STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem niniejszego opracowania było określenie i ocena skutków dla środowiska
przyrodniczego i życia ludzi, które mogą wyniknąć z zaprojektowanego przeznaczenia terenu
objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz jego otoczenia.
Prognozę sporządzono dla terenu położonego w zachodniej części miasta Olsztyna, na
terenie osiedla Gutkowo, w gminie Miasto Olsztyn, w powiecie grodzkim Olsztyn,
w województwie warmińsko-mazurskim.
Celem prognozy było również przedstawienie rozwiązań eliminujących negatywne skutki
ustaleń na poszczególne elementy środowiska.
W pierwszym rozdziale prognozy przedstawione podstawy prawne sporządzenia
prognozy oraz metodę zastosowaną przy jej sporządzaniu. Podstawowym aktem prawnym
na podstawie, którego sporządza się prognozę jest Ustawa 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. Prognozę sporządzono przy
zastosowaniu głównie metod opisowych.
Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę ustaleń planu, w której wymieniono
projektowane funkcje oraz powiązania projektu miejscowego planu z innymi dokumentami,
m.in. ze SUiKZP miasta Olsztyna, Opracowaniem ekofizjograficznym i stwierdzono zgodność
z wytycznymi zawartymi ww. dokumentach.
Kolejny rozdział przedstawia charakterystykę i stan środowiska przyrodniczego obszaru
objętego projektem miejscowego planu, opisano tutaj położenie terenu, rzeźbę terenu,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, szatę roślinną oraz zwierzęta.
W podrozdziale 3.3 dokonano również charakterystyki jakości środowiska przyrodniczego
i jego aktualnych zagrożeń. Natomiast w podrozdziale 3.4 dokonano opisu ochrony przyrody,
w tym Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, wskazano na gatunki
zwierząt objęte ochroną oraz na obecność Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 213
oraz GZWP nr 205.
Przeznaczenie terenów pod planowane funkcje będzie w pewnym stopniu oddziaływać
na poszczególne elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru
niektórych oddziaływań, przy zastosowaniu ustaleń zawartych w projekcie miejscowego
planu i uwag zawartych w prognozie oraz nowoczesnych rozwiązań technicznych,
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przekroczenie

standardów

jakości

środowiska

określonych

prawem

jest

mało

prawdopodobne. Najbardziej widocznym oddziaływaniem przekształcającym środowisko jest
ubytek powierzchni biologicznie czynnej i pojawienie się nowych obiektów budowalnych.
Dla terenów o projektowanej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
charakterystyczne są następujące oddziaływania środowiskowe:
 nieznaczne pogorszenie stanu higieny atmosfery - emisja zanieczyszczeń do
atmosfery (wprowadzanie spalin) i klimatu akustycznego,
 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów i ścieków na tym terenie,
 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną,
 zmiany w powierzchni ziemi, rzeźbie terenu, roślinności i krajobrazie.
Wymienione oddziaływania nie powinny spowodować przekroczeń dopuszczalnych
norm dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani zagrożeń dla zdrowia
i życia ludności.
Nowo powstałe obiekty, zlokalizowane są przy układzie komunikacyjnym, pomiędzy
terenami zabudowy mieszkaniowej i będą służyły mieszkańcom osiedla Gutkowo.
Projektowany dokument przewiduje przeznaczyć większość terenów pod funkcje zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącym układem komunikacyjnym. Pozostała
część obszaru, obejmująca najbardziej wartościowe elementy środowiska, predysponowana
jest do pełnienia funkcji zieleni, w szczególności terenów lasu (ZL), zieleni urządzonej (ZP)
oraz zieleni towarzyszącej wodom płynącym i stojącym (ZW).
Przy sporządzaniu projektu planu miały zastosowanie cele ochrony środowiska
ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu.
W zagospodarowaniu wzięto pod uwagę wrażliwość wód podziemnych na
zanieczyszczenia. Ścieki sanitarne będą odprowadzone do sieci kanalizacji sanitarnej.
Nakazano również odprowadzenie ścieków deszczowych z utwardzonych szczelnych
powierzchni ulic i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, po wcześniejszym ich
podczyszczeniu.
Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy nakazano realizować w oparciu o
rozwiązania indywidualne w niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych technologiach.
W projekcie planu zawarto szereg ustaleń mających na celu zapobieganie i ograniczanie
potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji
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projektowanego dokumentu. Realizacja nowych obiektów winna być zgodna z wytycznymi
zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wykonanie

obiektów

i instalacji

przewidzianych

w projekcie

planu,

zgodnie

z obowiązującymi normami i przy użyciu odpowiednich technologii ograniczy do minimum
negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze.
Realizacja ustaleń projektu planu nie powoduje skutków środowiskowych, których
charakter

mógłby

posiadać

znaczenie

transgraniczne.

Skala

zagospodarowania

zaproponowana w miejscowym planie ma charakter lokalny.
Podsumowując, realizacja zapisów projektu planu wywoła przekształcenia terenu na
niewielką skalę. Wprowadzanie nowej zabudowy spowoduje niewielkie zmiany w obecnym
funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego, które jednak dla mieszkańców osiedla będą
miały w dużej mierze charakter pozytywny.
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