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Streszczenie 

 

Opracowanie obejmuje ocenę skutków dla środowiska przyrodniczego, krajobrazu i wartości 

kulturowych projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego na wschód od ulicy Wschodniej 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. 

Obszar opracowania obejmuje obszar o powierzchni 23,49 ha. Teren był przez wiele lat użytkowany 

przez wojsko dla potrzeb poligonowych i funkcji rolnych. Obecnie teren nie jest zagospodarowany 

ani użytkowany. Teren w całości stanowi własność komunalną. 

Obszar opracowania znajduje się poza wyznaczoną Aglomeracją miasta Elbląg. 

Na terenie opracowania znajduje się udokumentowane złoże surowców ilastych – „Dębica” – złoże 

nie jest eksploatowane. 

Zapisy projektu planu wprowadzają nowe zagospodarowania na dotychczas nieużytkowane tereny. 

Wprowadzenie nowego zagospodarowania, spowoduje zmianę charakteru obszaru w obrębie 

komponentów środowiska: powierzchni ziemi, szaty roślinnej i fauny. Można oczekiwać, że 

realizacja zamierzeń nie będzie miała większego wpływu na ogólne warunki klimatyczne oraz wody 

podziemne głębszych poziomów. 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. 

Przeznaczenie  terenów niezagospodarowanych pod nowe funkcje może prowadzić do zwiększenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Źródłem zanieczyszczeń mogą być przede wszystkim tereny 

komunikacyjne, w tym parkingowe (projektowany jest parking na 600 miejsc postojowych). Obecnie 

główne źródło zanieczyszczeń i hałasu stanowi ulica Łęczycka. Na terenie planu nie ma i nie jest 

planowana zabudowa akustycznie chroniona. 

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 nie zakłócają przyrodniczej funkcji ciągów ekologicznych  

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.  

Projekt mpzp uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju, warunki równowagi przyrodniczej i 

racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. 

 

Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu. 
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1.Uwagi wstępne 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem obowiązującej procedury 

prowadzącej do zatwierdzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru 

położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 

r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815.).  

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej 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.2020, poz. 283 z późn.zm.), 

 Uchwała nr VI/174/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu. 

 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska WSTE.411.54.2019.GK z dnia  

16.01.2020 r.,  

 opinia  sanitarna ZNS 4450.22.2019.MJ.1 Państwowego  Powiatowego  Inspektora  

Sanitarnego  dla miasta i powiatu Elbląg z dnia 23.12.2019 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 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 

wschód od ulicy Wschodniej 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 merytoryczną sporządzenia prognozy stanowiły następujące dokumenty i materiały: 

 

Ustawy i rozporządzenia 

o Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz.799 zm ) 

o Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U.  2019r.,  poz. 1579, z późniejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 20.07.2007 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz.1495 z późniejszymi zmianami), 

o Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 zm), 

o Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U, z 2017 r. 

poz. 1595), 

o Uchwała Nr XIII/229/19 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód. 
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o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin  (Dz.U. z dnia 16.10. 2014r, poz. 1609), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt  (Dz.U. z 2016r, poz. 2163), 

o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku z dnia 14.06.2007 .  (Dz.U. z  2014 r.,  poz. 112), 

o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.  z 26 września 2019, poz 1839 ), 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 

52 poz. 315) 

o Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

dla strefy miasto Elbląg, przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 28.10.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2013 poz. 3065), 

o Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przyjęty uchwałą nr 

IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Warm-Maz 2015 poz. 1246),  

o Raport o stanie środowiska województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 roku. Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Olsztynie, 2018, 

o Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

dopuszczanego pyłu zawieszonego PM10, przyjęty uchwałą nr IV/100/15 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2015 poz. 

1245), 

o Uchwała nr XXX/584/2017 Rady Miejskiej w Elblągu  z dnia 19 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miasto Elbląg na lata 2017-2020  

 

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 studium uwarunkowań i kierunków gminy miasto 

Elbląg – projekt , 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 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego na Wschód od Wschodniej , H.Roszman, Październik 2006, 

o Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

rejonu węzła komunikacyjnego Elbląg – Wschód w Elblągu, P.Sągin, wrzesień 2010r, 

o Raport o stanie środowiska województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2017 roku, WIOŚ 

Olsztyn, 2018 

o Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Elbląga, w roku 2017, WIOŚ w Olsztynie 

Delegatura w Elblągu 2018 

o Ocena roczna jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2018, , WIOŚ w 

Olsztynie 2019 

o Mapa akustyczna miasta Elbląga, wraz z aktualizacją, 2017r. 
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o Program ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2021-2025, przyjęty uchwałą nr XX/412/2016 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 24.11.2016 

r., 

o Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga, przyjęty uchwałą nr 

XXXV/745/2018 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 28.06.2018 r., 

o Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030, przyjęty uchwałą nr V/139/2019 

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.04.2019 r., 

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 Dokumentacja geotechniczna – koncepcja budowy cmentarza komunalnego w Elblągu przy ul. 

Wschodniej (dz. Nr ewid. 1, 2/2, 2/17), Daniel Kochanowski, Krzysztof Zieliński, 2014 

o Koncepcja budowy cmentarza komunalnego SEE, Poznań 2019  

o Hydroportal KZGW – mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego 

o Geoportal.gov.pl  

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

oraz: 

o informacje uzupełniające projektantów planu, 

o wizje terenowe. 

 

2. Charakterystyka dotychczasowego użytkowania terenu objętego planem 

 

Obszar planu położony jest w części wschodniej miasta. Oddziela tereny zabudowane miasta 

od obszaru cmentarza komunalnego i dalej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Zawarty 

pomiędzy granicą Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej od północy, granicą nowej części 

cmentarza Dębica od wschodu, ulicą Łęczycką od południa i ulicą Wschodnią od zachodu.  

 

Obszar analizowanego dokumentu jest obecnie objęty ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu , 

uchwalonego uchwałą Nr XXI/460/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 kwietnia 2009 r 

 

Zgodnie z  zapisem mpzp w granicach opracowania określono przeznaczenie terenów: 

 tereny U  przeznaczone na funkcję usługową 

 tereny US  przeznaczone na funkcję usług sportowych i rekreacyjnych 

 tereny KD przeznaczone na funkcję komunikacyjną - parking 

 

 

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 dominującej funkcji: 

 tereny zieleni urządzonej 

 tereny funkcji  wypoczynkowo-rekreacyjnej i sportowej 
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Obszar opracowania obejmuje obszar o powierzchni 23,49 ha. Teren był przez wiele lat 

użytkowany przez wojsko dla potrzeb poligonowych i funkcji rolnych. Obecnie teren nie jest 

zagospodarowany ani użytkowany. Teren w całości stanowi własność komunalną. 

Ulica Wschodnia posiada projekt rozbudowy do drogi powiatowej (ul. Wschodnia – bis) – termin 

realizacji jest nieokreślony. 

Na badanym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu znajdującego się w 

południowej części obszaru. Wzdłuż ul. Wschodniej przebiegają napowietrzne sieci: niskiego 

napięcia oraz teletechniczna. Z północno-zachodniego krańca, w kierunku południowo- wschodnim 

przebiega linia wysokiego napięcia. 110 Kv. 

 

Obszar opracowania znajduje się poza wyznaczoną Aglomeracją miasta Elbląg. 

 

Ponadnormatywnym źródłem zanieczyszczeń, głównie hałasu jest ulica Łęczycka . Na terenie 

planu nie ma i nie jest planowana zabudowa akustycznie chroniona. 

Na terenie opracowania znajduje się udokumentowane złoże surowców ilastych – „Dębica” – 

złoże nie jest eksploatowane. 

Aktualnie obszar jest dostępny komunikacyjnie jedynie od ul. Wschodniej.  

 

Biorąc pod uwagę planowane przeznaczenie terenu przeanalizowano również najbliższe otoczenie 

obszaru opracowania aby wykluczyć potencjalne zagrożenie sanitarne.  

Od strony północnej znajdują się niezabudowane tereny lasu komunalnego „Bażantarnia: 

Od strony południowej droga wojewódzka nr 509 i tereny Nadleśnictwa Elbląg 

Od strony wschodniej –teren cmentarza komunalnego „Dębica” 

Od strony zachodniej – tereny zabudowy przemysłowo – usługowej i mieszkaniowej. Teren jest  

skanalizowany i podłączony do sieci wodociągowej.  Teren pod rozbudowę cmentarza, teren pod 

przyszłe pochówki jest oddzielony ponad 50 metrową strefą buforowa zawierająca teren parkingu i 

teren usług od granic wspomnianych terenów. 

 

Najbliższe ujęcie poboru wody podziemnej znajduję się w odległości ponad 600 m od granic 

opracowania w kierunku północno-wschodnim. 

 

 

3. Wybrane cechy środowiska przyrodniczego 

 

Obszar objęty ustaleniami planistycznymi położony jest w wyższych partiach strefy krawędziowej 

wysoczyzny morenowej Wzniesienia Elbląskie.  

 

Rzeźba terenu 

 

Teren opracowania stanowi teren pofałdowany, o naturalnej rzeźbie, wyraźnie nachylony w kierunku 

zachodnim . Rzędne terenu od ok. 57 m n.p.m przy ulicy Wschodniej opracowania do ok. 84 m n.p.m.  

 

Warunki gruntowo-wodne 

 

Płytkie podłoże geologiczne budują utwory polodowcowe i wodnolodowcowe reprezentowane przez 

gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste oraz piaski humusowe. Warunki gruntowe są 

dobre biorąc pod uwagę planowaną funkcję (cmentarz). Powierzchniowo przeważają utwory spoiste 

w postaci glin z domieszką iłów, piasków i piasków gliniastych. 
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 Na terenie opracowania zlokalizowane jest udokumentowane złoże „Dębica” Złoże Dębica 

jest to złoże piasków gliniastych, piaszczystych glin zwałowych i iłów. Utwory są silnie prze-

mieszane i zaburzone glacitektonicznie. Iły występują w formie gniazd, słupów, smug, w obrębie glin 

i piasków. W związku z tym surowce tego złoża nie są przydatne do produkcji wyrobów ceramiki 

budowlanej. Powierzchnia złoża 8,5 ha. Oszacowano zasoby tego złoża na 1055 tys. m3.  

Projekt planu przewiduje zagospodarowanie terenu złoża co ograniczy jego potencjalne możliwości 

wykorzystania w przyszłości. 

 

 
Kontur złoża na mapie topograficznej (źródło portal MIDAS) 
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W lokalnych obniżeniach terenu spotykamy namuły piaszczyste i gliniaste. Wody gruntowe 

zalegają na większości obszaru poniżej 4 m. W części północno – zachodniej a także w części 

wschodnio- południowej  w obniżeniach stwierdzono wodę na głębokości ok. 1 m ppt.  

Na pozostałej części obszaru do głębokości wierceń 4,5 m nie stwierdzono występowania 

sączeń. Takie warunki hydrogeologiczne są korzystne dla potrzeb cmentarza gdzie warunkiem jest 

występowanie wody gruntowej poniżej 1m pod poziomem dna grobu. 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną z 2014 roku teren opracowania spełnia wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz.U. 1959 nr 52 poz. 315). 

 

Hydrografia 

 

Na obszarze opracowania brak jest wód powierzchniowych płynących, występują jednak 

lokalne obniżenia terenu w których może zbierać się woda.  

Obszar opracowania znajduje się w strefie bezodpływowej lub w małym udziale zlewnii Terkawki i 

Kumieli. Naturalny spływ wód powierzchniowych odbywa się w kierunku zachodnim i wschodnim. 

Obszar planu nie pełni ważnej roli tranzytowej powierzchniowych i gruntowych spływających z 

terenów wyżej położonych do doliny Kumieli lub Terkawki. 

Najbliższym ciekiem jest potok Dębica położony ok 50 m od południowej granicy 

opracowania. Stanowi on dopływ rzeki Terkawka.   

Rzeka Terkawka jest ciekiem, który wpada do jeziora Drużno. Całkowita powierzchnia 

zlewni wynosi około 10,8 km2. Całkowita długość cieku głównego wynosi około 5 km. Różnica 

poziomów ujścia i źródeł wynosi około 65 m. W obrębie zlewni możemy wyróżnić dwie zasadnicze 

części (węzeł wschód jest linią podziału). Powyżej węzła koryto płynie doliną a brzegi są porośnięte 

drzewami i krzakami. 

 

Gleby,  szata roślinna i fauna 

 

Gleby w granicach opracowania wykształciły się głównie na glinach i glinach piaszczystych. 

Są to gleby brunatne wyługowane o wysokim potencjale produkcyjnym. W przeważającej części są 

one klasyfikowane w III klasie bonitacji rolniczej. 

Aktualnie ukształtowana szata roślinna jest wynikiem procesów naturalnych występujących 

w wyniku zaniechania rolniczego użytkowania terenu. 

Generalnie można wyróżnić dwa zasadnicze zespoły roślinne: 

 Zespoły roślinności zielnej zajmujące znaczne powierzchnie w części południowej i 

wschodniej.  

 Zespół zadrzewień (młody las) w części północnej dominującym gatunkiem jest brzoza i 

olcha w wieku ok.20 lat 

 

Teren jest również  częściowo zadrzewiony i zakrzewiony od strony południowej. 

Wzdłuż ulicy Wschodniej oraz wzdłuż północnej granicy obszaru rosną szpalery starych drzew, 

głównie lip. 

W podmokłych obniżeniach występują gatunki typowe dla występowania wysokiego poziomu wód 

gruntowych. 

Naturalne zbiorowiska roślinne tworzą zróżnicowane stadia sukcesji prowadzące do renaturalizacji 

tych terenów. 

Szata roślinna obszaru opracowania tworzy wyraźne związki przestrzenne z terenami otaczającymi, 

zwłaszcza w części północnej. Zespoły roślinności pełnią tu, oprócz funkcji biocenotycznych, istotną 

rolę ochrony podłoża przed erozją a także funkcje fitosanitarną 

Zwarty las w części północnej stanowi obecnie rodzaj korytarza ekologicznego w obszarze  obszarem 

PKWE i OCHK 

Rozwój roślinności na terenie opracowania dokładnie obrazują dwa zdjęcia lotnicze z roku 1998 i 

2018 

(na czerwono zaznaczono granicę opracowania 
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Rok 1998  

 

 

 
Rok 2018 

 

Usunięcie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat wymaga szczegółowej inwentaryzacji, w celu 

uzyskania odpowiedniej decyzji administracyjnej pozwalającej na ich wycinkę. Koszty związane z 

procedurami mogły by być spore. 
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Wyłączenie naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów reguluje art. 86 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.). 

Między innymi zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 

nie nalicza się opłat za usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie 

przekracza: 

a) 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu 

srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 

b) 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew 

- w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z 

przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto zgodnie z art. 86 ust.1 pkt 10 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub 

krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza 

nieruchomości; 

 

Na podstawie obowiązujących przepisów nie ma możliwości usunięcia zdrowych drzew (innych niż 

wyżej wymienione) bez naliczania opłat, jednakże zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004r. o ochronie przyrody w przypadku naliczenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu oraz 

uzależnienia wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu od przesadzenia tego drzewa lub 

krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, organ właściwy do wydania zezwolenia odracza 

termin uiszczenia opłaty za jego usunięcie na okres 3 lat od dnia upływu terminu wskazanego w 

zezwoleniu na jego przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych. 

 

Zezwolenia na wycinkę nie wymagają drzewa których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie 

przekracza: 

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu 

klonolistnego; 

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew. 

 

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 Elbląga., także w roku 2013 zostało wykonane opracowanie wykonanie 

inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie zbadania ornitofauny obszaru w granicach 

administracyjnych gminy miasta Elbląg. 

Przeprowadzone prace nie stwierdzają  powszechnego występowanie w granicach opracowania 

zarówno gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną, Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt i Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin 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 L 206 z 

22.7.1992, str. 7). 

 

Należy jednakże zauważyć iż obszar opracowania położony jest w granicach Obszaru Chronionego 

Krajobrazu i graniczy z Parkiem Krajobrazowym. Ilość składników świata zwierzęcego jest znaczna 

w porównaniu do standardowej liczby jaką spotykamy na obrzeżach peryferyjnych miast. 

Obszar miasta na którym projektowany jest plan stanowi miejsce żerowania ptactwa a także kierunek 

migracji pozimowej   

 

Klimat lokalny, stan aerosanitarny, klimat akustyczny 

 

Do cech klimatu Elbląga mających odczuwalny wpływ na lokalne warunki życia w przeszłości 

zaliczono: 

 przewagę wiatrów południowych, południowo zachodnich oraz zachodnich, 
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 wysoką wilgotność względną powietrza, wynoszącą średnio od 80 do 85%  

 Taki układ wiatrów zapewnia opisywanej tu części miasta względnie korzystne warunki 

przewietrzania. Wiatry kierują jednak ewentualne zanieczyszczenia na pozostałą jego część. Wysoka 

wilgotność sprzyja natomiast, w określonych warunkach pogodowych (wysokie temperatury, 

wysokie ciśnienie, brak wiatru), powstawaniu u ludzi uczucia parności i duszności. Najwyższe 

miesięczne wartości wilgotności względnej wskazywano w listopadzie i grudniu. Średnio przez 124 

dni w roku wilgotność względna ma przekraczać 80% (1975-1994)  

Dla stacji meteorologicznej „Elbląg”, zlokalizowanej w wysoczyznowej części miasta, dla 

ustalono średni opad za lata 1951-1994 na poziomie 657 mm Stwierdzono przy tym obniżenie 

średniej sumy opadów w latach 1982-1993 w stosunku do dziesięciolecia wcześniejszego. Nastąpiło 

także przesunięcie maksymalnych opadów na okres zima – wiosna; znacznie wzrosła jednocześnie 

suma opadów jesieni i zimy, kosztem opadów z okresu wiosenno-letniego  

W ostatnim okresie analizę cech klimatu Elbląga i ich zmian przeprowadzono na potrzeby 

sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Przeprowadzone analizy pozwoliły 

stwierdzić, że: 

 Charakterystyczną cechą przebiegu średniej rocznej temperatury powietrza w Elblągu w 

wieloleciu 1981-2012 jest jej systematyczny, statystycznie istotny wzrost w tempie ok. 

0,04°C/rok. 

 Temperatura maksymalna powietrza systematycznie rośnie w tempie 0,03°C/rok. Absolutne 

maksimum (36,5°C) zanotowano w dniu 31.07.1994 r. Ujemna temperatura powietrza może 

występować od września do maja i dochodzić do -30°C. W analizowanym okresie najniższa 

zarejestrowana temperatura powietrza na stacji pomiarowej w Elblągu w dniu 8.01.1987 r. 

wynosiła -29,4°C. Temperatura minimalna powietrza rośnie w tempie 0,04°C/rok. 

 W okresie 1981-2012 zanotowano 10 fal upałów trwających po 3-8 dni. Dni upalne (z temperaturą 

maksymalną >30°C) występowały jednak rzadko, od jednego do sześciu przypadków w roku. Dni 

gorące (z temperaturą maksymalną >25°C) występowały od kwietnia do września w ilości od 10 

do ponad 30 w roku (maksymalnie 50 w 2002 roku). Ich liczba systematycznie się zwiększa w 

tempie ok. 0,3 dnia/rok. Ze względu na większą liczbę dni bezwietrznych w Elblągu niż w 

miastach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie morza można założyć lokalne występowanie 

miejskiej wyspy ciepła na terenach zwartej zabudowy miasta. W miastach nadmorskich, ze 

względu na ochładzający wpływ Bałtyku (bryzę morską), fale upałów nie stanowią zagrożenia. 

 Ujemna temperatura powietrza może występować od września do maja. Najniższa zarejestrowana 

temperatura powietrza wynosiła -29,4°C (8.01.1987 r.). Temperatura minimalna powietrza rośnie 

w tempie 0,04°C/rok. Liczba wystąpień fal chłodu wyniosła 51. Najdłuższa fala chłodu miała 

miejsce w 01.1987 i trwała 20 dni. Dni mroźnych (z temperaturą maksymalną poniżej 0°C) notuje 

się średnio w roku ok. 32. Występują od listopada do marca. Ich liczba w analizowanym okresie 

nie wykazywała istotnych zmian. Przymrozki (dni z temperaturą minimalną powietrza <0°C) 

mogą występować od września do maja. W skali roku notowano od 54 dni do maksymalnie 132 

dni z przymrozkami. Wskaźnik ten wykazuje niewielką tendencję malejącą. 

 Średnia roczna suma opadów w okresie 1981-2012 wynosiła 692 mm. Można zaobserwować 

lekko rosnący trend rocznej sumy opadów. Maksymalna dobowa suma opadów na posterunku 

Elbląg wynosiła 84 mm i została zarejestrowana w dniu 06.09.1992r. Zaobserwowano nieznaczny 

trend rosnący w ilości dni z opadem umiarkowanym (przekraczającym 10 mm na dobę) i 

nieznaczny trend malejący w ilości dni z opadem umiarkowanie silnym (przekraczającym 20 mm 

na dobę) i silnym (przekraczającym 30 mm na dobę). Najdłuższy okres bez opadu lub o opadach 

< 1mm wyniósł 39 dni w roku 2009, średnio w wieloleciu: 23 dni. 

 Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w okresie 1981-2012 wynosiła ok. 70 dni. Najwięcej 

dni ze śniegiem (mniej niż 30 dni do 112 dni) W latach 1981-2012 można zaobserwować niewielki 

malejący trend liczby dni z pokrywą śnieżną. 

 Średnia roczna liczba dni z wiatrem silnym, tj. dni w których wystąpiła prędkość wiatru powyżej 

11 m/s w którymkolwiek terminie pomiarowym podczas doby, w okresie 1981-2012 wynosiła 4 

dni. Najwięcej takich dni notuje się od listopada do kwietnia. Wiatr o średniej prędkości powyżej 

17 m/s (sztorm) występuje sporadycznie. Najczęściej w sezonie jesienno-zimowym od 

października do maja. Częściej niż w miastach wybrzeża zdarzają się dni bezwietrzne. 
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 Średnia roczna liczba dni z burzą wynosiła ok. 25. Stwierdzono (1981-2012) wzrost częstotliwości 

występowania burz. Burze występują przede wszystkim od maja do września (średnio powyżej 4 

dni w miesiącu), z maksimum w lipcu (ok. 6 dni/miesiąc). 

 

Na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zostały ustalone trzy strefy, w których co 

roku wykonywana jest ocena jakości powietrza. Jakość powietrza w Elblągu oceniana jest przez 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach corocznej oceny strefy miasto Elbląg 

(PL 2802). Ocena jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia ludzi obejmuje analizę stężeń 12 

wskaźników: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), pyłu PM10, pyłu 

PM 2,5, benzenu (C6H6), kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb), arsenu (As) oraz benzo(a)pirenu w 

pyle zawieszonym PM10 i ozonu troposferycznego (O3). W latach 2013-2017 brak przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych lub docelowych, lokując się znacznie poniżej norm, wykazywały 

wszystkie czynniki z wyjątkiem benzo(a)pirenu, który docelowy poziom stężenia średniorocznego 

przewyższał blisko 2-krotnie. Na tej właśnie podstawie strefę miasto Elbląg kwalifikowano do klasy 

C. Do roku 2016 stężenie ozonu przekraczało poziom celu długoterminowego, w roku 2017 stan ten 

uległ poprawie. Zgodnie z informacją WIOŚ w Olsztynie do Zarządu Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego z dnia 20.07.2018 r. (WIOŚ-M.7011.02.32.2018.tz) od lipca 2017 do lipca 2018 doszło 

jednak także do przekroczenia dopuszczalnej liczby (35) przekroczeń stężenia dobowego pyłu PM10 

i istniała groźba przekroczenia poziomu dopuszczalnego na koniec roku.  

 

 
Źródło GIOŚ. Przekroczenie poziomu benzo(a) pirenu w roku 2017 

 

W związku z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu, oraz wystąpieniem w 

latach poprzednich (mającym miejsce także później) przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu 

PM10, w strefie miasto Elbląg opracowano: 

 Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu, 

przyjęty uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28.10.2013 

r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2013 poz. 3065),  
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Termin jego realizacji upływa w grudniu 2023 roku. 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. 

 

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, przyjęty uchwałą nr 

IV/101/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. 

Warm-Maz 2015 poz. 1246),  

 Plan działań krótkoterminowych ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

dopuszczanego pyłu zawieszonego PM10, przyjęty uchwałą nr IV/100/15 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z 16.02.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz 2015 poz. 1245).  

Jak podaje program ochrony powietrza oraz informacje WIOŚ przekroczenia związane są ze 

wzmożoną emisją zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych w okresie zimowym, nakładającą się na 

niekorzystne warunki atmosferyczne. W 2017 r. przekroczenia benzo(a)pirenu występowały przez 

większość okresu grzewczego (183 dni), maksymalna wartość 9,5 ng/m3 wystąpiła w okresie od 13 

do 19.02.2017 r. 

 

Na terenie opracowaniu nie występują obiekty usługowe, wytwórcze i składowe które tworzą 

źródła emisji zanieczyszczeń powietrza o znaczeniu lokalnym. Źródłem zanieczyszczeń w tym 

zanieczyszczenia hałasem jest układ komunikacyjny (ul. Łęczycka). 

W latach poprzednich opracowano projekt rozbudowy ul.Wschodniej jako fragmentu  obwodnicy 

miasta. W przypadku realizacji tych planów głównym źródłem zanieczyszczeń będzie ul. Wschodnia. 

Teren opracowania nie jest i nie będzie objęty ochroną akustyczna jako terenu zabudowy 

mieszkaniowej. 

 

Miasto posiada aktualny program ochrony środowiska przed hałasem.  

 

4. Prawna ochrona przyrody i krajobrazu 

 

Obszar planu położony jest w granicach Obszaru Chronionego krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej 

Wschód. Graniczy również od północy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej. 

 

Na Obszarze wprowadza się następujące zakazy: 

 1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc 

rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

 2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń 

wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

 8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: a) linii brzegów rzek, 

jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach 

wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w 

pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo 

wodne - z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz 

w pasie technicznym brzegu morskiego. 

 

W omawianym rejonie nie ma pomników przyrody ani obiektów przyrody wymagających takiej 

ochrony.  Najbliższy pomnik przyrody znajduje się przy północnej granicy opracowania: Lipa 

drobnolistna w rejonie leśniczówki  

 

Wytyczne mające zastosowanie w pracach planistycznych są zawarte również w przyjętych 

przez władze samorządowe planach i programach dotyczących zabezpieczenia lub poprawy jakości 

środowiska bądź adaptacji do zachodzących w nim zmian:  

 Programie ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

dla strefy miasto Elbląg, przyjętym uchwałą nr XXXI/615/13 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28.10.2013 r., 

 Programie ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2021-2025, przyjętym uchwałą nr XX/412/2016 Rady Miejskiej W Elblągu z dnia 

24.11.2016 r., 

 Planie adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030, przyjętym uchwałą nr 

V/139/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.04.2019 r. 

 

Program ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

dla strefy miasto Elbląg. 

Działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości powietrza w zakresie 

benzo(a)pirenu. 

W zakresie ograniczania emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i 

technologicznej) – pierwotnej i wtórnej w zakresie aerozoli: 

 rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną, 

 zmiana paliwa na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, 

względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej, 

 zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepła – 

termomodernizacja budynków, 

 

W zakresie ograniczania emisji z istotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw: 

 stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii, 

W zakresie planowania przestrzennego: 

 uwzględnianie w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sposobów zabudowy i 

zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji B(a)P poprzez działania 

polegające na: 

 wprowadzaniu zieleni ochronnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie 

przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 
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 wprowadzaniu obszarów zielonych i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzania 

miasta. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych zmierzających do ograniczenia 

zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem. 

Działanie: obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego (źródła związane z mieszkalnictwem i 

usługami). 

Redukcja emisji powierzchniowej w strefie miasto Elbląg do ok. 50%. Efekt taki można osiągnąć 

przez wymianę sposobu ogrzewania, w miarę możliwości finansowych i technicznych w lokalach do 

350 tys. m2, opalanych paliwami stałymi (węglem oraz drewnem), na ogrzewanie bezemisyjne 

(podłączenie do sieci cieplnej, ogrzewanie elektryczne, pompy cieplne) albo niskoemisyjne, takie jak 

zastosowanie pieców gazowych. 

Działanie: zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Stosowanie odpowiednich zapisów, umożliwiających ograniczenie emisji benzo(a)pirenu, w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy 

zapewniającego przewietrzanie miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania 

przestrzeni publicznej. 

Program ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy 

na lata 2021-2025. 

Cele dla poszczególnych obszarów interwencji: 

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

przekroczeń dopuszczalnych norm - osiągnięcie poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń 

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

długoterminowego dla ozonu; ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 

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

norm poziomu hałasu; zmniejszenie liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas. 

3. Pola elektromagnetyczne – cel: utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych na poziomach 

nieprzekraczających wartości. 

4. Gospodarowanie wodami – cele: zwiększenie retencji wodnej miasta; ograniczenie 

wodochłonności gospodarki; osiągnięcie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wód. 

5. Gospodarka wodno-ściekowa - cel: poprawa jakości wód podziemnych. 

6. Zasoby geologiczne – cel: ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia 

prac geologicznych i eksploatacji kopalin; rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

7. Gleby – cele: dobra jakość gleb; rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. 

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

komunalnych przekazywanych do składowania; ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów 

na środowisko. 

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

różnorodności biologicznej. 

10. Zagrożenie poważnymi awariami – cel: utrzymanie stanu bez incydentów o znamionach 

poważnej awarii. 

W zakresie kierunków interwencji i typów zadań Program wskazuje szereg działań 

inwestycyjnych w poszczególnych obszarach, dla których umocowaniem mogą być zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in. nasadzenia zieleni drogowej, 

osłonowej, izolacyjnej. Bezpośrednio do tego dokumentu kierowane są następujące zadania: 

 uwzględnienie w mpzp zapisów dotyczących korzystania z odnawialnych źródeł energii, 

 wprowadzenie do mpzp zapisów uwzględniających ochronę przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, 

 ograniczanie koncentracji źródeł promieniowania elektromagnetycznego na etapie planowania i 

wydawania decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych, 

 uwzględnianie w mpzp obszarów zagrożenia powodziowego, 

 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż - wprowadzanie odpowiednich 

zapisów w mpzp, 

 ochrona złóż przed zabudową poprzez uwzględnienie złóż w mpzp. 
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W obszarze interwencji „zasoby przyrodnicze”, w obrębie kierunku „stworzenie warunków 

ochrony korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, 

utrzymanie i odtwarzanie ekosystemów i ich funkcji” do Gminy Miasta Elbląg kierowane jest 

zadanie: ochrona, pielęgnacja i odtwarzanie poprzez nasadzanie zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych, tworzących korytarze ekologiczne. 

Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Elbląga do roku 2030. 

Wizja adaptacji miasta do zmian klimatu do roku 2030: 

Elbląg miastem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, zapewniającym swoim 

mieszkańcom bezpieczeństwo w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Cel nadrzędny Planu Adaptacji: 

Poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost świadomości ekologicznej oraz rozwój infrastruktury 

miasta w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Cele szczegółowe Planu Adaptacji: 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi od strony morza. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie powodzi nagłych/miejskich oraz deszczy 

nawalnych. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie wyższych temperatur maksymalnych. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnie niskich temperatur. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie silnego i bardzo silnego wiatru. 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie burz (w tym burz z gradem). 

 Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń. 

Realizacji wyznaczonych celów służą działania adaptacyjne o charakterze inwestycyjnym, 

organizacyjnym lub edukacyjnym. Działania odnoszące się do procesu planowania przestrzennego: 

 Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej infrastruktury, gospodarowanie wodami opadowymi 

– działanie obejmuje: retencję zbiornikową na Kumieli oraz Srebrnym Potoku, rozbudowę i 

budowę nowych obiektów systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę inteligentnego 

systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej, przebudowę i rozbudowę oczyszczalni 

ścieków, zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbląg. 

 Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców – działanie 

obejmuje: rewitalizację parków miejskich, kurtyny wodne i fontanny, kąpieliska, budowę 

zielonych dachów, montaż dogrzewania/klimatyzacji na przystankach autobusowych. 

 Dostosowanie systemu komunikacji publicznej do skutków zmian klimatu – działanie obejmuje: 

modernizację i rozbudowę torowisk i trakcji tramwajowych, budowę parkingów podziemnych, 

infrastrukturę transportową przyjazną środowisku, przebudowę dróg, budowę węzła 

przesiadkowego transportu zbiorowego. 

 Ochrona obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, w tym korytarzy ekologicznych 

oraz wytyczne planistyczne/urbanistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej – rozbudowa 

systemu monitoringu jakości powietrza oraz ochrona obszarów generowania świeżego powietrza. 

 Rozbudowa dróg rowerowych i ciągów pieszych (w sąsiedztwie do systemów komunikacyjnych) 

– kontynuacja rozbudowy miejskiego systemu ścieżek rowerowych oraz dostosowanie przestrzeni 

miejskiej dla potrzeb pieszych. 

 Uwzględnianie uaktualnionych prognoz zmian klimatu w dokumentach strategicznych i 

planistycznych miasta – dostosowywanie polityki przestrzennej i polityki rozwoju oraz 

zarządzania w mieście do prognozowanych warunków klimatycznych, weryfikacja dokumentów 

planistycznych i strategicznych miasta. 

 Zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnych poprzez ograniczenie powierzchni 

nieprzepuszczalnych w mieście lub ich rozszczelnienie – utrzymanie lub zwiększenie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej na terenie miasta poprzez wdrażanie działań (zielone dachy, 

analiza przepuszczalności gruntów w Elblągu). 

 

Jako obszar pozbawiony zabudowy, położony w wyższych partiach miasta w otoczeniu zieleni. teren 

ten posiada wysokie walory krajobrazowe. Projektowane zagospodarowanie poprzez duży udział 

powierzchni biologicznie czynnej nie zmieni w drastyczny sposób fizjonomii krajobrazu tego terenu. 

nie zmieni znacząco 
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5. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Przystępuje się do sporządzenia niniejszej zmiany planu celem przeznaczenia terenu pod rozbudowę 

cmentarza komunalnego Dębica. 

 

W projekcie planu określono tereny: 

 ZC – teren cmentarza 

 ZL- teren lasu 

 KPu - teren parkingu wraz usługami przeznaczonymi na obsługę cmentarza  

 

W projekcie mpzp zaznaczono również 

 Granicę obszaru złoża surowców  ilastych „Debica” 

 Istniejący przebieg napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV (wraz przebiegiem 

proponowanym) 

 Granicę Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej 

 Granicę Obszaru Chronionego Krajobrazu Wysoczyzna Elbląska Zachód 

 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
 

zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz, sieci telekomunikacji, sieci światłowodowe, 

odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych i wód opadowych, wywóz odpadów stałych oraz 

zasilanie w ciepło będą realizowane wyłącznie w ramach systemów obsługujących miasto 

 

Pozostałe ustalenia dla obszaru opracowanie dotyczące zasad zagospodarowania: 

w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu (zgodnie z użytkiem wg ewidencji gruntów) nie 

dopuszcza się realizacji nowych budynków i budowli, z wyjątkiem: obiektów gospodarki leśnej, 

obiektów służących obsłudze tras turystycznych, sieci i urządzeń technicznych, elementów układu 

drogowego, elementów urządzania terenu. 

 

6. Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

środowisko 

 

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:  

•  usunięcie pokrywy glebowej i roślinności z miejsc lokalizacji obiektów kubaturowych i parkingów 

•  zmiana ukształtowania powierzchni terenu przystosowująca do przyszłego zagospodarowania 

  zaburzenia warunków hydrograficznych , w tym sposobu krążenia płytkich wód gruntowych 

 

Etap funkcjonowania planowanych inwestycji 

 

Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Prognozowane przekształcenia środowiska przyrodniczego są w większości nieuniknione i mają 

typowy charakter dla terenów nowych inwestycji. Przekształceniem na etapie inwestycyjnym będzie 

wprowadzenie obiektów na terenie dotychczas niezabudowanym. Wprowadzenie nowej zabudowy i 
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zagospodarowania zostanie w znacznym stopniu zniwelowane dużym odsetkiem zieleni wysokiej i 

powierzchni biologicznie czynnej. 

 

 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.  

Jest to obszar pozbawiony ciągłych elementów sieci hydrograficznej. Należy zadbać o jak największy 

udział powierzchni przepuszczalnych w przyszłym zagospodarowaniu. 

Prace  budowlane  i  funkcjonowanie  obiektów  (także  powierzchni  komunikacyjnych)  będą  się  

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

zasięgu,  nie  stanowiącymi  zagrożenia dla wód podziemnych. 

Źródłem zanieczyszczenia może być parking  na 600 miejsc postojowych na potrzeby cmentarza. 

 

Stan sanitarny powietrza, klimat akustyczny 

 Ustalone przeznaczenie terenu może prowadzić do zwiększenia emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Źródłem zanieczyszczeń mogą być przede wszystkim tereny komunikacyjne, w tym parkingowe. 

Ograniczeniu  zasięgu  ewentualnej  uciążliwości  wynikającej  z  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  

sprzyja  względnie  dobry  stan  jakości  powietrza  oraz korzystne warunki przewietrzania.   

Wzmożony ruch samochodowy związany z funkcją cmentarną (odwiedziny grobów, prace 

porządkowe) może być nowym źródłem hałasu. 

Na terenie objętym opracowanie nie jest obecnie lokowana ale jest planowana zabudowa akustycznie 

chroniona.  

 

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. 

 

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 i projektowanych terenów 

mieszkaniowych i usługowych. Wyniki badania powinny umożliwić dobór skutecznych 

zabezpieczeń akustycznych, tak w pasie drogowym, jak i w budynkach. W przyszłości jakość klimatu 

akustycznego miasta będzie kontrolowana w ramach opracowania i okresowej aktualizacji mapy 

akustycznej, sporządzanej na podstawie art. 117 i 118 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

środowiska.  

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 znacząco niekorzystnie  na funkcjonowanie 

i integralność systemu przyrodniczego miasta. Nie przewiduje się aby ustalenia dokumentu były 

źródłem  bezpośredniego negatywnego  oddziaływania na pobliskie obszary ochrony natura 2000, 

nie są konieczne działania na rzecz przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu, nie 

proponowano także rozwiązań alternatywnych. 
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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 . W pracy nad niniejszym dokumentem korzystano z opracowania 

ekofizjograficznego dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego na Wschód od Wschodniej, H.Roszman, Październik 2006, 

Autor niniejszej prognozy uważa iż jego zapisy są wciąż aktualne odnośnie do danych w nim 

zawartych dla obszaru objętego planem. 

 

10.Wnioski 

 

oZapisy projektu planu wprowadzają nowe zagospodarowania na dotychczas nieużytkowane tereny. 

oPrzeznaczenie  terenów niezagospodarowanych pod nowe funkcje może prowadzić do zwiększenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza. Źródłem zanieczyszczeń mogą być przede wszystkim tereny 

komunikacyjne, w tym parkingowe 

oW wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania istotnych  konfliktów 

przestrzennych z funkcjami terenów otaczających. 

oCharakter  okresowy  będą  miały  skutki  prac  budowlanych  i  pozostaną  bez  istotnego  znaczenia 

dla ogólnej jakości środowiska analizowanej części Elbląga.  

oOgraniczeniu wpływu funkcjonowania nowego zagospodarowania na powierzchnię ziemi,  wody  

powierzchniowe  i  podziemne  będzie  sprzyjało  wykorzystanie  do  odprowadzania  ścieków  

wyłącznie  sieci  infrastruktury miejskiej.  

oProjekt dokumentu nie narusza przepisów dotyczących ochrony PKWE ani OCHK Wysoczyzny 

Elbląskiej Zachód 

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

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

środowiska.  

oNa terenie opracowania znajduje się udokumentowane złoże surowców ilastych – „Dębica” – złoże 

nie jest eksploatowane. Projekt planu przewiduje zagospodarowanie terenu złoża co ograniczy jego 

potencjalne możliwości wykorzystania w przyszłości. 

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 Zmiany w ukształtowaniu terenów powinny być dopuszczone jedynie w niezbędnym zakresie 

prac, należy w jak największym zakresie chronić istniejącą rzeźbę terenu. 

o Wzdłuż ul. Wschodniej powinna być wyznaczona zwarta zieleń izolacyjna o szerokości 

minimum 50 metrów stanowiąca strefę sanitarną od terenów sąsiednich, zapobiegająca skażeniu 

wody i stanowiąca oddzielenie optyczne terenów. 

o Plan powinien zachować w granicach opracowania szpaler starych drzew wzdłuż ulicy 

Wschodniej  

o Strefa zwartego drzewostanu w północnej części opracowania(ok.11ha)  jak i strefa dużych 

spadków terenu i terenów podmokłych w południowo-wschodniej części (ok.3 ha) z punktu 

ekologicznego predysponowana jest do braku zagospodarowania 

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

procedur  państwowego  monitoringu  środowiska kontroli wymaga skład gruntów nasypowych 

wykorzystywanych pod nową zabudowę.  

o Nie ma podstaw do podejmowania przyrodniczej kompensacji skutków realizacji ustaleń planu 
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Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Zagłębienie z wodą we wschodniej części planu 

 
Przebieg linii wysokiego napięcia. Widoczny też obszar zwartego drzewostanu w północnej części 

opracowania 

 
Obszar opracowania przy skrzyżowania Łęczycka-Wschodnia 
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Północna granica opracowania 

 

 

 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

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

oddziaływania na środowisko oświadczam, że spełniam wymagania, o których mowa w art. 74a ust. 

2 przywołanej ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Autor opracowania: Andrzej Demczuk 
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Mapa: Położenie obszaru planu (1 : 10 000) 






