Prognoza oddziaływania na środowisko
dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr
90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu

Wykonano w Urzędzie Miejskim w ElbląguDepartament Urbanistyki i Architektury
Referat Planowania Przestrzennego

Elbląg, luty 2018

SPIS TREŚCI
Streszczenie…………………………………………………………………………………………3
1.Uwagi wstępne ..........................................................................................................…………....4
2.Charakterystyka dotychczasowego użytkowania terenu objętego planem ...................................6
3.Wybrane cechy środowiska przyrodniczego .................................................................................8
4.Prawna ochrona przyrody i krajobrazu .........................................................................................16
5.Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ................................................17
6.Prognoza wpływu ustaleń mpzp na środowisko………………………………………………….18
7.Metody analizy skutków realizacji postanowień planu..................................................................19
8.Kompensacja przyrodnicza, rozwiązania alternatywne.................................................................19
9.Zgodność z przepisami dotyczącymi zabezpieczenia wartości przyrodniczych
i kulturowych oraz wskazaniami opracowania ekofizjograficznego ............................................19
10.Wnioski .......................................................................................................................................20
załączniki



Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.411.12.2017.GK z dnia
10.05.2017 r. (data wpływu 12.05.2017),
Opinia sanitarna ZNS 4316/1/2017/1 Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
w Elblągu z dnia 30.05.2017 r. (data wpływu 01.06.2017);

Mapa: Skutki i warunki realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego (1 : 2000)
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Streszczenie
Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu i wartości
kulturowych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej
nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 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 (na terenie opracowania brak terenów mieszkaniowych) jest ujmowane jako synteza
oddziaływań na poszczególne elementy środowiska.
Wprowadzenie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje zmiany
przemysłowego charakteru tej części miasta w obrębie komponentów środowiska: powierzchni
ziemi, szaty roślinnej, fauny, wód powierzchniowych i płytkich wód podziemnych; realizacja
zamierzeń nie będzie miała wpływu na warunki mikroklimatyczne oraz wody podziemne głębszych
poziomów. W granicach analizowanego terenu są zlokalizowane emitory przemysłowe
wpływających na pogorszenie jakości środowiska. Teren opracowanie jest również miejscem
wytwarzania i składowania odpadów niebezpiecznych tj. oleje mineralne, rozpuszczalniki itp. Na
obszarze objętym zmianą planu brak jest lokalizacji zabudowy objętej ochroną przed hałasem.
Zmiana planu nie wpłynie na funkcjonowanie lokalnych i ponadlokalnych powiązań
przyrodniczych. Nie będzie miała wpływu na warunki ochrony obszarów chronionej przyrody, w
tym sieci Natura 2000. Ustalenia dokumentu zabezpieczają przyrodniczą funkcję położonego poza
obszarem opracowania korytarza ekologicznego rzeki Elbląg. Teren opracowania stanowi obszar
obowiązywania biernej polityki chroniącej wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe strefę „B” ochrony konserwatorskiej. 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 kierunek działania w zakresie ochrony
jakości środowiska. Skutki realizacji ustaleń planu dla jakości środowiska będą kontrolowane w
drodze procedur państwowego monitoringu środowiska. Indywidualnej oceny oddziaływania na
środowisko mogą wymagać obiekty należące do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków realizacji
ustaleń planu.
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.
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..
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
działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 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 działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 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 2017 r. poz. 1405.),
 Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu nr XXIV/459/2017 z dnia 16 lutego 2017roku w
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania działki
ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu,
 Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.411.12.2017.GK z dnia
10.05.2017 r. (data wpływu 12.05.2017),
 Opinia sanitarna ZNS 4316/1/2017/1 Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego
w Elblągu z dnia 30.05.2017 r. (data wpływu 01.06.2017);
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 Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.
Celem opracowania jest:
 ocena skutków dla środowiska przyrodniczego i walorów kulturowych realizacji ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb
12 przy ulicy Stoczniowej 2 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121.).
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 16 grudnia 2016 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 Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu, mgr Henryk Roszman, Gdynia 2003
o Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu, mgr Henryk Roszman,
Gdynia 2005,
o Raport o stanie środowiska województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2015 roku, WIOŚ
Olsztyn, 2016
o Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga, w roku 2015, WIOŚ w Olsztynie
Delegatura w Elblągu 2016
o Mapa akustyczna miasta Elbląga , lipiec 2017r.
o Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, (uchwała RM w Elblągu Nr
625/2013 z 19 czerwca 2013r.)
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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 Charakterystyka systemu wód powierzchniowych i odwodnienia miasta Elbląga, Martyna
Karwowska, 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 przemysłowej części miasta części miasta. Granice
obszaru pokrywają się z granicami działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej
2 w Elblągu.
Od wschodu z obszarem planu graniczy rzeka Elbląg, od południa z obszarem plany graniczy teren
basenu portowego (tereny morskich dróg wewnętrznych).
Projektowany obszar planu w całości zawiera
się w granicach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy Przemysłowej w Elblągu uchwalonego uchwałą Rady
Miejskiej w Elblągu nr XXXI/809/06 z 7.09.2006r. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 168,
POZ. 2399 z 08.11.2006r.).
Granica obszaru objętego projektem planu obejmuje teren oznaczony w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem U6 tj. tereny zabudowy
usługowej oraz w niewielkim fragmencie teren PU tj. tereny zabudowy przemysłowo składowej.

Rys. granica opracowania na tle obowiązującego mpzp Dzielnicy Przemysłowej
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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:
 strefę „B” ochrony konserwatorskiej,
 obszary wymagający rewitalizacji w tym rewitalizacji przestrzeni i rehabilitacji zabudowy
 tereny potencjalnie zagrożone powodzią
w zakresie dominującej funkcji:
 tereny zabudowy przemysłowo-usługowej
Obszar opracowania znajduje się w niewielkim fragmencie w obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią
Powierzchnia wyznaczonego obszaru wynosi 1,81 ha. Teren jest przemysłową częścią miasta w
całości zainwestowaną. Obejmuje budynek hali produkcyjnej (powierzchnie biurowe na wyższych
kondygnacjach) oraz towarzyszące mu powierzchnie komunikacyjne, w tym parkingowe i zieleń.
W części wschodniej opracowania znajduje się niezabudowany teren (teren zieleni urządzonej)
Obiekty znajdujące się w granicach opracowania są skanalizowane. Na stan środowiska tego
obszaru mają wpływ zarówno obiekty przemysłowe (przemysł metalurgiczny) zlokalizowane w
obrębie analizowanego terenu, kilka zakładów z branży metalurgicznej zlokalizowanych w jednym
budynku produkcyjnym, jak i sąsiadujące od północy i południa. W dużo mniejszym stopniu ciągi
komunikacyjne.
Jakość wód jest kształtowana przez wody rzeki Elbląg, stanowiące odbiornik wód przemysłowych z
terenu opracowania, wód opadowych z terenu miasta oraz oczyszczonych ścieków komunalnych.
Na obszarze planu nie jest lokowana zabudowa akustycznie chroniona. Cały obszar opracowania
objęty jest Aglomeracją Miasta Elbląg. Cały obszar planu objęty jest ochroną konserwatorską poprzez
wpis do gminnej ewidencji zabytków. Wzdłuż północnej granicy opracowania biegnie kolektor sanitarny. Na
obszarze opracowania znajduje się również bocznica kolejowa (obecnie nieeksploatowana).

rys. wyrys z ortofotomapy (geoportal.gov.pl) z zaznaczonym obszarem opracowania
Cały obszar opracowania znajduje się w granicach portu morskiego w Elblągu na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego
Obszar objęty ustaleniami planistycznymi znajduję jest w obrębie strefy krawędziowej wysoczyzny
morenowej Wzniesienia Elbląskie, w strefie przejściowej między równiną deltową Żuław
Wiślanych a wysoczyzną morenową. Takie położenie zdeterminowało cechy poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego.
Rzeźba terenu
W granicach obszaru opracowania naturalna rzeźba terenu została całkowicie przekształcona w
wyniku prowadzonych tu przez wiele lat działań inwestycyjnych. Rzędne aktualnej powierzchni
terenu wahają się od ponad 3 m npm w części wschodniej do ok. 1,5 m npm przy zachodniej
granicy opracowania (przy rzece) . Generalnie powierzchnia terenu jest prawie płaska, nieznacznie
nachylona w kierunku zachodnim do rzeki Elbląg. W granicach obszaru opracowania nie ma
wyróżniających się elementów rzeźby terenu (naturalnych i sztucznych).
Warunki gruntowo-wodne
Płytkie warstwy geologiczne zostały całkowicie przekształcone w wyniku dotychczasowego
zainwestowania. Brak informacji o stopniu przekształcenia podłoża nie pozwala na jednoznaczne
określenie aktualnej budowy geologicznej w warstwie potencjalnego posadawiania obiektów
kubaturowych. Generalnie należy przyjąć, że w warstwie przypowierzchniowej zalegają grunty
nasypowe. Ich miąższość może osiągać kilka metrów. Przygotowanie podłoża pod lokalizację
obiektów kubaturowych polegało najczęściej na wymianie gruntów nienośnych poprzez ich
wymianę na grunty nośne (nasypy). W warstwie poniżej kilku metrów pod poziomem terenu można
spodziewać się obecności gruntów naturalnych reprezentowanych przez piaski żwiry różnych
frakcji, a bliżej linii rzeki piaski rzeczne.

Rys. Wycinek mapy geologicznej (1:50000) z zaznaczonym obszarem opracowania
Swobodne zwierciadło pierwszego poziomu wód gruntowych kształtuje się na głębokościach
nawiązujących do poziomu wody w rzece Elbląg czyli ok. 1-1,5 m ppt. Płytkie wody gruntowe w
omawianym rejonie ze względu na bezpośredni kontakt hydrauliczny rzeką posiadają stan sanitarny
podobny do jakości wód w rzece. Wody opadowe w omawianym obszarze są ujęte w systemy
kanalizacji z odprowadzeniem do rzeki Elbląg.
Głębsze poziomy wód podziemnych zostały rozpoznane w ramach wierceń dla potrzeb ujmowania
wód podziemnych do celów produkcji piwa w Elbrewery Company. W oparciu o informacje
zawarte w Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z
formacji kredowo-trzeciorzędowo-czwartorzędowej (warstwa dolna) na terenie Browaru w Elblągu,
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(opr. P. Sierżęga, PG POLGEOL Zakład w Gdańsku, Gdańsk 2002r.) można stwierdzić, Że
pierwszy poziom użytkowy wód podziemnych występuje na głębokości ok. 27m (studnia nr 1). Jest
to zwierciadło napięte. Warstwa wodonośna w postaci piasków drobnoziarnistych ma miąższość
10m. Od powierzchni terenu warstwa ta jest oddzielona utworami słaboprzepuszczalnymi o łącznej
miąższości 23m. Głębsza, eksploatowana warstwa wodonośna została nawiercona w utworach
piaszczysto-żwirowych, na głębokości 101 - 108m (studnie nr: 1,1a,3,4). Warstwę izolującą tworzą
gliny, mułki, iły.
Hydrografia
Teren objęty analizą jest pozbawiony wód powierzchniowych. Najbliżej położonym ciekiem
są rzeka Elbląg (w bezpośrednim sąsiedztwie 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,
przez zasilanie wodami opadowymi z dorzecza oraz poprzez wzrost stanu wody w Zalewie
Wiślanym. Kierunek przepływu wody w rzece zależy od warunków anemobarycznych na Zalewie
Wiślanym. Przy wiatrach północnych i północno-wschodnich następuje wezbranie wód zalewu i ich
wlew do rzeki Elbląg. Jest to jedna z zasadniczych przyczyn zagrożenia powodzią nisko
położonych terenów miasta.
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).
Odbiorn
Rodzaj
Ilość ścieków
Nazwa podmiotu
ik
Uwagi
oczyszczalni
(m3/d)
ścieków
Elbląskie
Przedsiębiorstwo
Mb (osad
20 888 (wg
Ścieki uszczelnionym
Wodociągów i
czynny, komory
informacji o
Elbląg
kanałem o dł. 160 m
Kanalizacji
denitryfikacji i
korzystaniu ze
odpływają do rzeki Elbląg
oczyszczalnia w
defosfatacji)
środowiska)
Elblągu
198,49 (dane z
Odlewnia Elzamech Wody
Wody pochłodnicze
Elbląg
automonitorin
w Elblągu
pochłodnicze
bezpośrednio do rzeki Elbląg
gu)
Wylot 1 (ścieki
Elbląg
194,48
technologiczne)
Wylot 2 (wody
Energa
Wody pochłodnicze
opadowe,chłodni Elbląg
429,84
Kogeneracja
odprowadzane kanałem do
cze, popłuczne)
Sp z o.o.
rzeki Elbląg
Wylot 3 (wody
51 965 (dane z
pochłodnicze)
Elbląg
automonitorin
gu)
GE Sp. z o.o.
Wody
Elbląg
344,11 (dane z 9

(dawniej ALSTOM
Power Sp. z o. o w
Elblągu)

pochłodnicze z
instalacji
odwirowni
Zakładu Turbin

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
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

Elbląg

JCWP / ppk

Elbląg od Młynówki do
ujścia wraz z jez. Drużno/
ppk Elbląg - Nowakowo

Rok badań

Ocena elementów Ocena elementów
biologicznych
fizykochemicznych

Ocena stanu/
potencjału
ekologicznego

Ocena
stanu
chemicz
nego
DOBRY

2009

III klasa

PSD

UMIARKOWANY

2010

III klasa

PSD

UMIARKOWANY

-

2012/2014/ 2015

V klasa

PSD

ZŁY

PONIŻEJ
DOBREGO

Obszar opracowania stanowi w niewielkim fragmencie (jedynie kraniec południowy i
południowo-zachodni)obszar szczególnego zagrożenia powodzią ( raz na 100 lat) w rozumieniu
ustawy Prawo Wodne.
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Rys. Obszar szczególnego zagrożenia powodziowego (prawdopodobieństwo średnie H1%) z zaznaczeniem
granic obszaru opracowania.

Podobny (niewiele większy) obszar opracowania jest narażony na zalanie w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia wału przeciwpodziowego oraz budowli pasa technicznego.
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
Obszar opracowania jest pozbawiony naturalnej pokrywy glebowej. Na powierzchniach
niepokrytych trwałą nawierzchnią lub budynkami (należy zaznaczyć że znaczna cześć opracowania
jest zabudowana lub pokryta podłożem nieprzepuszczalnym) mogła wytworzyć się warstwa
inicjalnych gleb na podłożu z nasypów.
Omawiany teren podlegał przez wiele lat procesom zainwestowania. Aktualnie ukształtowana szata
roślinna jest wynikiem tych procesów. W granicach obszaru opracowania szata roślinna nie
wykazuje cech zbliżonych do naturalnych. Została ona ukształtowana dla potrzeb ozdobnych lub
wytworzyła się spontanicznie na powierzchniach niezainwestowanych.
W granicach obszaru opracowania dominują następujące grupy zieleni:
- zadrzewienia w otoczeniu ciągów komunikacyjnych, budynków obiektów przemysłowych i
ogrodzeń,
- zieleń ozdobna placów przed budynkami,
Z punktu widzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych szaty roślinnej omawianego terenu
należy uznać, że nie ma tu elementów wymagających szczególnej ochrony. Analizowany obszar nie
ma lądowych powiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi. Powiązania przyrodnicze w
obrębie terenu opracowania realizowane są przez układ hydrograficzny rzeki Elbląg. Migracja
materii odbywa się zarówno w kierunku Zalewu Wiślanego jak i w kierunku J. Drużno, w
zależności od aktualnego kierunku przepływu wód w rzece.
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
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(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.
Należy przyjąć iż środowisko biotyczne omawianego terenu, ze względu na jego industrialny
charakter, jest bardzo ubogie
Klimat lokalny, stan aerosanitarny, klimat akustyczny
Płytkie zaleganie wód gruntowych wpływa na wysoką wilgotność powietrza, szczególnie w
okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień). Znaczna wilgotność względna sprzyja częstemu
powstawaniu przyziemnych mgieł. Teren Żuław, oraz strefy krawędziowej, podatny jest również na
powstawanie inwersji termicznych, powodowanych przez spływ zimnych mas powietrza z
pobliskich obszarów wysoczyznowych i ich zaleganie przy powierzchni ziemi . Utrzymywanie się
wilgotnego, zimnego powietrza nad powierzchnią gruntu, utrudniające rozchodzenie się
emitowanych do niego zanieczyszczeń, stwarza, przynajmniej okresowo, niekorzystne warunki
biometeorologiczne.
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
 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]

2010

135

1244

651

149

2044

Pyły i
wymienione
gazy ogółem
[Mg]
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

Dwutlenek Tlenki azotu
siarki
w przeliczeniu
[Mg]
na NO2 [Mg]

Tlenek
węgla
[Mg]

Wymienione
gazy ogółem
[Mg]

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%.
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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).
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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
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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.
Nazwa
strefy/Kod
strefy

NO 2

CO

PM10

PM 2.5

C6H6

Pb

As

Cd

Ni

B(a)p

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

miasto
Elbląg
(PL 2802)

Uwagi

O3

SO 2

Klasa dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy

C - przekroczenie poziomu
docelowego benzo(a)pirenu
w pyle PM10
D2 - niedotrzymanie
poziomu dla ozonu w
A przypadku celu
(D2) długoterminowego (2020)

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

SO2

NO2

Jednostk
a
µg/m3

µg/m3

µg/m3
PM10

CO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

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

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

24h max

148,9

80,1

26,5

24,6

24,6/22,9

26,3*/24,2

-

śr. roczna

25,9 /
24m

m

m

24,6*/24,2m

37

24

20 / 16m

18/18m

17*/21m

21*/26m

2257

1780

1969

3238

1640

1290

130,5

133,6

138,4

136,1

133,8

156,9

8

12

14

4

6

13

1,58

0,6

b.d.

b.d.

b.d.

0,9

2,56

2,84

3,3

1,7

2,9

2,0

17,6m

17,6m

18,0m

16,2m

15,5m

14,9m

ilość przekroczeń 24h
max
µg/m3
8h max
3

O3

µg/m
8h max
ilość przekroczeń 8h
max
µg/m3
śr. roczna

C6H6
B(A)P
ng/m3
śr. roczna
Benzo(a)
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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 -100C) 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
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 -100C) i prędkości wiatru oraz
cisze, decydują o występowaniu przekroczeń poziomu docelowego.
W roku 2017 miasto Elbląg opracowało nową mapę akustyczną. Na obszarze opracowania
nie znajduje się zabudowa akustycznie chroniona ani nie jest ona planowana
Poniżek pokazano imisję hałasu przemysłowego na terenie opracowania
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Rys. wycinek z Mapy Akustycznej miasta Elbląg ( hałas przemysłowy LDWN) z zaznaczonym
obszarem opracowania
Miasto posiada aktualny program ochrony środowiska przed hałasem (jego aktualizacja
przewidziana jest na rok 2018). Mapa hałasu oraz program ochrony środowiska przed hałasem dla
miasta Elbląga nie wykazują przekroczeń hałasu z działalności produkcyjnej.
Jakość klimatu akustycznego będzie okresowo kontrolowana przez WIOŚ w Elblągu. W przypadku
stwierdzenia możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, dla zlokalizowanych poza
obszarem opracowania, terów akustycznie chronionych 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.
Najbliżej położone obszary objęte formalną ochroną to:
 Obszar Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, oddalony o 2,2 km na
wschód,
 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, oddalony o 3,5 km na wschód,
 Obszar chronionego krajobrazu Jeziora Drużno i Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Jezioro
Drużno PLB 280013 oddalony o 1,3 km na południe,
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, oddalony o
6 km na północny zachód,
 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Jezioro Drużno PLH 280008, oddalone o 1,7 km na
południe,
 Obszar chronionego krajobrazu rzeki Nogat oddalony o 7,5 km na północny zachód.
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 Specjalny obszar ochrony siedlisk PLH 280029, Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbląskiej
oddalony o 10,5 km na północny wschód
Wymienione obszary nie są narażone na oddziaływanie analizowanego fragmentu miasta.
W omawianym rejonie i jego najbliższym sąsiedztwie nie ma pomników przyrody ani obiektów
przyrody wymagających takiej ochrony.
Obiektem znajdującym się poza granicami opracowania a pełniącym istotną role biocenotyczną,
środowiskotwórczą i krajobrazowa jest rzeka Elbląg funkcjonująca jako korytarz ekologiczny
należąca do podstawowych elementów łącznikowych systemu ekologicznego miasta. Łączy ona 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 mpzp jest ustalenie regulacji planistycznych, głównie w zakresie przeznaczenia, zasad
zabudowy i zagospodarowania terenu na terenie opracowania
Proponowane zapisy wyznaczają teren:
 teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów i/lub usług oznaczony symbolem PU
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;
zasilanie w energię należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się
indywidualne źródła ciepła o niskim wskaźniku emisji zanieczyszczeń powietrza lub
z wykorzystaniem technologii bezemisyjnych.

Plan ustala następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1. wszelka działalność prowadzona na terenie PU nie może być uciążliwa dla środowiska i sąsiedniej
zabudowy mieszkaniowej
2. zachowanie charakterystycznych cech historycznego krajobrazu przemysłowego fragmentu zespołu
zabudowy zakładów metalowych z pierwszej połowy XX. wieku

 część opracowania znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat;
 część obszaru planu narażona jest na zalanie w przypadku całkowitego zniszczenie
obwałowania;
 część opracowania znajduje się w obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;
 obszar opracowania 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
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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 całkowicie przekształcony. Obszar opracowania znajduje się w strefie
zabudowy przemysłowej miasta Elbląg. Skutki realizacji ustaleń 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 nie zmieniają dotychczasowego 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. Realizacja ustaleń planu nie przyczyni się do
zmian krajobrazowych. Realizacja ustaleń planu spowoduję usuniecie i tak ubogiej szaty roślinnej
w jego granicach.
Zajęcie terenów pod zabudowę oraz infrastrukturę komunikacyjną wiąże się z nieuniknioną
degradacją istniejących powierzchni biologicznie czynnych.
Środowisko gruntowo-wodne
Ustalenia planu w zakresie gospodarowania wodami opadowymi, ściekami i odpadami stałymi
pozwalają stwierdzić, że w wyniku realizacji założeń planu zagospodarowania przestrzennego nie
zwiększy 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.
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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 nie jest obecnie objęty (nie jest też planowana na jego terenie
zabudowa akustycznie chroniona) ochroną akustyczną.
Konflikty przestrzenne z zagospodarowaniem terenów sąsiednich
Regulacje planu nie będą stwarzały znacznych konfliktów przestrzennych z zagospodarowaniem
terenów otaczających. Sąsiednie tereny są zagospodarowane podobnie. 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.
7. Metody analizy skutków realizacji postanowień planu
Na obszarze planu miejscowego mogą powstać zakłady wymagające indywidualnej oceny w
kwestii oddziaływania na środowisko. 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. 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. Autor niniejszego opracowania przyjmuje za aktualne
opracowanie ekofizjograficzne zawierające obszar opracowania wykonane w roku 2003.
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10.Wnioski
o Zapisy projektu planu zachowują dotychczasowe użytkowanie terenów. Przeznaczenie
terenów niezabudowanych pod nowe funkcje zabudowy przemysłowej może spowodować
zwiększeniem obciążeń środowiska związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza,
produkcją ścieków, wytwarzaniem odpadów.
o Realizacja ustaleń planu spowoduje usuniecie części szaty roślinnej w jego granicach. Wraz
ze wzrostem zasięgu i intensywności zabudowy zwiększy się udział 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 Źródłem hałasu jest głównie zabudowa produkcyjna. Obszar planu nie jest objęty ochroną
akustyczną W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej konieczne będzie wprowadzenie technicznych
środków zabezpieczających.
o Ustalenia dokumentu zabezpieczają przyrodniczą funkcję położonego poza obszarem
opracowania korytarza ekologicznego rzeki Elbląg.
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, nie są również sprzeczne z kierunkiem 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 2017 r. poz. 1405) dla autora prognozy oddziaływania na środowisko.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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