowych cechują się występowaniem gleb hydrogenicznych (gleby torfowe i 

murszowe) powstałych przy udziale roślinności wodolubnej, bagiennej i łąkowej. Dla obszarów 

zabudowanych charakterystyczne są urbanoziemy (w profilach gleb spotyka się różne 

antropogeniczne warstwy – resztki fundamentów, murów itp.) oraz hortisole (gleby ogrodowe, 

przeobrażone wskutek długotrwałych, intensywnych zabiegów agrotechnicznych).  

Istotnym czynnikiem wpływającym na degradację gleb jest działalność antropogeniczna człowieka, 

inicjowana przez intensywne i nieprawidłowe użytkowanie rolnicze, niszczenie szaty roślinnej czy 

zabiegi melioracyjne, intensywne zagospodarowanie przestrzenne komunalne i przemysłowe 

powodujące przyspieszoną erozję i degradację.  

 

Przekształcenia antropogeniczne szaty roślinnej danego terenu wpłynęły na obecność agrocenoz 

oraz zbiorowisk synantropijnych: roślinność segetalna - zespoły chwastów towarzyszących 

uprawom rolnym oraz roślinność ruderalna (nitrofilne zbiorowiska bylin i pnączy na siedliskach 

ruderalnych, roślinność przydrożna i nadwodna) wraz z udziałem zadrzewień. 
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Zbiorowiska żuławskie, ze względu na długotrwałą i silną antropopresję, cechują się mniejszym 

bogactwem i różnorodnością gatunkową. Dotyczy to szczególnie użytków zielonych, znacznie 

uboższych w gatunki od półnaturalnych łąk. Wyróżnia je także stosunkowo duży udział roślin 

segetalnych i ruderalnych. Flora hydrofitów i helofitów występujących cieków jest również 

zubożała w porównaniu z florą naturalnych cieków. O znacznym stopniu synantropizacji flory 

badanych siedlisk świadczy znaczny udział antropofitów (gatunki roślin obcego pochodzenia na 

danym terenie). 

 

Roślinność obszaru wśród spełnianych przez siebie funkcji jest:  

- nieodłącznym elementem tworzącym siedliska życia dla fauny; 

-ważnym czynnikiem biofiltracji w spływie powierzchniowym wód (szczególnie roślinność 

drzewiasta);  

-elementem kształtującym mikroklimat i warunki aerosanitarne oraz produkującym tlen i 

absorbującym CO2. 

W związku z zagospodarowaniem terenu na cele rolnicze, mieszkaniowe, przemysłowo a także dla 

potrzeb komunikacji, na omawianym terenie niewiele jest  płatów roślinności o cechach 

naturalnych lub zbliżonych do naturalnego. Możemy spotkać takie skupiska jedynie w zachodniej 

części opracowania. 

Szata roślinna przedmiotowego terenu reprezentowana jest m.in przez:  

- agrocenozy (zespoły upraw rolniczych); 

- zbiorowiska synantropijne, w tym ruderalne (roślinność przydrożna, kanałów 

melioracyjnych z udziałem drzew) i segetalne (roślinność towarzysząca uprawom). 

-           roślinność towarzysząca zabudowie 

Szczególnie ważną rolę w funkcjonowaniu środowiska danego terenu pełnią zadrzewienia. Ich 

obecność wpływa na temperaturę powietrza, wilgotność, siłę wiatru, rozkład opadów, warunkując 

specyficzny mikroklimat. Odgrywają również rolę w regulacji spływu wód (dłuższy okres zalegania 

śniegu niż na terenach bezleśnych, filar małej retencji, funkcja „wypompowywania” nadmiaru 

wody z pól). 

W roku 2013 zostało wykonane opracowanie inwentaryzacyjne składników fauny 

bezkręgowej, kręgowej (płazów, gadów i ssaków), flory naczyniowej i mikobioty („flory” grzybów 

i porostów) objętych prawną ochroną bądź wymienionych w załącznikach Dyrektywy Rady 

występujących na terenie całego miasta Elbląg.  Inwentaryzacja ta miała za zadanie szczegółowe 

przeszukanie terenów miasta pod katem gatunków chronionych.  

Przeprowadzone prace nie stwierdziły w granicach opracowania gatunków objętych ochroną ścisłą i 

częściową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.07.2004 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. Nr 168, poz. 1765), 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz.U. Nr 237, poz. 1419) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5.01.2012 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 Nr 81), jak i gatunków ujętych w załącznikach Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i 

flory (Dz.Urz.WE 206 z 22.7.1992, str. 7). 

W roku 2013 zostało  również wykonane opracowanie wykonanie inwentaryzacji 

przyrodniczej w zakresie zbadania ornitofauny obszaru w granicach administracyjnych gminy 

miasta Elbląg. W granicach niniejszego opracowania  nie stwierdzono gatunków z załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej.  Przez obszar opracowania nie przebiegają również trasy przelotów na 

noclegowiska lub żerowiska ani nie stanowi kierunku migracji jesiennej i wiosennej.  

Świat zwierzęcy ze względu na strukturę użytkowania gruntów z jednej strony jest typowy dla 

otwartych terenów rolniczych a z drugiej dla terenów przekształconych miejskich. Tereny rolne 

stanowią często tereny łowne i miejsca żerowania zwierząt (gatunki ptaków, ssaków, 

bezkręgowców). Bogata jest fauna bezkręgowców, w tym entomofauna. Obecność elementów sieci 

hydrograficznej (rowy melioracyjne) sprzyja występowaniu płazów.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż środowisko biotyczne omawianego terenu jest ubogie, za zachowanie 

zróżnicowania przyrodniczego i względnej równowagi ekologicznej odpowiedzialne są niewielkie 
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płaty roślinności nieurządzonej, tereny roślinności urządzonej (m.in. ogrody), zadrzewienia, w 

mniejszym stopniu łąki i pastwiska oraz nieużytki. Obszary te stanowią lokalną osnowę 

ekologiczną a także w mniejszym stopniu sieć kanałów melioracyjnych z charakterystyczną 

roślinnością. 

Klimat lokalny, stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

 

Na cechy klimatu lokalnego badanego terenu wpływ mają rzeźba, szata roślinna, sąsiedztwo wód 

Zalewu Wiślanego, rodzaj gruntów. 

Teren Żuław charakteryzuje się szczególnie dużą wilgotnością powietrza i gruntu, wynikającą 

z płytkiego zalegania wód gruntowych i gęstej sieci cieków powierzchniowych. Częstym 

zjawiskiem jest inwersja temperatury, wywołana spływem chłodnego powietrza z sąsiednich 

wysoczyzn. Ponadto występują w tym rejonie silne prądy powietrza, wynikające z rozległości 

obszaru i braku zadrzewienia. W warunki bioklimatyczne terenów żuławskich, zagłębień 

terenowych i stoków północnych są niekorzystne. Warunki klimatyczne dla rolnictwa są średnio 

korzystne. 

Podstawowe cechy lokalnych warunków klimatycznych to: 

 duża zmienność stanów pogody wynikająca z położenia obszaru w zasięgu wędrówek 

atlantyckich ośrodków cyklonalnych, którym przeciwstawiają się masy powietrza 

kontynentalnego; 

 duża wietrzność (cisza atmosferyczna to ok. 2% dni w roku); 

 dominacja wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich (max. prędkości w marcu i 

listopadzie, średnia prędkość to 5,3 m/s), wiatry silne i bardzo silne wieją z sektora 

północnego i zachodniego; 

 średnia ilość dni z wiatrem silnym o prędkości powyżej 10 m/s wynosząca ok. 70 dni; 

 ochładzający wpływ wód Zalewu w okresie wiosennym i letnim (średnia temperatura lipca 

wynosi ok. 18
o
C) i łagodzących temperaturę okresu zimowego (średnia temperatura 

stycznia wynosi ok. -2
o
C); 

 średnia roczna suma opadów wynosząca ok. 600 mm (półrocze chłodne (IX-IV) 200 mm, 

półrocze ciepłe (V-X) 400 mm) - najwyższe opady występują w miesiącach letnich 

(VII,VIII,IX), a najniższe od stycznia do kwietnia; 

 ilość dni z opadem wynosząca ok. 150 w roku, w tym: 

 krótkotrwałe lecz o dużym natężeniu opady letnie, 

 długotrwałe, o małym natężeniu opady zimowe; 

 okres zalegania pokrywy śnieżnej wynoszący ok. 60 dni w roku, śnieg nie utrzymuje się 

długo; 

 okres wegetacyjny trwający 200-214 dni;  

 częste zaleganie mgieł, zwłaszcza w strefie podmokłych obniżeń terenowych oraz inwersje 

temperatury; 

 bodźcowy bioklimat, niekorzystny dla stałego pobytu ludzi. 

Główne czynnik determinujące klimat obszaru opracowania to: 

      -  duża wilgotność powietrza; 

- płytkie zaleganie pierwszego poziomu wód podziemnych i znaczna gęstość sieci kanałów; 

- utrudnione warunki przewietrzania terenu na skutek osłonięcia i odgrodzenia polderów 

wałami przeciwpowodziowymi i nasypami dróg. 

 

Obliczenie wielkości emisji do powietrza przez podmioty zlokalizowane na terenie Elbląga 

wykonano w oparciu o informacje o zakresie korzystania ze środowiska na podstawie danych z 75 

zakładów  

W 2015 roku z  wyżej wymienionych zakładów przemysłowych zlokalizowanych na terenie 

Elbląga do powietrza wyemitowano ogółem: 

  Pył ogółem - 110 Mg 

  Dwutlenek siarki (SO2) - 1078 Mg 
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  Tlenek węgla (CO) – 125 Mg 

  Tlenki azotu (NOx) w przeliczeniu na NO2 - 563 Mg 
Tabela. Porównanie emisji  do powietrza podstawowych zanieczyszczeń z terenu Elbląga 
w latach 2010-2015 

Rok 
Pył ogółem 

[Mg] 

Dwutlenek 

siarki 

[Mg] 

Tlenki azotu 

w przeliczeniu 

 na NO2 [Mg] 

Tlenek 

 węgla 

[Mg] 

Wymienione 

gazy ogółem 

[Mg] 

Pyły i 

wymienione 

gazy ogółem 

[Mg] 

2010 135 1244 651 149 2044 2179 

2011 159 1241 617 125 1983 2142 

2012 157 1209 668 110   1987 2144 

2013 92 1158 600 90 1748 1840 

2014 84 1011 597 157 1765 1849 

2015 110 1078 563 125 1766 1876 

 W porównaniu z rokiem 2014 odnotowano spadek wielkości emisji w podstawowych 

wskaźnikach zanieczyszczeń – tlenków azotu  o 5,7% i tlenku węgla o 20,4%. Nastąpił wzrost 

emisja pyłu ogółem o 30,9% i dwutlenku siarki  o 6,6%. 

Rys. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z terenu Elbląga w latach 2010 – 2015 r. 

 Podobnie jak w latach wcześniejszych, emisja ze źródeł energetycznych z zakładów 

przemysłowych stanowiła główne źródło emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenku węgla i tlenków 

azotu na terenie Elbląga. Największe ilości zanieczyszczeń przemysłowych do powietrza pochodzą 

z ENERGI Kogeneracji Sp. z o.o.,  Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. i 

Alstom Power Sp. z o.o. 

 Przyczyną wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest działalność człowieka. 

Rozwój przemysłu wiąże się nieuchronnie ze spalaniem, do celów energetycznych i 

transportowych, ogromnej ilości paliw (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny). Głównym 

produktem ich spalania jest dwutlenek węgla odgrywający dużą rolę w kształtowaniu zmian 

klimatycznych. 

Na terenie Elbląga największe ilości CO2 do powietrza emitują  Energa Kogeneracja Sp. z 

o.o.  -  (ok. 82 % emisji ogółem) oraz Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (ok. 13% 

emisji ogółem). 

Na terenie opracowania znajduje się zakład z branży transportowej Tramad oraz 

zakład z branży meblarskiej Ulwe które wyemitowały do atmosfery odpowiednio  106 i 19 

MG CO2. 
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Rys. Wielkość emisji dwutlenku węgla na terenie Elbląga w latach 2010 – 2015 r. 

 

Podstawową oceną jakości powietrza, służącą do stwierdzenia zachowania norm jakości, a 

w przypadku ich niedotrzymania, do wdrożenia programów naprawczych, jest coroczna ocena 

jakości powietrza w strefie wykonywana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

oparciu o art. 89 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (tj. Dz. U. z 2013 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami). 

 Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 roku 

została wykonana w układzie trzech stref, zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz.U. 2012, poz. 914). 

 Miasto Elbląg położone jest na obszarze strefy miasto Elbląg, w której ocenę jakości 

wykonano pod kątem ochrony zdrowia ludzi, z uwzględnieniem wymagań m.in. rozporządzenia 

Ministra Środowiska z  18 września 2012 roku z w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012., poz.1032) i dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy. 

 W ubiegłym roku ocenę wykonano w oparciu o dane pochodzące z pomiarów 

prowadzonych na stacji badania jakości powietrza zlokalizowanej w Elblągu przy ul. Bażyńskiego 

oraz modelowania matematycznego wykonanego na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska dla substancji  PM10, B(a)P i ozonu.  

 Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 12 

wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), 

ozonu troposferycznego (O3), pyłu PM10, pyłu PM 2.5, kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb), 

arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

Tabela. Klasyfikacja strefy miasto Elbląg ze względu na poszczególne zanieczyszczenia pod kątem ochrony 

zdrowia w 2015 r. 
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A A A A A A A A A A C 
A 

(D2) 

przypadku celu 

długoterminowego (2020) 

 

Tabela  Wyniki badań zanieczyszczeń powietrza w Elblągu w latach 2010 – 2015 

Wskaźnik 
Jednostk

a 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

SO2 µg/m
3 

1h max 62,5 42,4 55,9 49,5 68 64 

24h max 25 10,6 22,5 20,4 12 12,5 

śr. roczna 5,78 2,14 3,7 3 3,3 3,9 

NO2 µg/m
3 

1h max 132,7 165,4 101,3 94,1 80 85 

śr. roczna 13,72 15,2 14,1 11,7 13 13,6 

PM10 
µg/m

3 
24h max 148,9 80,1 - - - - 

śr. roczna 26,5 24,6 25,9 / 24
m 24,6/22,9

m 26,3*/24,2
m 24,6*/24,2

m 

ilość przekroczeń 24h max 37 24 20 / 16
m 18/18

m 17*/21
m 21*/26

m 

CO µg/m
3 8h max 2257 1780 1969 3238 1640 1290 

O3 
µg/m

3 8h max 130,5 133,6 138,4 136,1 133,8 156,9 

ilość przekroczeń 8h max 8 12 14 4 6 13 

C6H6 µg/m
3 śr. roczna 1,58 0,6 b.d. b.d. b.d. 0,9 

B(A)P 

Benzo(a) 

piren 

ng/m
3 śr. roczna 2,56 2,84 3,3 1,7 2,9 2,0 

PM2,5 µg/m
3 śr. roczna 17,6

m 17,6
m 18,0

m 16,2
m 15,5

m 14,9
m 

m 
- pomiary manualne 

* - pomiary niewykorzystane w ocenie 

Klasyfikacja strefy miasto Elbląg w 2015 roku: 

 Ze względu na ochronę zdrowia, z uwagi na brak przekroczeń poziomów dopuszczalnych w 

zakresie stężeń zanieczyszczeń SO2, tlenków azotu, CO, benzenu, pyłu PM2.5, pyłu PM10 

oraz ołowiu  a także  brak przekroczeń poziomu docelowego arsenu, kadmu, niklu, ozonu w 

powietrzu - strefę zakwalifikowano do klasy A, 

 w aspekcie ochrony zdrowia, ze względu na przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu w pyle PM10 strefę zakwalifikowano do klasy C, 

 ze względu na przekroczenie wartości celu długoterminowego określonego dla ozonu,     

strefę zakwalifikowano do klasy D2 w aspekcie ochrony zdrowia ludzi. 

         Występujące przekroczenia związane są ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń ze źródeł 

komunalnych spowodowaną niekorzystnymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w 

powietrzu, jakie często występują w okresie zimowym - inwersje temperatury, niskie temperatury 

(poniżej -10
0
C) i prędkości wiatru oraz cisze. Ponadto niezadowalający stan techniczny kotłów, w 

których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych – mała wydajność, czystość kominów i 

palenisk, jak i jakość materiału grzewczego (czasami spalane odpady z gospodarstw domowych m. 

in. butelki PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne) są przyczyną wystąpienia 

wyższych stężeń substancji niż dopuszczalne. Źródłem emisji B(a)P, podobnie jak pyłu PM10 jest 

niepełne spalanie paliw stałych (węgla, koksu, drewna) oraz transport samochodowy. W związku z 

zaistnieniem przekroczeń działania podejmuje się zgodnie z art. 91 Prawa Ochrony Środowiska 

czyli m.in. opracowanie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń 

zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. W 2013 roku 
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został opracowany Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg. W 2015 roku Urząd Marszałkowski w Olsztynie opracował 

dwa Plany Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg: 

 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawartego w 

pyle zawieszonym PM10, 

 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10. 

W 2013 roku został opracowany Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg. W 2015 roku Urząd Marszałkowski 

w Olsztynie opracował dwa Plany Działań Krótkoterminowych dla strefy miasto Elbląg (Program 

przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 

października 2013r. Termin jego realizacji upływa w grudniu 2023 roku. 

 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawartego w 

pyle zawieszonym PM10, 

 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM10. 

Zadaniem realizacji planów jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń stężeń 

zanieczyszczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.  

Podstawowym źródłem emisji B(a)P i pyłu zawieszonego PM10 jest niepełne spalanie paliw 

stałych (węgla, koksu, drewna) oraz odpadów w piecach, w celach ogrzewania mieszkań/domów i 

wody. Niezadowalający jest stan techniczny kotłów, w których odbywa się spalanie paliw w celach 

grzewczych – niezadowalająca jest sprawność, czystość kominów i palenisk, jak i jakość węgla i 

drewna. Dodatkowo w piecach często spalane są odpady z gospodarstw domowych (m. in. butelki 

PET, kartony po napojach, odpady organiczne i inne). Czynniki te w połączeniu z niekorzystnymi 

warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakie często występują w okresie 

grzewczym - inwersje temperatury, niskie temperatury (poniżej -10
0
C) i prędkości wiatru oraz 

cisze, decydują o występowaniu przekroczeń  poziomu docelowego. 

W roku 2012 miasto Elbląg opracowało mapę akustyczną, w roku 2013 została ona 

zaktualizowana. Na obszarze opracowania znajduje się zabudowa akustycznie chroniona ( 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dom pomocy społecznej).  

Poziomu dopuszczalnego hałasu przedstawiają się następująco według rozporządzenia ministra 

środowiska. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wycinek z Mapy Akustycznej miasta Elbląg z zaznaczonym obszarem opracowania 

 

Źródłem największego hałasu jest komunikacja samochodowa na ulicy Nowodworskiej oraz ulicy 

Trasa Unii Europejskiej 

Miasto posiada aktualny program ochrony środowiska przed hałasem. Mapa hałasu dla miasta 

Elbląga nie wykazuje przekroczeń hałasu z działalności produkcyjnej oraz z ruchu kolejowego na 

terenie miasta. Należy jednak wziąć pod uwagę wzrost zainwestowania terenu objętego 

opracowaniem a co za tym idzie hałas generowany z ulic, terenu kolejowego oraz samych obiektów 

usługowo-produkcyjno-składowych może ulec zwiększeniu.  

Jakość klimatu akustycznego będzie okresowo kontrolowana przez WIOŚ w Elblągu. W przypadku 

stwierdzenia możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w granicach istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej konieczne będzie wprowadzenie technicznych środków 

zabezpieczających. 

 

4. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu 

 

Obszar zmiany planu nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody, określoną w ustawie z dn. 

16.04.2004 r. O ochronie przyrody, ani też ich otuliną. Nie występują także inne formy ochrony 

zasobów środowiska: strefy ochronne ujęć wody, tereny udokumentowanych złóż surowców 

naturalnych. Około 1,5 km od południowych granic obszaru, w górę rzeki Elbląg rozpoczynają się 

tereny: 

 rezerwatu przyrody „Jezioro Drużno”,  

 Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno, 

 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro Drużno PLB 280013,  

 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Jezioro Drużno PLH 280008, stanowiącego obecnie 

Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie 

przyrody. 
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W omawianym rejonie i jego najbliższym sąsiedztwie nie ma pomników przyrody ani obiektów 

przyrody wymagających takiej ochrony.  

Obiektami znajdującymi się poza granicami opracowania a pełniącymi istotną role biocenotyczną, 

środowiskotwórczą i krajobrazowa są cieki Elbląg i Fiszewka funkcjonujące jako korytarze 

ekologiczne należące do podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. 

Łączą one ze sobą ekosystemy Jeziora Druzno i zalewu Wiślanego. 

Stan ich środowisk jest zależny od wpływów z miasta i planowane sposoby zagospodarowania 

muszą uwzględniać rozwiązania chroniące ekosystemy wodne przed degradacją. 

 

5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zagospodarowania i zabudowy terenu. 

Proponowane zapisy wyznaczają tereny: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 

 teren zabudowy usługowej i/lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej UMN, 

 teren  zabudowy usługowej U, 

 teren  zabudowy usługowej i/lub obiektów produkcyjnych UP, 

 tereny infrastruktury technicznej IT, 

 tereny komunikacji kolejowej KK, 

 tereny komunikacji KD, 

 teren zamknięty, kolej 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

 

 sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi; 

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

obsługujących miasto, 

 ścieki należy odprowadzać do zbiorczej kanalizacji sanitarnej; 

 odpady produkcyjne i ścieki technologiczne należy zagospodarowywać zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 

 

Plan ustala następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

oraz zakaz lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia, 

w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) prowadzona działalność usługowa, produkcyjna, składowa lub magazynowa nie może 

powodować uciążliwości mogących pogorszyć warunki użytkowania zabudowań 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (w szczególności mieszkalnych) na terenach 

sąsiednich – zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3) ustala się zasady kształtowania krajobrazu polegające na ochronie polderowego charakteru 

terenu w sąsiedztwie głównych dróg wylotowych z miasta na węzeł drogowy drogi ekspresowej 

4) ustala się wymóg ochrony akustycznej dla terenów zamieszkania zgodnie z przepisami 

odrębnymi 

5) należy zapewnić prawidłowe funkcjonowanie układu sieci rowów melioracyjnych zgodnie 

z przepisami odrębnymi; 
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 część opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;  

 cały obszar planu, narażony jest na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia budowli 

pasa technicznego - woda 1% (100 lat) oraz narażony jest na zalanie w przypadku 

zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego; 

 znaczna część opracowania znajduje się w obszarze na którym prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat; 

 część terenów znajduje się w strefie ograniczającej wysokość zagospodarowania i 

zabudowy określonej w dokumentacji rejestracyjnej lotniska i w związku z tym 

nieprzekraczalne ograniczenie wysokości obiektów naturalnych i zieleni  w tym 

nieprzekraczalne ograniczenie wysokości zabudowy, budowli, urządzeń i ich wyposażenia 

określają przepisy odrębne dotyczące warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane 

oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 

 

6. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

środowisko 

 

  Obszar planu jest już w znacznej części przekształcony. Dotyczy to głównie zabudowy 

mieszkaniowej usługowej i składowej w okolicach ulicy Nowodworskiej. Skutki realizacji ustaleń 

planu na terenach zabudowanych i zainwestowanych nie będą odbiegały od dotychczasowych. 

 

Etap realizacji ustaleń planu 

 

Na etapie realizacji zamierzeń planistycznych nastąpią ingerencje w środowisko w miejscach 

realizacji nowych obiektów. Skutki realizacji wymienionych inwestycji będą zależne od: 

- szczegółowego rozpoznania geotechnicznego podłoża w rejonie budowy obiektów, 

- stopnia uwzględnienia uwarunkowań środowiskowych w rozwiązaniach projektowych, 

- organizacji i technologii prac budowlanych. 

Zapisy  projektu  planu  zmieniają   dotychczasowe zagospodarowanie terenu.  Do  podstawowych  

skutków  podjęcia  planowanych działań będzie nadal należało:  

•  przekształcenie powierzchni ziemi,  

•  uruchomienie nowych źródeł emisji  

 

Etap funkcjonowania planowanych inwestycji 

 

Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Prognozowane przekształcenia środowiska przyrodniczego są w większości nieuniknione i mają 

typowy charakter dla terenów nowych inwestycji. Poważnym przekształceniem na etapie 

inwestycyjnym będzie wprowadzenie obiektów kubaturowych na terenie dotychczas 

niezabudowanym. Wprowadzenie nowych funkcji przemysłowych wymaga m.in. obniżenia 

zwierciadła wody gruntowej, jeżeli nie przez zwiększenie odwodnienia polderu to przez 

podniesienie poziomu terenu. Spowoduje to całkowite zniszczenie gleb klas III i IV, na obszaru 

planu, z wyjątkiem terenów już zabudowanych. Może się również przyczynić do wprowadzenia do 

podłoża z gruntami nasypowymi substancji odpadowych, w tym nieznanego pochodzenia, będących 

później źródłem zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Realizacja ustaleń planu przyczyni 

się do zmian krajobrazowych. Ostateczne zmiany krajobrazowe zależne będą od standardu, formy 

architektonicznej zabudowy i staranności jej wykonania. Realizacja ustaleń planu zmieni charakter 

szaty roślinnej w jego granicach.  

Zajęcie terenów pod zabudowę oraz infrastrukturę komunikacyjną wiąże się z nieuniknioną 

degradacją istniejących elementów środowiska, w tym przekształceniu ulegną istniejące elementy 

przyrodnicze (gleby, zadrzewienia, flora, fauna). Zabudowa wraz z poszerzeniem infrastruktury 
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komunikacyjnej skutkować może zwiększeniem stopnia izolacji i fragmentacji populacji gatunków, 

ograniczając równocześnie potencjał biotyczny na danym terenie.  

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych może wiązać się z potencjalnymi zakłóceniami 

dotychczasowego przemieszczania się gatunków zwierząt, zasiedlaniem obszaru przez obce gatunki 

inwazyjne, co z kolei łączyć się będzie z potencjalnymi zmianami składu lokalnej flory lub fauny.  

Zanikną zbiorowiska związane dotychczas z gruntami ornymi oraz użytkami zielonymi, a także 

większość półnaturalnych i ruderalnych fitocenoz zajmujących obecnie zaniedbane rowy 

melioracyjne a wzrośnie udział zieleni urządzonej towarzyszącej nowemu zagospodarowaniu. 

 

Środowisko gruntowo-wodne 

Ustalenia planu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, ściekami i odpadami stałymi 

pozwalają stwierdzić, że w wyniku realizacji założeń planu zagospodarowania przestrzennego 

zmniejszy się zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych. Prace  

budowlane  i  funkcjonowanie  obiektów  (także  powierzchni  komunikacyjnych)  będą  się  

wiązały  z  zanieczyszczeniami  podłoża  (np.  substancjami  ropopochodnymi)  o  niewielkim  

zasięgu,  nie  stanowiącymi  zagrożenia dla ujmowanych poziomów wodonośnych. 

Ze względu na przekształcenia powierzchni terenu (zabudowa, drogi, powierzchnie utwardzone) 

ograniczające powierzchnię infiltracyjną, mały obieg wody ulegnie swoistym modyfikacjom, 

których intensywność i czas trwania są trudne do przewidzenia. Długoterminowy, pośredni wpływ 

na stan chemiczny, biologiczny czy ekologiczny wód powierzchniowych będących odbiornikiem 

może być powodowany przez dopływ do nich oczyszczonych wód zużytych przy obsłudze funkcji 

terenu.  

 

Stan sanitarny powietrza, klimat akustyczny 
Ustalone przeznaczenie terenu może prowadzić do zwiększenia ilości źródeł emisji zanieczyszczeń 

powietrza, przede wszystkim z procesów technologicznych, zależnych od lokowanych na tym terenie 

przedsięwzięć.  Źródłem zanieczyszczeń pyłowych mogą być otwarte powierzchnie składowe oraz 

place manewrowe.  
W wyniku realizacji ustaleń planu powstaną nowe obiekty kubaturowe, związane z działalnością 

produkcyjno-składową. Działalność produkcyjno-składowa oraz wzmożony ruch samochodowy będą 

nowym źródłem hałasu. 

Powiązania oddziaływań realizacji nowych działań inwestycyjnych, związanych z zabudową oraz 

funkcjonowania infrastruktury komunikacyjnej, powodujących zanieczyszczenia powietrza (ruch 

pojazdów) mogą posiadać skumulowany charakter. Wpływy te zaznaczać będą się w lokalnych, 

potencjalnych zmianach jakości powietrza.  

Problem zanieczyszczeń energetycznych, związanych z ogrzewaniem obiektów, przy założeniu 

podłączenia ich do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł energii, 

co wynika z zapisów projektu, będzie niwelowany.  

Teren objęty opracowaniem jest obecnie objęty ochroną akustyczną jako tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ze względu na usytuowany budynek pomocy społecznej (dom 

dla bezdomnych) jak dla szpitali i domów pomocy społecznej. 

 

Konflikty przestrzenne z zagospodarowaniem terenów sąsiednich 

Regulacje planu nie będą stwarzały znacznych konfliktów przestrzennych z zagospodarowaniem 

terenów otaczających.  Plan nie ingeruje w przestrzenny układ ciągów ekologicznych terenów 

ważnych przyrodniczo dla miasta.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w znacznej odległości  od najbliższej formy ochrony przyrody 

jakim jest Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Drużno. Ze względu na oddalenie oraz lokalny 

charakter wprowadzanych zmian, zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia jak i w czasie 

funkcjonowania, sąsiadujące obszary chronionego krajobrazu utrzymają funkcję korytarza 

ekologicznego i krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach.  
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7. Metody analizy skutków realizacji postanowień planu 

 

Realizacja ustaleń planu miejscowego nie będzie przyczyną form oddziaływania na środowisko 

wymagających indywidualnej oceny. Stan aerosanitarny, jakość klimatu akustycznego miasta i 

jakość wód powierzchniowych są i będą kontrolowane w ramach monitoringu prowadzonego przez 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Jakość wód 

odprowadzanych do odbiornika siecią kanalizacyjną będzie kontrolowana w ramach obowiązków 

dysponenta sieci, określonych w przepisach szczegółowych i pozwoleniu wodno- prawnym.  

Analizy oraz prognozy opartej o przewidywane natężenie ruchu na głównych drogach przyszłego 

układu drogowego wymaga imisja hałasu w granicach istniejących terenów mieszkaniowych. 

Jakość klimatu akustycznego miasta będzie kontrolowana w ramach okresowej aktualizacji mapy 

akustycznej miasta i programu ochrony przed hałasem.  

Kontrolą, w trakcie realizacji  poszczególnych projektów może być objęty skład gruntów 

nasypowych, wykorzystywanych w przygotowaniu terenu pod nową zabudowę. 

8. Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne 

 
Rozwiązania zawarte w projekcie dokumentu nie wpłyną niekorzystnie  na funkcjonowanie i 

integralność systemu przyrodniczego miasta. Ustalenia dokumentu zabezpieczają przyrodniczą 

funkcję korytarza ekologicznego rzek Elbląg i Fiszewka, brak jest bezpośredniego oddziaływania 

na obszary ochrony natura 2000, nie są konieczne działania na rzecz przyrodniczej kompensacji 

skutków realizacji ustaleń planu, nie proponowano także rozwiązań alternatywnych. 

 

9.Zgodność z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wartości przyrodniczych i kulturowych 

oraz wskazaniami opracowania ekofizjograficznego 

 

Ustalenia projektu planu realizują zasady ochrony wartości kulturowych przyrodniczych, 

sformułowane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

oraz Programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląga. Uwzględniają także wnioski zawarte w 

opracowaniu ekofizjograficznym.  

 

 

10.Wnioski 

 

o Zapisy projektu planu zmieniają  dotychczasowe użytkowanie części terenów. Przeznaczenie  

terenów niezagospodarowanych lub użytkowanych rolniczo pod nowe funkcje zabudowy 

może spowodować  zwiększeniem obciążeń środowiska związanych z emisją zanieczyszczeń 

do powietrza, produkcją ścieków, wytwarzaniem odpadów. 

o Realizacja ustaleń planu istotnie zmieni charakter szaty roślinnej w jego granicach. Wraz ze 

wzrostem zasięgu i intensywności zabudowy zmniejszy się udział obecnej roślinności, a 

zwiększy się udział zieleni towarzyszącej zabudowie oraz terenów nieprzepuszczalnych. 

o Charakter  okresowy  będą  miały  skutki  prac  budowlanych  i  pozostaną  bez  istotnego  

znaczenia dla ogólnej jakości środowiska analizowanej części Elbląga.  

o Ograniczeniu wpływu funkcjonowania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi,  

wody  powierzchniowe  i  podziemne  będzie  sprzyjało  wykorzystanie  do  odprowadzania  

ścieków  (w  tym  zanieczyszczonych  wód  opadowych  i  roztopowych)  wyłącznie  

systemów obsługujących miasto.  

o Układ  komunikacyjny  jest  i  będzie  źródłem  hałasu.  Cześć obszaru planu jest objęta 

ochroną akustyczną jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren domu 

pomocy społecznej .  W przypadku stwierdzenia  przekroczenia  dopuszczalnego  poziomu  

hałasu  konieczne  będzie  wprowadzenie  technicznych środków zabezpieczających.  

o Ustalenia dokumentu zabezpieczają przyrodniczą funkcję położonych poza obszarem 

opracowania korytarzy ekologicznych rzek Elbląg i Fiszewka. 
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o Przeprowadzone prace na terenie opracowania nie stwierdziły występowania w granicach 

opracowania gatunków objętych ochroną ścisłą i częściową i gatunków ujętych w 

załącznikach Dyrektywy Rady. Na obszarze opracowania  nie znajdują się także stanowiska 

lęgowe gatunkowy wymienionych w Dyrektywie Ptasiej. Przez obszar opracowania nie 

przebiegają szlaki migracyjne awifauny. 

o Planowane zmiany zagospodarowania, ze względu na cechy położenia obszaru planu nie 

naruszą  powierzchni  ani  integralności  obszarów  ochrony  Natura  2000  ani  innych  form  

       ochrony jakości środowiska.  

o   Ustalenia  projektu  planu  realizują  zasady  sformułowane  w  studium  uwarunkowań  i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz programie ochrony środowiska dla  

Miasta  Elbląga,  a  także  kierunek  kształtowania  nowych  funkcji  zawarty  w opracowaniu  

ekofizjograficznym  i  nie  kolidują  z  innymi  przepisami  dotyczącymi zabezpieczenia 

zasobów i jakości środowiska.   

o   Skutki realizacji ustaleń planu dla jakości środowiska miasta będą kontrolowane w drodze 

procedur  państwowego  monitoringu  środowiska  

o   Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń 

planu. 

o  Zachowane w ustaleniach projektu nadrzędne zasady ochrony środowiska przyrodniczego,  

wynikające z aktów prawa, ale także z uwzględnienia lokalnych warunków przyrodniczych, 

kształtują podstawę zrównoważonego gospodarowania dla realizacji pożądanych funkcji 

zagospodarowania przestrzennego.  

 
Autor opracowania: Andrzej Demczuk 

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art.74a Ustawy  z  dnia  03.10.2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  

środowisku  i  jego  ochronie, udziale  społeczeństwa  w  ochronie środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na 

środowisko (Dz. U. z  2016 r. Nr 353 z późn. zm) dla autora prognozy oddziaływania na środowisko. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
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